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§ 321

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar:
Utredningschef Andreas Zeidlitz om förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Redovisningschef Kent Lundwall om delårsrapport för Jönköpings kommun
januari-augusti 2010
Ekonomichef Leif Eriksson om budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2010.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till kl 12.00 med fortsatt
sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur
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§ 322

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuners och Landstings promemoria 2010-09-30 med överlämnande av Jämförelserapport från Nätverket Väl mätt - Kommunernas gatu- och
parkverksamhet ur ett medborgarperspektiv. Rapporten överlämnad till kommunalråden för ansvarsområde 3, tekniska kontoret och utredningschefen (Rapporten finns tillgänglig på stadskontorets kanslienhet och på www.jamforelse.se).
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd 201009-08 § 12-22.
Minnesanteckningar från sammanträde med Studentbostadsgruppen
2010-05-28.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:60 ”Budgetförutsättningar för
åren 2010-2014”.
Ledningsutskottets protokoll 2010-09-21 § 141
Kommundelsrådens protokoll
Norra Mo

2010-05-17 § 1-12

Huskvarna

2010-08-17 § 28-36

Månsarp-Taberg

2010-08-17 § 15-22

Anmäls vid sammanträdet:
Arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings kommun vecka 39 2010
Till kommunstyrelsen utdelas undersökningen ”Framtidens boende”.
Ordföranden hälsar Carolina Pettersson (S) välkommen som ny ersättare i
kommunstyrelsen. Vidare välkomnas Elin Lagerqvist (S) som 2:e vice ordförande, Alf Gustafsson (S) som ledamot och Ilan De Basso (S) som kommunalråd.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 323

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Belgien för personal vid Flahultsskolan
till Irland för personal vid Nyarps rektorsenhet
till Ukraina för personal vid Stadsgårdsskolan och Råslättsskolan
till Frankrike för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till Belgien för personal vid stadskontoret.
Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Somaliska föreningen i Jönköping 11 350 kr till fotbollsturnering i
Sporthallen på Råslätt 2010-09-05.
Ledningsutskottets protokoll 2010-09-21 § 141.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 324

Yttrande över betänkandet ”Gränslandet mellan sjukdom och
arbete” (SOU 2009:89)
Ks/2010:307 030
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2010-07-20 till bl a Jönköpings kommun
för yttrande senast 2010-10-25 översänt Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande ”Gränslandet mellan sjukdom och arbete” (SOU 2009:89).
Beslutsunderlag
Remiss 2010-07-20
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-09-16 med särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-09-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Gränslandet mellan
sjukdom och arbete” (SOU 2009:89) avges enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över betänkandet ”Gränslandet mellan sjukdom och arbete” (SOU
2009:89) avges till Socialdepartementet enligt av kommunalrådet Ilan De
Basso (S) särskilt upprättat förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Acko
Ankarberg Johanssons (KD) förslag, nämligen följande:
– Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Gränslandet mellan
sjukdom och arbete” (SOU 2009:89) avges enligt stadskontorets förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) förslag.
Beslutet expedieras till: Socialdepartementet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 325

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari – augusti 2010
Ks/2010:392 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat delårsrapport för Jönköpings kommun avseende
perioden januari – augusti 2010. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för kommunkoncernen, som förutom kommunen även omfattar koncernen Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Delårsrapport för Jönköpings kommun januari – augusti 2010
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-09-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-09-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Delårsrapporten godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-10-01 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Delårsrapporten godkänns.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att utreda möjligheten att i samband med bokslutet öronmärka medel för särskilda ändamål samt förutsättningar för hur
dessa kan disponeras utan att det står i strid med kommunallagen, andra lagar
och redovisningspraxis.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-10-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till beslut
tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att utreda möjligheten att i samband med bokslutet öronmärka medel för särskilda ändamål samt förutsättningar för hur
dessa kan disponeras utan att det står i strid med kommunallagen, andra lagar
och redovisningspraxis.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Delårsrapporten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 326

Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2010
Ks/2010:418 040
Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2010-10-09 överlämnat budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2010.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-09
Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2010 daterad 2010-10-09
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2010 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens beslut
– Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2010 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 327

Behörighet att teckna kommunstyrelsen
Ks/2010:419 009
Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente skall för nämnd utgående
remisser, skrivelser, kontrakt, fullmakter, låneförbindelser samt handlingar och
expeditioner i övrigt undertecknas av nämndens ordförande samt kontrasigneras
av verkställande tjänsteman.
Med anledning av att kommunalrådet Peter Persson (S) beviljats begärt entledigande från uppdraget som ledamot tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd fr o m 2010-10-01 har kommunstyrelsen att besluta
om ändring av behörighet att teckna kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2007-01-10 § 11 tecknas Jönköpings kommunstyrelse i nämnd ordning av kommunalråden Acko Ankarberg
Johansson (KD), Mats Green (M), Elin Lagerqvist (S), Ann-Mari Nilsson
(C) och Ilan De Basso (S).
– Kontrasignerande tjänsteman är liksom tidigare stadsdirektör Martin
Andreae och vid förfall för honom biträdande stadsdirektör Björn Söderlundh eller den som förordnats som stadsdirektörens ersättare.
– Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är liksom tidigare
kontrasignerande tjänsteman chefsjurist Sven Eliasson.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens beslut
– Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2007-01-10 § 11 tecknas Jönköpings kommunstyrelse i nämnd ordning av kommunalråden Acko Ankarberg
Johansson (KD), Mats Green (M), Elin Lagerqvist (S), Ann-Mari Nilsson
(C) och Ilan De Basso (S).
– Kontrasignerande tjänsteman är liksom tidigare stadsdirektör Martin
Andreae och vid förfall för honom biträdande stadsdirektör Björn Söderlundh eller den som förordnats som stadsdirektörens ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är liksom tidigare
kontrasignerande tjänsteman chefsjurist Sven Eliasson.

Beslutet expedieras till:
A Ankarberg Johansson
M Green
E Lagerqvist
A-M Nilsson
I De Basso
M Andreae
B Söderlundh
S Eliasson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 328

Medborgarförslag om arbetstid i kommunal hemtjänst och kommunala äldreboenden
Ks/2010:203 730
Sammanfattning
Carina Lööv och Annica Albertsson föreslår i medborgarförslag, daterat
2010-04-15, att Jönköpings kommun påbörjar en försöksverksamhet med sex
timmars arbetsdag med heltidslön inom den kommunala hemtjänsten och de
kommunala äldreboendena. Vidare föreslås att kommunen utbildar/fortbildar
fler till arbete inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktige har 2010-04-29 § 98 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till socialnämnden och personalutskottet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2010-04-15
Socialnämndens beslut 2010-08-24 § 157 med tillhörande tjänsteskrivelse
Personalutskottets beslut 2010-09-08 § 76 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-09-28 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådsyttrandet översänds som svar på medborgarförslaget.
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2010-10-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunalrådsyttrandet översänds som svar på medborgarförslaget.
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 329

Inbjudan till Regiondagarna hösten 2010
Ks/2010:413 027
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län inbjuder till Regiondagarna den 20 – 21 oktober 2010 på Elmia Kongress & Konsert i Jönköping. Regiondagarna handlar om
att det ska vara gott att leva och verka i ett hållbart Jönköpings län, och lyfter
särskilt fram miljö- och klimatfrågorna ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv.
Beslutsunderlag
Inbjudan från Regionförbundet Jönköpings län
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två deltagare utses till konferensen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens beslut
– Två deltagare utses till konferensen.
– Som kommunstyrelsens representanter utses Anders Hulusjö (KD), Alf
Gustafsson (S) som deltar 2010-10-20 och Harriet Roosquist (S) som deltar
2010-10-21.

Beslutet expedieras till:
De valda via kommunalrådskansliet

Justerandes signatur
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§ 330

Yttrande över rapporten ”Sjuksköterskors specialistutbildning
– vilket slags examen?”
Ks/2010:336 009
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att yttra
sig över Högskoleverkets rapport ”Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket
slags examen?” (rapport 2010:5 R).
Föreliggande rapport redovisar Högskoleverkets uppdrag av regeringen som
innebär förslag om hur sjuksköterskornas specialistutbildning bör utformas i
syfte att skapa förutsättningar för att utbildningen ska kunna följa kunskapsutvecklingen inom vården. I uppdraget ingår att föreslå hur förändringar av befintliga inriktningar och införandet av nya inriktningar på specialistsköterskeutbildningen bör hanteras.
Beslutsunderlag
Högskoleverkets rapport 2010:5 R
Gymnasienämndens beslut 2010-09-20 § 103 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-09-21 § 107 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2010-09-21 § 176 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) överlämnar särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över ”Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slags examen?”
(Högskoleverkets rapport 2010:5 R) avges till Utbildningsdepartementet i
enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över ”Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slags examen?”
(Högskoleverkets rapport 2010:5 R) avges till Utbildningsdepartementet i
enlighet med särskilt upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet, Gn, Sbn, Sn
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 331

Handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer
Ks/2010:163 790
Sammanfattning
Mot bakgrund av socialnämndens bedömning att det finns skäl för en översyn
och revidering av gällande handlingsprogram ”Skydd och stöd för misshandlade
kvinnor och deras barn”, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-29, § 166 har
nämnden upprättat föreliggande förslag till handlingsprogram till skydd och
stöd för våldsutsatta kvinnor och deras familjer att gälla för perioden 20102014.
Beslutsunderlag
Lokalt handlingsprogram för Jönköpings kommun ”Skydd och stöd för misshandlade kvinnor och deras barn”, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-29 §
166
Socialnämndens beslut 2010-03-16 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsprogram 2010-2014 – insatser för våldsutsatta kvinnor och
deras familjer i Jönköpings kommun, daterat februari 2010 med tillhörande bilaga
Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta
kvinnor samt barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22)
Yttrande från Kvinnojouren Jönköping, daterat 2010-05-17
Yttrande från Brottsofferjouren i Jönköping, daterat 2010-05-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-09-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer rubriceras ”Handlingsprogram 2010-2014 för
kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga” och antas med de kompletteringar och ändringar som föreslås i kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
– Socialnämnden ges i uppdrag att revidera handlingsprogrammet vart fjärde
år, från och med 2014, för behandling i kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2010-10-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer antas enligt socialnämndens förslag men rubriceJusterandes signatur
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ras fortsättningsvis ”Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som
utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga”
– Socialnämnden ges i uppdrag att revidera handlingsprogrammet vart fjärde
år från och med 2014 för behandling i kommunfullmäktige.
– Socialnämnden ges i uppdrag att utarbeta en handlingsplan om insatser för
våldsverkande män i nära relationer under 2010.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Kent Ly (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Astrid Johansson (KD)
Ilan De Basso (S)
Andreas Persson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer rubriceras ”Handlingsprogram 2010-2014 för
kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriJusterandes signatur
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ga” och antas med de kompletteringar och ändringar som föreslås i kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
– Socialnämnden ges i uppdrag att revidera handlingsprogrammet vart fjärde
år, från och med 2014, för behandling i kommunfullmäktige.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 332

Anslag för nybyggnad av stödboende för kvinnor, Kärrarps Gård
Ks/2010:284 290
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-30 § 358 att ställa 8 mnkr till tekniska
nämndens förfogande för att genomföra en ombyggnad av Kärrarps Gård till
stödboende för kvinnor. Tekniska kontoret har efter utredning av ärendet kommit fram till att de aktuella byggnaderna är i för dåligt skick för att kunna byggas om. Nämnden föreslår därför att byggnaderna rivs och ersätts med nybyggnation av ett stödboende för kvinnor. Investeringen beräknas därmed öka till 12
mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-30 § 358 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-07-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-07-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utöver tidigare beviljat anslag med 8 mnkr ställs ytterligare 4 mnkr till tekniska nämndens förfogande för rivning av byggnader på Kärrarps Gård och
nybyggnation av stödboende för kvinnor.
– Anslagsökningen beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utöver tidigare beviljat anslag med 8 mnkr ställs ytterligare 4 mnkr till tekniska nämndens förfogande för rivning av byggnader på Kärrarps Gård och
nybyggnation av stödboende för kvinnor.
– Anslagsökningen beaktas i förslag till VIP 2011-2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 333

Motion om att framställa en broschyr om kulturhistoriska byggnader
i vår kommun
Ks/2009:511 870
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår med hänvisning till vad som anförs i motion
2009-11-14 att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att framställa en broschyr
med enkel och lättillgänglig information om de byggnader som, enligt kommunfullmäktiges beslut i augusti 2009, är kulturhistoriskt värdefulla och ska
bevaras.
Kommunfullmäktige har 2009-11-26 § 298 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2009-11-14
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 14 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2010-01-20 § 6 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 28 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-09-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-09-06 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämnden ges i uppdrag att producera ett informationsmaterial om kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens ägo. Informationen publiceras såväl i tryckt som i digital form.
– Kostnaden för att producera informationsmaterialet får rymmas inom kulturnämndens budget för verksamhetsåret 2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-09-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämnden ges i uppdrag att producera ett informationsmaterial om kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens ägo. Informationen publiceras såväl i tryckt som i digital form.
– Kostnaden för att producera informationsmaterialet får rymmas inom nämndens ordinarie anslag.
– Motionen förklaras vara bifallen.

Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kulturnämnden ges i uppdrag att producera ett informationsmaterial om kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens ägo. Informationen publiceras såväl i tryckt som i digital form.
– Kostnaden för att producera informationsmaterialet får rymmas inom nämndens ordinarie anslag.
– Motionen förklaras vara bifallen.

Justerandes signatur
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21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-13

§ 334

Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Ks/2010:404 250
Sammanfattning
Kommunens ASP-grupp, med representanter för kommunens olika förvaltningar, har tagit fram förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för åren
2011-2015. Tekniska nämnden har sänt förslaget på remiss och nämnden föreslår nu att det godkänns av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 209
ASP-gruppens tjänsteskrivelse 2010-09-01 med förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 210 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-09-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige i september 2009 beslutade
uppdragen till de olika nämnderna godkänns.
– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samband med översyn av ”Bättre
för alla” överväga justeringar som kan stimulera och underlätta byggandet av
mindre bostäder riktade till studenter.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen föra en fördjupad dialog med
LRF om Jönköpings möjligheter att växa samtidigt som produktiv jordbruksmark kan värnas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med bostadsföretagen i kommunen verka för att bostadssituationen för nyanlända flyktingar förbättras.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med fastighetsägarna utreda
möjligheterna att skapa en bostadsportal för alla bostadssökande.
– ASP-gruppen ges i uppdrag att inriktningen och huvuddragen i den kommande utbyggnadsstrategin inarbetas och beaktas i nästa års förslag till
KBFP.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
och formerna för samarbetet ska utvecklas.
– Frågan om seniorbostäder ska ha fortsatt hög prioritet.
– Berörda nämnder ges i uppdrag att senast i samband med kommande revidering av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisa en uppföljning av kommunfullmäktiges lämnade uppdrag.
Justerandes signatur
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– Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) för perioden
2011-2015 godkänns enligt tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-09-30 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilsson (C) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg samt angiven ändring i programförslaget enligt punkt 12:
– 1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att detaljplanelägga fem områden
för s.k. passivhus fram till år 2012.
– 2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att på nytt förutsättningslöst pröva frågan om marktilldelning om planerad bostadsbyggnation inte påbörjas
inom angiven tid.
– 3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta förslag till ett kommunalt
markförvärvsprogram med en tioårig planeringshorisont.
– 4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i hela kommunen tillämpa principen
med en differentierad markprissättning för de olika upplåtelseformerna.
– 5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att vid marktilldelning ge företräde till
aktörer som är beredda att uppföra hyresrätter på hela eller del av markområdet.
– 6. Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillämpa principen att ett markområde får vara obebyggt i avvaktan på en aktör som är beredd att uppföra
bostäder med den upplåtelseform som anges i bostadsförsörjningsprogrammet.
– 7. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till
byggnation vid Sotarvallen och Oset i Huskvarna, ”Tuben” i Gränna, i
Barnarp, inom Sommarlandsområdet samt i Tabergsdalen.
– 8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa kommunala hyresgarantier
kopplade till s.k. samhällskontrakt.
– 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att prioritera arbetet med södra Munksjön och att ta fram underlag för viktiga inriktningsbeslut för att exploateringen ska kunna påbörjas.
– 10. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta förslag till en plan för
utveckling av fritidshus.
– 11. Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram förslag till tomträttsavtal som stimulerar byggandet av hyresrätter.
– 12. Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för perioden 20112015 godkänns enligt tekniska nämndens förslag med det tillägget att
Vättersnäs 1:1 upptas i delen över möjligt bostadsbyggande.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag vad gäller punkt 12 innebärande att Vättersnäs 1:1 upptas i
programmets del över möjligt bostadsbyggande.
Vidare yrkar kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C), med instämmande av
kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD), bifall till punkt 2 i kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag, nämligen följande:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att på nytt förutsättningslöst pröva frågan
om marktilldelning om planerad bostadsbyggnation inte påbörjas inom angiven tid.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifall kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag enligt vad som anges i hennes yttrande 2010-09-29.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla punkt 2 i kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Kommunstyrelsen upptar sedan till avgörande tillägget i punkt 12 i Elin Lagerqvist (S) förslag att Vättersnäs 1:1 upptas i programmets del över möjligt bostadsbyggande.
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på tilläggsförslaget
och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på förslaget.
Nej-röst för bifall till förslaget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Kent Ly (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Astrid Johansson (KD)
Ilan De Basso (S)
Andreas Persson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)

x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

x
x

Summa

8

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att avslå
tilläggsförslaget att Vättersnäs 1:1 upptas i programmets del över möjligt bostadsbyggande.
Kommunstyrelsen upptar slutligen till avgörande övriga punkter 1, 3-11 i kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på kommunalrådet
Elin Lagerqvists (S) tilläggförslag enligt punkterna 1, 3-11 och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå förslagen.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslagen.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslagen.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Kent Ly (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Astrid Johansson (KD)
Ilan De Basso (S)
Andreas Persson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att avslå
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag enligt punkterna 1, 3-11.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att föreslå kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige i september 2009 beslutade
uppdragen till de olika nämnderna godkänns.

Justerandes signatur
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– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samband med översyn av ”Bättre
för alla” överväga justeringar som kan stimulera och underlätta byggandet av
mindre bostäder riktade till studenter.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen föra en fördjupad dialog med
LRF om Jönköpings möjligheter att växa samtidigt som produktiv jordbruksmark kan värnas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med bostadsföretagen i kommunen verka för att bostadssituationen för nyanlända flyktingar förbättras.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med fastighetsägarna utreda
möjligheterna att skapa en bostadsportal för alla bostadssökande.
– ASP-gruppen ges i uppdrag att inriktningen och huvuddragen i den kommande utbyggnadsstrategin inarbetas och beaktas i nästa års förslag till
KBFP.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
och formerna för samarbetet ska utvecklas.
– Frågan om seniorbostäder ska ha fortsatt hög prioritet.
– Berörda nämnder ges i uppdrag att senast i samband med kommande revidering av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisa en uppföljning av kommunfullmäktiges lämnade uppdrag.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att på nytt förutsättningslöst pröva frågan
om marktilldelning om planerad bostadsbyggnation inte påbörjas inom angiven tid.
– Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) för perioden
2011-2015 godkänns enligt tekniska nämndens förslag.
Reservationer
S-gruppen och kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet att inte uppta Vättersnäs 1:1 i programmets del över möjligt bostadsbyggande.
Vidare reserverar sig S-gruppen mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tillägg enligt punkterna 1, 3-11 i hennes förslag.

Justerandes signatur
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§ 335

Exploateringsavtal med ELL-EFF Fastigheter AB avseende byggnation av flerbostadshus inom norra delen av Östra Kajen
Ks/2010:410 250
Sammanfattning
Förslag till exploateringsavtal har upprättats för byggnation inom norra delen av
exploateringsområdet Östra Kajen i Jönköping. Avtalspart är ELL-EFF Fastigheter AB (Länsförsäkringar). Inom exploateringsområdet planeras flerbostadshus med totalt 50 lägenheter som kommer att upplåtas med hyresrätt.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-09-14 beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 225 med tillhörande tjänsteskrivelse
Översiktskarta
Exploateringsavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Exploateringsavtal upprättat med ELL-EFF Fastigheter AB avseende flerbostadshus inom Östra Kajen i Jönköping godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Exploateringsavtal upprättat med ELL-EFF Fastigheter AB avseende flerbostadshus inom Östra Kajen i Jönköping godkänns.

Justerandes signatur
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§ 336

Exploateringsavtal med Lustgården Invest avseende byggnation av
flerbostadshus inom norra delen av Östra Kajen
Ks/2010:411 250
Sammanfattning
Förslag till exploateringsavtal har upprättats för byggnation inom norra delen av
exploateringsområdet Östra Kajen i Jönköping. Avtalspart är Lustgården Invest.
Inom exploateringsområdet planeras flerbostadshus med totalt 66 lägenheter
som kommer att upplåtas med hyresrätt.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-09-14 beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 226 med tillhörande tjänsteskrivelse
Översiktskarta
Exploateringsavtal med Lustgården Invest AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Exploateringsavtal upprättat med Lustgården Invest AB avseende flerbostadshus inom Östra Kajen i Jönköping godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Exploateringsavtal upprättat med Lustgården Invest AB avseende flerbostadshus inom Östra Kajen i Jönköping godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-13

§ 337

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun
Ks/2010:414 140
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna antogs av kommunfullmäktige i
oktober 2008. Förnyelse kring Munksjön är en av visionens fyra utvecklingsområden och där ingår att genomföra en översyn av gällande handelsstrategi,
vilket resulterat i ett förslag till ny handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun. Handelsstrategin har varit föremål för en bred remiss under
perioden 2010-04-01 t.o.m. 2010-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-09-17
Samrådsredogörelse 2010-08-30 med tillhörande bilaga
Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun
Handelsutredning för detaljhandeln i Jönköpings kommun, mars 2010 (finns
tillgänglig på stadskontorets kanslienhet och vid sammanträdet)
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-09-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Samrådsredogörelsen godkänns och Handelsstrategin för detaljhandeln i
Jönköpings kommun revideras i enlighet med föreslagna kompletteringar.
– Handelsstrategin för detaljhandel i Jönköpings kommun antas som riktlinjer
för bedömning av framtida handelsetableringar och ersätter den tidigare handelsstrategin.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-09-29 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-09-30 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med det tillägget på sid 1 att 4:e meningen under huvudrubriken ”Sällanköpsvaruhandel” och underrubriken ”Regional handelsplats” ges följande lydelse:
”Det är huvudsakligen Jönköpings stadskärna, A6, Solåsen och Huskvarna centrum som lockar kunder utifrån.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande
uppta kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag i vilket kommunalrådet
Elin Lagerqvist (S) instämt. Härefter upptas kommunalrådet Elin Lagerqvists
(S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå kommunalrådet
Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att förslå kommunfullmäktige följande:
– Samrådsredogörelsen godkänns och Handelsstrategin för detaljhandeln i
Jönköpings kommun revideras i enlighet med föreslagna kompletteringar.
– Handelsstrategin för detaljhandel i Jönköpings kommun antas som riktlinjer
för bedömning av framtida handelsetableringar och ersätter den tidigare handelsstrategin.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists
(S) tilläggsförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 338

Antagande av detaljplan för Hisingstorp 1:1, etapp 4 B, Jönköpings
kommun
Ks/2010:406 214
Sammanfattning
Planförslaget har upprättats som förberedelse för ytterligare utbyggnad av bostäder i Hisingstorpsområdet. Utbyggnaden i de tre första etapperna är i stort
sett klar och etapp 4 A pågår. Den nu aktuella etappen, 4 B, omfattar området
för flerbostadshus.
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2010-09-16 beslutat godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-09-16 § 301 med tillhörande tjänsteskrivelse och planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Hisingstorp 1:1, etapp 4 B, Jönköpings kommun, daterad
2010-09-16 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för Hisingstorp 1:1, etapp 4 B, Jönköpings kommun, daterad
2010-09-16 antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 339

Förslag till skötselplan för naturreservatet Taberg i Jönköpings
kommun
Ks/2010:361 430
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2010-10-15 yttra sig över förslag till sköteselplan för naturreservatet Taberg i Jönköpings
kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2010-07-08 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 211 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-09-16 § 305 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med särskilt
upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med särskilt
upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Länstyrelsen
Tn
Stbn

Justerandes signatur
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§ 340

Inbjudan till ”Bostadsforum – allmännyttans roll”
Ks/2010:441 029
Sammanfattning
Jönköpings kommun arrangerar för andra året i rad ett lokalt bostadsforum där
aktörerna på bostadsmarknaden ges tillfälle att mötas, utbyta erfarenheter och
diskutera aktuella frågor. Årets forum har som tema allmännyttans nya roll till
följd av förändringar i hyreslagstiftningen.
Lokalt bostadsforum äger rum den 28 oktober 2010 kl 13.00 i Jönköping. Deltagandet är avgiftsfritt.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i ”Bostadsforum – allmännyttans roll” den 28 oktober 2010.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i ”Bostadsforum – allmännyttans roll” den 28 oktober 2010.

Beslutet expedieras till:
Anmälan via kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33

