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§ 116

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar biträdande
socialdirektör Nils Zadik och ekonomichef Leif Eriksson om kommunaliserad
hemsjukvård.
Härefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om budgetuppföljningsrapport
nr 1 för 2012 samt redovisar nuläget i projektet för införande av självservice
och samordnad löneservice – Medvind.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Meddelanden
Förvaltningsrättens dom 2012-03-26 att avslå överklagande i fråga om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2012-02-23 § 42 ”Kommunikationsstrategi”.
Redovisningar av ej avgjorda ärenden:
socialnämnden 2012-03-20 § 44
äldrenämnden 2012-03-21 § 31.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2012-03-26 § 31-34

Tekniska utskottets protokoll

2012-03-28 § 10-13

Välfärdsutskottets protokoll

2012-01-25 § 1-6

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2012-03-06 § 16-29

Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp

2012-03-14 § 1-15

Huskvarna

2012-02-21 § 1-9

Tenhult

2011-10-03 § 12-22

Anmäls vid sammanträdet:
Ordförande Mats Green (M) hälsar den nya ersättaren Annette Höglund (S)
välkommen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna till Skottland för personal vid Sandagymnasiet.
Stadsdirektörens beslut:
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
om förändrade besluts- och behörighetsattestanter 2012-03-20/04-12.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Administrativa chefens beslut att bifalla ansökan:
om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida 2012-05-05/06-03 med
anledning av teaterföreställningen ”Hotelliggaren” i Huskvarna Folkets Park
om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida 2012-04-09/05-04 med
anledning av festivalen Popadelica.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja dels Destination Jönköping 16 000 kr för bidrag till seminarieserie ”Se kompetensen”, dels gymnasieskolornas program för språkintroduktion 34 500 kr för bidrag till simundervisning för nyanlända flykting/invandrarungdomar 2012.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-26 § 31-34
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2012-03-06 § 16-29.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Förslag till kommunstyrelsens investeringsplan för 2013-2015
Ks/2012:163 041
Sammanfattning
Stadskontoret har arbetat fram ett förslag till investeringsplan för kommunstyrelsens ansvarsområde. Investeringar återfinns framförallt inom stadsbyggnadsvisionen, LogPoint och IS/IT.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-02
Förslag till investeringsplan 2013-2015 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga anslag, 2012-04-02.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till investeringsplan 2013-2015 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga anslag godkänns som underlag för fortsatt beredning av
kommunens totala investeringsplan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-04-12 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-04-13.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till investeringsplan 2013-2015 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga anslag godkänns som underlag för fortsatt beredning av
kommunens totala investeringsplan.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2012
Ks/2012:227 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en första budgetuppföljningsrapport för 2012. Prognosen visar ett resultat på +107,6 mnkr. Det ska jämföras med ett budgeterat
resultat på +81,2 mnkr. Resultat enligt prognosen uppgår därmed till 26,5 mnkr
bättre än budgeterat resultat. Nämndernas nettokostnad är 39,6 mnkr högre än
budgeterat. Investeringsvolymen bedöms hamna på 600 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket är i paritet med tidigare högsta notering.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2012, daterad 2012-04-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse, 2012-04-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Samtliga nämnder som befarar negativa budgetavvikelser uppmanas att vidta åtgärder för att komma i budgetbalans.
– Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2012 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) tillstyrker stadskontorets beslut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
– Samtliga nämnder som befarar negativa budgetavvikelser uppmanas att vidta åtgärder för att komma i budgetbalans.
– Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2012 godkänns.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Yttrande till Socialstyrelsen angående förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning
Ks/2012:55 700
Sammanfattning
Socialstyrelsen har översänt beslut med anledning av genomförd tillsyn av
kommunernas insatser till personer med psykiskt funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Jönköpings kommun och Jönköpings läns landsting enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen. Av beslutet framgår att Jönköpings kommun ska vidta åtgärder, samt att återredovisning av att så skett ska
göras till Socialstyrelsen senast 2012-04-30.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens beslut 2011-12-20
Socialnämndens beslut 2012-04-17 § 62 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-04-18 § 44 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande angående förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning överlämnas till Socialstyrelsen i enlighet
med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande angående förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning överlämnas till Socialstyrelsen i enlighet
med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Sn
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Yttrande över förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna
råden om läkemedelshanteringen i hälso- och sjukvården
Ks/2012:218 700
Sammanfattning
Socialstyrelsen har med remiss 2012-03-26 översänt förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen önskar kommunens synpunkter på förslaget
senast 2012-04-25.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens remiss 2012-03-26
Socialnämndens beslut 2012-04-17 § 64 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-04-18 § 45 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden
(SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården överlämnas till Socialstyrelsen i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag till yttrande med den ändringen att den läkemedelsgenomgång som avses i förslagets
sista stycke bör vara reglerat i föreskrift istället för förordning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla de beredande kommunalrådens förslag
med den av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkade ändringen. Kommunstyrelsen har således beslutat följande:
– Yttrande över förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden
(SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården överlämnas till Socialstyrelsen i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) särskilt upprättade förslag med den ovan yrkade ändringen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Socialstyrelsen, Sn, Än
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 123
Yttrande över ansökan från Wetterbygdens gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun
Ks/2012:126 619
Sammanfattning
Wetterbygdens gymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och
med läsåret 2013/14. Ansökan innebär en utökning av nuvarande verksamhet i
Jönköpings kommun. Enligt ansökan kommer skolan att erbjuda 222 nya elevplatser fullt utbyggd år 2015. Ansökan avser samhällsvetenskapsprogrammet,
ekonomiprogrammet och teknikprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2012-04-27.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2012-02-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-03-19 § 41 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Wetterbygdens gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-04-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Wetterbygdens gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Wetterbygdens gymnasium om godkännande som huvudman för en fristå-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ende gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 124
Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2012:132 619
Sammanfattning
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med
läsåret 2013/14. Ansökan innebär en utökning av nuvarande verksamhet i Jönköpings kommun. Enligt ansökan kommer skolan att erbjuda 144 nya elevplatser fullt utbyggd år 2015. Ansökan avser naturvetenskapsprogrammet och
samhällsvetenskapsprogrammet.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2012-02-24 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-03-19 § 42 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-04-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Yttrande över ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande
som huvudman för fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2012:143 619
Sammanfattning
Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med
läsåret 2013/14. Ansökan innebär en utökning av nuvarnade verksamhet i Jönköpings kommun. Enligt ansökan kommer skolan att erbjuda 18 nya elevplatser fullt utbyggd. Ansökan avser Handels- och administrationsprogrammet.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2012-03-01
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-03-19 § 43 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-04-12, reviderat
2012-04-25, med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-04-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-04-25.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-25

§ 126
Yttrande över ansökan från Götalandssvetsteknik AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun
Ks/2012:152 619
Sammanfattning
Götalandssvetsteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och
med läsåret 2013/14. Enligt ansökan kommer skolan att erbjuda 90 elevplatser
fullt utbyggd år 2015. Ansökan avser VVS- och fastighetsprogrammet.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2012-03-02 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-03-19 § 44 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Götalandssvetsteknik AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-04-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Götalandssvetsteknik AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Götalandssvetsteknik AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-25

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-25

§ 127

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2012-02-23 över
dels § 42 Kommunikationsstrategi, dels § 43 Medborgarförslag att
radera den föreslagna genomfartsleden på Karlavägen m.fl. ur strategin
Ks/2012:201 000
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Jönköping har förelagt Jönköpings kommun att senast
2012-04-27 yttra sig över ett överklagande i ovan rubricerat mål.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens föreläggande 2012-03-23 jämte överklagande
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-10 med överlämnande av särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Förvaltningsrätten i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Förvaltningsrätten i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-25

§128

Yttrande över ansökan från Vattenfall Eldistribution AB om nätkoncession för linje för två nya 130 kV luftledningar i delvis ny
sträckning vid Kärrarp i Jönköpings kommun
Ks/2012:154 370
Sammanfattning
Energimarknadsinspektionen har begärt Jönköpings kommuns yttrande senast
2012-05-01 över ansökan från Vattenfall Eldistribution AB om nätkoncession
för linje för två nya 130 kV luftledningar i delvis ny sträckning vid Kärrarp i
Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Energimarknadsinspektionens remiss 2012-03-01
Tekniska nämndens beslut 2012-04-10 § 85 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadskontorets 2012-04-19 § 150 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Tekniska nämndens beslut 2012-04-10 § 85 och stadsbyggnadsnämndens
beslut 2012-04-19 § 150 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som
kommunens yttrande till Energimarknadsinspektionen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
– Tekniska nämndens beslut 2012-04-10 § 85 och stadsbyggnadsnämndens
beslut 2012-04-19 § 150 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som
kommunens yttrande till Energimarknadsinspektionen.
Beslutet expedieras till:
Energimarknadsinspektionen
Tn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-25

§ 129

Ansökan om auktorisation som bilskrotare; Centrum Bilskrot i
Jönköping AB
Ks/2012:186 451
Sammanfattning
Länsstyrelsen har i remiss 201-03-13 begärt kommunens yttrande över ansökan
från Centrum Bilskrot i Jönköping AB om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen.
Det antecknas att ärendet utgår vid dagens sammanträde och kommer att
behandlas under maj månad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-25

§ 130

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
Ks/2012:135 539
Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik har tagit fram ett diskussionsunderlag för det kommande
Regionala Trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län. Länstrafiken vill
stimulera till en bred diskussion om behovet av och målen för kollektivtrafiken
i Jönköpings län fram till år 2025. Jönköpings kommun har beretts tillfälle att
senast 2012-04-30 yttra sig över diskussionsunderlaget.
Beslutsunderlag
Diskussionsunderlag Regionalt Trafikförsörjningsprogram
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-03-15 § 92 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-04-16 § 55 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-04-17 § 56 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2012-04-17 § 69 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-04-18 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets yttrande och överlämnar det
som remissvar till Jönköpings Länstrafik.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-04-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-20 kompletterat med kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande överlämnas som kommunens yttrande
till Jönköpings Länstrafik.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-20 samt kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) och kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttranden överlämnas
som kommunens yttrande till Jönköping Länstrafik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-25

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-20 kompletterat med kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande överlämnas som kommunens yttrande
till Jönköpings Länstrafik.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Länstrafik
Bun
Sn
Stbn
Uan
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-25

§ 131

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Hisingstorp 1:1,
Hisingstorps gård, Jönköpings kommun
Ks/2012:182 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2012-03-07 för yttrande senast
2012-05-09 överlämnat förslag till detaljplan för del av Hisingstorp 1:1,
Hisingstorps gård, Jönköpings kommun. Området saknar idag detaljplan och
syftet med planläggningen är att säkerställa de kulturhistoriska värden som
Hisingstorps gård utgör i sin helhet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2012-03-07 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Hisingstorp 1:1, Hisingstorps gård, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-25
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Hisingstorp 1:1, Hisingstorps gård, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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