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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2016-11-28

Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Malin Henriksson (L) tjänstgör för Ingemar Roosberg (L)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Sven Olsson (M) tjänstgör för Maria Linde Strömberg (M)
Håkan Rosenkvist (M)
Laila Lindström tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD
Fredrik Ramberg (SD)
Gudrun Schyman (FI)

Övriga närvarande:

Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Margareta Nilsson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Kristina Åhberg (M)
Tomas Markljung (V)
Tomas Assarsson (SD)
Margarethe Müntzing (FI)

Justerandes sign
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§ 265

Sammanträdesprotokoll
2016-11-28

Dnr ParagrafNr.

Information om upphandling av bokbuss
Upphandlingsstrateg Marcus Bäckström informerar kommunstyrelsen om den avbrutna
upphandlingen vad gäller bokbuss.
Marcus Bäckström berättar om varför man än en gång avbrutit pågående
upphandlingsprocess.
Kommunstyrelsen diskuterar problemen med upphandling av bokbuss, ställer man för höga
krav är en fundering.
Innan man går ut med ytterligare en upphandling kommer man bl a se över kraven som
man ställer i upphandlingen.
____
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Dnr 2016/411

Jonebergs torg
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2016 att godkänna ett nytt
investeringsprojekt för anläggande av Jonebergs torg och tillhörande allmänna ytor med en
budget på 4 500 tkr.
Pågående upphandling visar på behov av ytterligare medel för att genomföra projektet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen begär därför att godkända medel för Jonebergs torg utökas
till 6 500 tkr för perioden 2016 – 2019.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen finns följande alternativ som bör beaktas vid
eventuellt beslut om ytterligare medel för projektet.
Alternativ 1
Projektet utförs som planerat genom att godkända medel utökas med 2 000 tkr, vilket
medför att godkända medel totalt uppgår till 6 500 tkr för perioden 2016 – 2019.
Finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens redan fastställda investeringsram
avseende skattefinansierad verksamhet.
Alternativ 2
Projektet omarbetas avseende utformning och omfattning, och en ny upphandling
genomförs. För att minska kostnaderna kan smågatsten ersättas med betongsten, gräs- och
grusytor kan arbetas in, och de tillgänglighetsanpassade ytorna i direkt anslutning till
Jonebergshallen tas bort och garantiskötseln utgår.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-05 § 167
Information avseende upphandlingen, 2016-11-08 (sekretess)
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2016-11-08
Yrkanden
Christer Akej (M) yrkar att för genomförande av alt 1 godkänna att medel för projekt
Joneberg utökas med 1 500 tkr för perioden 2016-2019.
Christer Akej (M) lägger som tilläggsyrkande att utbyggnad av torget enligt förslaget
innebär att Jonebergshallen bibehålles.
Justerandes sign
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Dnr 2016/411

Ordföranden, Karl-Erik Olsson (S), lägger som motförslag till Christer Akejs (M)
tilläggsyrkande att man ska avvakta pågående utredning vad gäller Jonebergshallens
bibehållande.
Gudrun Schyman (F!) stödjer Christer Akejs (M) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag, alt 1, mot Christer
Akejs (M) yrkande om en utökning med 1 500 tkr och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Votering begärs.
Omröstning
Den som röstar på samhällsbyggnadsnämndens förslag röstar Ja.
Den som röstar på Christer Akejs yrkande om utökning med 1 500 tkr röstar Nej.
Voteringen utfaller med 9 Ja-röster, Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer
Grankvist (S), Håkan Erlandsson (C), Carl-Göran Svensson (C), Chroster Vigren (ÖP),
Lisa Kvarnbäck (M), Malin Henriksson (L) och Gudrun Schyman (F!) och 6 Nej-röster,
Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Sven Olsson (M), Håkan Rosenkvist (M), Laila
Lindström (SD) och Fredrik Ramberg (SD).
Kommunstyrelsen har beslutat enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Akejs (M) tilläggsyrkande om att
utbyggnad av torget enligt förslaget innebär att Jonebergshallen bibehålles mot sitt
motförslag om att man ska avvakta den fortsatta utredningen om Jonebergshallens
bibehållande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avvakta den fortsatta utredningen
om Jonebergshallen.
Votering begärs.
Omröstning
Den som röstar på ordförandens motförslag, avvakta den fortsatta utredningen om
Jonebergshallen, röstar Ja.
Justerandes sign
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Den som röstar på Christer Akejs tilläggsyrkande, bibehållande av Jonebergshallen, röstar
Nej.
Voteringen utfaller med 8 Ja-röster, Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer
grankvist (S), Håkan Erlandsson (C), Carl-Göran Svensson (C), Christer Vigren (ÖP), Lisa
Kvarnbäck (MP) och Malin Henriksson (L) samt 7 Nej-röster, Anders Johnsson (M),
Christer Akej (M), Sven Olsson (M), Håkan Rosenkvist (M), Laila Lindström (SD),
Fredrik Ramberg (SD) samt Gudrun Schyman (F!).
Kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandens motförslag, avvakta den fortsatta
utredningen vad gäller Jonebergshallens bibehållande.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


Genomförande enligt alternativ 1 godkänna att medel för projekt Joneberg utökas
med 2 000 tkr för perioden 2016 – 2019.



Finansiering ska ske inom samhällsbyggnadsnämndens redan fastställda
investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet.



Avvakta den fortsatta utredningen vad gäller Jonebergshallens bibehållande.

Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Anders Johnsson (M), Christer Akej (M), Sven Olsson (M),
Håkan Rosenkvist (M).
Gudrun Schyman (F!) reserverar sig mot beslutet att avslå Christer Akejs tilläggsyrkande.
Eftersom upphandlingen inte är avslutad gäller upphandlingssekretess. Detta innebär bland
annat att antalet inkomna anbud, anbudssummor med mera inte får yppas.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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