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§ 156

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Fridolf
Eskilsson från Jönköping Energi AB och Carl Grefberg från företaget Infina
om investering respektive finansiering av Kraftvärmeverk Torsvik, etapp 2.
Härefter ger Maria Viimne från Kommuninvest en presentation av Kommuninvests arbetssätt och verksamhet.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.
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§ 157

Meddelanden
Anmäls:
Regionförbundets rapport ”Fyra år med RUP”. Rapporten har överlämnats till
kommunalråden inom ansvarsområde 1 samt stadsdirektören.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll
Kommundelsrådens protokoll:
Tenhult

2012-03-14 § 13-23

Gränna-Visingsö

2012-03-27 § 10-16

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2012-04-23 § 38-44
2012-05-04 § 45-46
2012-04-10 § 30-35
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§ 158

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Spanien för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Storbritannien för personal vid Bäckadalsgymnasiet.
Stadsdirektörens beslut om utseende av ombud att föra kommunens talan vid
domstolar och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar
av olika slag.
Ledningsutskottets protokoll

2012-04-23 § 38-44
2012-05-04 § 45-46.

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2012-04-10 § 30-35.

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Motion om att redovisa friskolornas ägarförhållanden och ekonomiska resultat i kommunens årsredovisning
Ks/2011:217 042
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion 2011-03-24 att det i ett öppet och demokratiskt samhälle är en självklarhet att redovisa hur gemensamma resurser och
angelägenheter nyttjas och förvaltas. Motionären anser att eftersom friskolornas verksamhet är skattefinansierad är det av intresse att veta hur våra resurser
utnyttjas och vart eventuella överskott tar vägen men att information om friskolorna är knapphändig i kommunens årsredovisning. Med hänvisning härtill
föreslår motionären att ägandeförhållandena i de friskolor som är etablerade i
Jönköpings kommun, friskolornas omsättning och vinst samt vart eventuell
vinst tar vägen ska redovisas i kommunens årsredovisning.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-06 § 296 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för inhämtande av yttrande från barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-03-24
Stadskontorets yttrande 2011-07-25
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-09-07
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-09-07
Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-06 § 296 om återremiss
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut och tillhörande tjänsteskrivelse 2012-03-19 § 38
Barn- och utbildningsnämndens beslut och tillhörande tjänsteskrivelse
2012-03-20 § 33
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-05-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-05-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att inom sina respektive verksamhetsområden undersöka
möjligheten att upprätta frivilliga överenskommelser med huvudmännen för

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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de fristående utbildningsanordnarna i vår kommun om kommunal insyn i
ekonomin samt deltagande i Jönköpings kommuns kvalitetsredovisningar.
– De båda skolnämnderna ges i uppdrag att i sina årliga verksamhetsberättelser redovisa hur stort kommunbidrag respektive utbildningsanordnare erhåller.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kommunens årsredovisning redovisa
hur stort kommunbidrag de fristående utbildningsanordnarna erhåller.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att i kommunens årsredovisning redovisa hur
stort kommunbidrag de fristående utbildningsanordnarna erhåller.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-30
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med den ändringen
att beslutsförslaget ändras från ”motionen anses besvarad” till ”motionen avslås”.
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:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande
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Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x

x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 160

Digitala nämndshandlingar och publicering av nämndshandlingar
Ks/2012:72 109
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen behandlat frågan om digitala
nämndshandlingar. Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-28 § 135 att ett förslag som omfattade digitala nämndshandlingar för samtliga nämnder och
kommunfullmäktige skulle presenteras inför mandatperioden 2011-2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-28 § 135
Kommunstyrelsens beslut 2010-12-15 § 418
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontoret och IS/IT-avdelningen uppdras att ta fram en funktionell
kravspecifikation för digital nämndshantering för kommunens samtliga
nämnder som en del av ÄH 2012. Inom uppdraget ska även en omvärldsbevakning genomföras i syfte att studera och utvärdera andra kommuners införande av digital nämndshantering.
– Stadskontoret och IS/IT-avdelningen uppdras att genomföra upphandling
med verksamhetskrav samt IS/IT-tekniska krav.
– Tidigare beslut i detta ärende upphävs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-05-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en funktionell kravspecifikation
för digital nämndshantering för kommunens samtliga nämnder och kommunfullmäktige som en del av ÄH 2012. Framtagen kravspecifikation ska
redovisas för kommunstyrelsens ledningsutskott. I uppdraget ingår även att
via omvärldsbevakning studera och utvärdera andra kommuners införande
av digital nämndshantering.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra upphandling i enlighet med
fastställd funktionell kravspecifikation för digital nämndshantering.
– Alternativ till elektronisk distribution och publicering av nämndshandlingar
ska alltid erbjudas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret och IS/IT-avdelningen ges i uppdrag att ta fram en funktionell
kravspecifikation för digital nämndshantering för kommunens samtliga
nämnder och kommunfullmäktige som en del av ÄH 2012. Framtagen kravspecifikation ska redovisas för kommunstyrelsens ledningsutskott. I uppdraget ingår även att via omvärldsbevakning studera och utvärdera andra kommuners införande av digital nämndshantering.
– Stadskontoret och IS/IT-avdelningen ges i uppdrag att genomföra upphandling i enlighet med fastställd funktionell kravspecifikation för digital
nämndshantering.
– Kommunstyrelsens beslut 2010-12-15 § 418 upphävs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-30
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med de ändringarna att ordet ”införande” i de första strecksatserna i förslagen till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut byts ut mot ”genomförande” samt att det
i förslaget till kommunfullmäktiges beslut tillförs ytterligare en strecksats med
lydelsen ”Sista datum för genomförande är 2012-12-31”.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret och IS/IT-avdelningen ges i uppdrag att ta fram en funktionell
kravspecifikation för digital nämndshantering för kommunens samtliga
nämnder och kommunfullmäktige som en del av ÄH 2012. Framtagen kravspecifikation ska redovisas för kommunstyrelsens ledningsutskott. I uppdraget ingår även att via omvärldsbevakning studera och utvärdera andra kommuners genomförande av digital nämndshantering.
– Stadskontoret och IS/IT-avdelningen ges i uppdrag att genomföra upphandling i enlighet med fastställd funktionell kravspecifikation för digital
nämndshantering.
– Kommunstyrelsens beslut 2010-12-15 § 418 upphävs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en funktionell kravspecifikation
för digital nämndshantering för kommunens samtliga nämnder och kommunfullmäktige som en del av ÄH 2012. Framtagen kravspecifikation ska
redovisas för kommunstyrelsens ledningsutskott. I uppdraget ingår även att
via omvärldsbevakning studera och utvärdera andra kommuners genomförande av digital nämndshantering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra upphandling i enlighet med
fastställd funktionell kravspecifikation för digital nämndshantering.
– Alternativ till elektronisk distribution och publicering av nämndshandlingar
ska alltid erbjudas.
– Sista datum för genomförande är 2012-12-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Kompletterande riktlinjer för kommunens IS/IT-program
Ks/2008:491 005
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-02 § 302 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att komplettera IS/IT-policyn med riktlinjer för miljöhänsyn vid anskaffning, drift och avveckling av IS/IT-produkter. Föreliggande förslag innebär att nuvarande text ersätts och uppdateras.
Vidare har kommunfullmäktige 2012-03-29 § 91 beslutat att sammanföra de
två styrdokumenten ”Jönköpings kommuns IS/IT-strategi” och ”Policy avseende IS/IT” till ett gemensamt styrdokument med benämningen ”IS/IT-program
för Jönköpings kommun”.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-02 § 302
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Nuvarande ”Policy avseende IS/IT” kompletteras enligt stadskontorets förslag.
– Enligt fastställd nomenklatur för kommunens styrdokument ändras benämningen från nuvarande ”Policy avseende IS/IT” till ”IS/IT -program för Jönköpings kommun”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Nuvarande IS/IT-program för Jönköpings kommun kompletteras enligt
stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-30
Kommunstyrelsens beslut
– Nuvarande IS/IT-program för Jönköpings kommun kompletteras enligt
stadskontorets förslag.
Beslutet expedieras till:
IS/IT-chefen

Justerandes signatur
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§ 162

Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2011
Ks/2012:257 046
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar för fastställande sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2011. Jönköpings kommun
har under 2011 förvaltat 84 donationsstiftelser, varav sju s.k. ”samfonder”. 13
stiftelser har kapital överstigande tio basbelopp. För dessa har bokslut upprättats i enlighet med årsredovisningslagens tidigare bestämmelser. För övriga har
en enklare ekonomisk sammanställning gjorts.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-26 med bilaga avseende förvaltning av
donationsmedel
Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelser årsredovisningar för
år 2011
Specifikation av donationsstiftelsernas kapital per 2011-12-31 samt utdelning
2011
Intyg från auktoriserad revisor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar
för år 2011 fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-30
Kommunstyrelsens beslut
– Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar
för år 2011 fastställs.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen

Justerandes signatur
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§ 163

Årsredovisningar 2011 för stiftelser registrerade hos Länsstyrelsen
Ks/2012:258 046
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar årsredovisningar för de stiftelser som är registrerade
hos Länsstyrelsen avseende räkenskapsår 2011 för fastställande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-25
Stiftelsen B Hays understödsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2011 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Lagermanska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret 2011 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen, årsredovisning för räkenskapsåret
2011 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond, årsredovisning för räkenskapsåret 2011
samt revisionsberättelse
Sjöbergska Stiftelsen, årsredovisning för räkenskapsåret 2011 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2011 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2011 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Ellen Nyström-Mayerska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret
2011 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Jönköpings kommuns sociala samfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2011 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Bergströmska donationen, årsredovisning för räkenskapsåret 2011
samt revisionsberättelse
Stiftelsen Apotekare Hilmer Stjernströms fond, årsredovisning för räkenskapsåret 2011 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Adlerbeths donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2011 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Anders P Svenssons donation, årsredovisning för räkenskapsåret
2011 samt revisionsberättelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsredovisningar för år 2011 fastställs.
– Ordföranden ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna.

Justerandes signatur
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-30
Kommunstyrelsens beslut
– Årsredovisningar för år 2011 fastställs.
– Ordföranden ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen
Krev

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Tillsättande av tillförordnad stadsdirektör
Ks/2012:278 023
Sammanfattning
Stadsdirektör Martin Andreae har sagt upp sin anställning som stadsdirektör i
Jönköpings kommun och lämnar sitt uppdrag fr.o.m. 2012-06-25. Med anledning av detta behöver en tillförordnad stadsdirektör utses.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll 2012-05-09
Ledningsutskottets beslut 2012-05-14 § 50
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-05-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att utse ekonomichef Leif Eriksson som tillförordnad stadsdirektör fr.o.m. 2012-06-25 intill dess ny ordinarie stadsdirektör
kan förordnas, dock längst t.o.m. 2012-12-31.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-30
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att utse ekonomichef Leif Eriksson som tillförordnad stadsdirektör fr.o.m. 2012-06-25 intill dess ny ordinarie stadsdirektör
kan förordnas, dock längst t.o.m. 2012-12-31.
Beslutet expedieras till:
Personalavdelningen
L Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-30

§ 165

Ansökan om auktorisation som bilskrotare; Centrum Bilskrot i Jönköping AB
Ks/2012:186 451
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har begärt kommunens yttrande över ansökan
om auktorisation som bilskrotare från Centrum Bilskrot i Jönköping AB (förnyelse av auktorisation).
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2012-03-13
Miljönämndens beslut 2012-04-19 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-05-25 § 167 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Miljönämndens beslut 2012-04-19 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2012-05-24 § 167 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-30
Kommunstyrelsens beslut
– Miljönämndens beslut 2012-04-19 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2012-05-24 § 167 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-30

§ 166

Förstudie Barnarp, väg 661/842/846 Jönköpings kommun, Jönköpings län
Ks/2012:223 510
Sammanfattning
Trafikverket och Jönköpings kommun har gemensamt tagit fram en förstudie
rörande väg 661/842/846 genom Barnarp.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-08
Förstudie, väg 661/842/846, 2012-03-21, sammanfattning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förstudien kan ligga till grund för fortsatt arbete med arbetsplan för alternativ 1, sydlig vägsträckning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förstudie 2012-03-21 utgör grund för fortsatt arbete med att ta fram en arbetsplan enligt alternativ 1, sydlig vägsträckning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-30
Kommunstyrelsens beslut
– Förstudie 2012-03-21 utgör grund för fortsatt arbete med att ta fram en arbetsplan enligt alternativ 1, sydlig vägsträckning.
Beslutet expedieras till:
Trafikverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-30

§ 167

Yttrande över förslag till detaljplan (etapp 2) för del av Samset 1:1
m.fl. Samset, Jönköpings kommun
Ks/2012:263 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2012-05-08 för yttrande senast
2012-06-06 överlämnat handlingar avseende detaljplan för del av Samset 1:1
m fl., Samset, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2012-05-08 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Samset 1:1 m fl. Samset, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-05-21 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-30
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Samset 1:1 m fl. Samset, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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