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§ 121

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar hälso- och
sjukvårdschef Marianne Lillieberg om hemsjukvård.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med fortsatt sammanträde klockan 13.00.
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§ 122

Meddelanden
Anmäls:
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2013-03-22 att inte meddela prövningstillstånd avseende kommunfullmäktiges beslut 2011-05-26 § 181 över ansökan
om uppförande av gruppstation för vindkraft; Brunkulla 2:1 m.fl. Kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden står därmed fast innebärande att kommunfullmäktiges beslut gäller.
Länsstyrelsen i Östergötlands beslut 2013-03-07 samt 2013-03-20 gällande
granskning av två ärenden vid överförmyndarnämnden i Jönköping.
Regionförbundet Jönköpings läns beslut 2013-03-11 om projektmedel till ”Öxnehaga företagsskola”.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Tekniska utskottets protokoll

2013-02-27 § 50-53

Välfärdsutskottets protokoll

2013-01-30 § 1-5

Kommundelsrådens protokoll:
Lekeryd

2013-02-20 § 1-11

Tenhult

2012-08-22 § 33-44

Anmäls vid sammanträdet:
Ordförande Mats Green (M) hälsar Britt-Marie Glaad (S) välkommen som ny
ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 123

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om tillstånd att servera öl/vin vid middag
för miljönämnders presidier och förvaltningschefer från kommunerna Växjö,
Halmstad och Jönköping den 4 april 2013.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om disposition av 21 943 600 kronor
avseende friköpsmedel för uppförande av parkeringshus i kv Atollen.
Stadsdirektörens beslut om utseende av ombud att föra kommunens talan vid
domstolar och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar
av olika slag.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om flaggning vid Rådhuset den 20 maj 2013 med anledning
av utdelning av Junemedaljen
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2012-10-07/13 med anledning av evenemang av Fairtrade city
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2013-09-09/15 med anledning av kyrkovalet 2013.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 124
Yttrande över delbetänkandet "Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater" (SOU 2012:94)
Ks/2013:103 119
Sammanfattning
Jönköpings kommun har givits möjlighet att senast 2013-04-30 lämna synpunkter på delbetänkandet ”Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av
partier och kandidater” (SOU 2012:94). Ärendet har behandlats i valnämnden.
Därefter har stadskontoret inkommit med ett antal förtydliganden och formulerat ett reviderat förslag till kommunens yttrande.
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2013-02-01
Valnämndens beslut 2013-03-13 § 11 med förslag till kommunens yttrande
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-18 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-18 med upprättat förslag till kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag till yttrande över delbetänkandet ”Proportionalitet i
val samt förhandsanmälan av partier och kandidater”, SOU 2012:94, antas
som kommunens yttrande och överlämnas till Justitiedepartementet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadskontorets förslag till yttrande över delbetänkandet ”Proportionalitet i
val samt förhandsanmälan av partier och kandidater”, SOU 2012:94, antas
som kommunens yttrande och överlämnas till Justitiedepartementet.
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§ 125
Nystart för Kulturhuset
Ks/2012:395 107
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20 § 199 att uppdra till kulturnämnden
att i samverkan med det fria kulturlivet i Jönköping, kulturhusföreningarna och
fritidsnämnden arbeta fram förslag på verksamhet och framtida driftsform av
Kulturhuset baserad på det fria och ideella kulturlivet. Kulturnämnden beslutade 2012-12-12 § 181 att tillstyrka det förslag till ny organisationsmodell för
Kulturhuset som arbetas fram av kulturförvaltningen i samverkan med det fria
kulturlivet, kulturhusföreningarna och fritidsförvaltningen. Ärendet överlämnas
till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2012-12-12 § 181 med tillhörande tjänsteskrivelse
Ett dynamiskt och flexibelt kulturhus – Förslag på ny organisationsmodell för
Kulturhuset i Jönköping.
Skrivelsen ”Växthus – En alternativ utredning” daterad 2013-01-22
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Kulturnämndens förslag
Kulturnämndens beslut 2012-12-12 § 181 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kulturnämnden överlämnar till kommunfullmäktige med tillstyrkan – under förutsättning att kulturnämnden kompenseras för eventuellt tillkommande kostander – det förslag till ny organisationsmodell för Kulturhuset i
Jönköping som tagits fram av kulturförvaltningen med särskilt beaktande
av de positiva ideella aktiviteter som tillskapats under senare delen av 2012
och i fortsatt dialog med berörda föreningar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) yttrande 2013-04-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Basen för Kulturhuset ska vara det fria kulturlivet – föreningar, enskilda
kulturaktörer och de kulturella och kreativa näringarna.
– Aktörsråd ska inrättas för verksamhetsstyrning där samtliga bestående hyresgäster har rätt till representation.
– Stormöten i enlighet med kulturförvaltningens utredning ska genomföras
minst fyra gånger per år.
– Likvärdighet ska gälla och även Kulturhuset och dess enskilda aktörer ska
omfattas av samma regler och villkor vad gäller marknadshyror så väl som
möjlighet till stöd och subventioner m.m. som övriga föreningar, aktörer och
verksamheter i Jönköpings kommun.
Justerandes signatur
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– Kulturnämnden ansvarar efter samråd och dialog med Kulturhusets olika
aktörer för tillskapandet av neutral administration, men inte nödvändigtvis
för utförandet av denna, av Kulturhusets lokaler inom ramen för sina och
Kulturhusets ekonomiska resurser.
– De enskilda aktörernas hyreskontrakt ska tecknas direkt med fastighetsägare, dvs. Jönköpings kommun.
– Kulturnämnden ska utveckla möjligheterna för ungdomar som ej är knutna
till någon förening att bedriva verksamhet på Kulturhuset samt även i övrigt
stimulera och slå vakt om möjligheten att anordna för allmänheten öppna
evenemang och verksamheter på Kulturhuset.
– Aktören Bokcaféet ska på lämpligt sätt avhysas.
– Kulturnämnden äger att genomföra det som ej här regleras i enlighet med
kommunalrådsyttrande samt kulturförvaltningens utredning.
– Kulturnämnden ska under 2015 göra en utvärdering av genomförda förändringar.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-04-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kulturnämndens förslag till ny organisationsmodell för Kulturhuset avslås.
− Kulturnämnden ges i uppdrag att utarbeta ett drift- och samarbetsavtal i
enlighet med vad som anges i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämndens förslag till ny organisationsmodell för kulturhuset avslås.
– Kulturhuset ska även fortsättningsvis drivas av en ideell förening som ansvarar för verksamhet, innehåll, skötsel och samordning.
– Kulturhusföreningen erlägger hyra i enlighet med kommunens principer.
– De enskilda föreningarnas långsiktiga hyreskontrakt ska tecknas direkt med
fastighetsägaren, dvs. Jönköpings kommun. Tillfälliga förhyrningar tecknas
med Kulturhusföreningen.
– Kulturnämnden ges i uppdrag att upprätta avtal med Kulturhusföreningen
om uppdrag och ersättning.
– Caféverksamheten arrenderas ut till förening eller annan intressent.
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt och kommunalrådet Anna
Mårtenssons (FP) förslag med följande kompletteringar:
Den andra strecksatsen ges följande lydelse:
– ”Aktörsråd”, dock med annan benämning, ska inrättas för verksamhetsstyrning där samtliga bestående hyresgäster har rätt till representation.
Justerandes signatur
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Följande strecksats tillförs som strecksats nummer åtta i beslutsförslaget:
– Alla aktörer som följer svensk lag, kommunens värdegrund och kulturnämndens regler ska vara välkomna att verka på Kulturhuset.
Slutligen tillförs följande strecksats:
– Genom stormötena ska samtliga aktörer som bedriver verksamhet i Kulturhusets lokaler tillförsäkras möjligheten att påverka verksamhetens innehåll.
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer i kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) – med återtagande av eget förslag till beslut
– instämmer i kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) beslutsförslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalråden Mats Greens (M) och Anna
Mårtenssons (FP) förslag respektive kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C)
förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalråden Mats Greens (M) och Anna Mårtensons
(FP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (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)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalråden Mats Greens (M) och Anna Mårtenssons (FP) förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
– Basen för Kulturhuset ska vara det fria kulturlivet – föreningar, enskilda
kulturaktörer och de kulturella och kreativa näringarna.
– ”Aktörsråd”, dock med annan benämning, ska inrättas för verksamhetsstyrning där samtliga bestående hyresgäster har rätt till representation.
– Stormöten i enlighet med kulturförvaltningens utredning ska genomföras
minst fyra gånger per år.
– Likvärdighet ska gälla och även Kulturhuset och dess enskilda aktörer ska
omfattas av samma regler och villkor vad gäller marknadshyror så väl som
möjlighet till stöd och subventioner m.m. som övriga föreningar, aktörer och
verksamheter i Jönköpings kommun.
– Kulturnämnden ansvarar efter samråd och dialog med Kulturhusets olika
aktörer för tillskapandet av neutral administration, men inte nödvändigtvis
för utförandet av denna, av Kulturhusets lokaler inom ramen för sina och
Kulturhusets ekonomiska resurser.
– De enskilda aktörernas hyreskontrakt ska tecknas direkt med fastighetsägare
dvs. Jönköpings kommun.
– Kulturnämnden ska utveckla möjligheterna för ungdomar som ej är knutna
till någon förening att bedriva verksamhet på Kulturhuset samt även i övrigt
stimulera och slå vakt om möjligheten att anordna för allmänheten öppna
evenemang och verksamheter på Kulturhuset.
– Alla aktörer som följer svensk lag, kommunens värdegrund och kulturnämndens regler ska vara välkomna att verka på Kulturhuset.
– Aktören Bokcaféet ska på lämpligt sätt avhysas.
– Kulturnämnden äger att genomföra det som ej här regleras i enlighet med
kommunelråden Mats Greens (M) och Anna Mårtenssons (FP) yttrande
samt kulturförvaltningens utredning.
– Kulturnämnden ska under 2015 göra en utvärdering av genomförda förändringar.
– Genom stormötena ska samtliga aktörer som bedriver verksamhet i Kulturhusets lokaler tillförsäkras möjligheten att påverka verksamhetens innehåll.
Reservation
Ledamöterna för (S) och (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
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§ 126
Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2012
Ks/2012:458 132
Sammanfattning
Stadskontoret har 2013-03-18 upprättat rapport angående stadskontorets samordningsarbete, projekt som fått bidrag från anslaget för integration och delaktighet samt välfärdsindikatorer för Råslätt, Österängen, Öxnehaga och Huskvarna söder. I rapporten behandlas också de redovisningar som nämnder och
bolag lämnat angående sitt integrationsarbete. Till rapporten bifogas en sammanställning över andelen anställda i kommunen med utländsk bakgrund.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-18
Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2012
Rapport angående anställda med utländsk bakgrund 2012
Socialnämndens beslut 2012-12-18 § 216 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-12-19 § 133 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-02-07 § 62 med tillhörande tjänsteskrivelse
Valnämndens beslut 2013-02-18 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-02-18 § 64 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2013-02-19 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-02-19 § 12 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2013-02-20 § 24 med tillhörande handlingar
Överförmyndarnämndens beslut 2013-02-20 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2013-02-21 § 19 med tillhörande tjänsteskrivelse
Styrelseprotokoll Elmia AB 2013-02-22 med tillhörande rapport
Styrelseprotokoll Jönköping Energi AB 2013-02-07 med tillhörande rapport för
bolagen inom Jönköping Energi
Styrelseprotokoll Jönköping Energi Nät AB 2013-02-07
Styrelseprotokoll Jönköping Energi Biogas AB 2013-02-07
Styrelseprotokoll från Jönköping Airport AB 2013-02-18
Styrelseprotokoll Programbolaget i Jönköping AB 2013-02-28 med tillhörande
rapport
Styrelseprotokoll Bostads AB VätterHem 2013-01-24 med tillhörande rapport
Rapport från Grennaskolan Riksinternat 2013-03-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-03-19
Justerandes signatur
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Rapport från Norrahammars kommunala Bostäder AB, AB Bankerydshem och
AB Grännahus, inkommen 2013-03-25
Rapport från Bottnaryds Bostads AB, inkommen 2013-04-08
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2012 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-03-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2012 godkänns.
– Bottnaryds Bostads AB och Visingsöbostäder AB åläggs att senast
2013-06-30 inkomma med rapport avseende sitt integrationsarbete 2012 inkl
konkreta och mätbara mål för 2013.
– AB Bankerydshem, AB Grännahus, Norrahammars kommunala Bostäder
AB, barn- och utbildningsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och överförmyndarnämnden åläggs att senast
2013-06-30 inkomma med konkreta och mätbara mål för 2013.
– Nämnder och bolag bör i sin ordinarie verksamhet arbeta för att öka tryggheten på Österängen, Öxnehaga, Råslätt och Huskvarna söder.
– Nämnder och bolag ska intensifiera arbetet med att anställa fler chefer med
utländsk bakgrund. De kommunala bolagen ska även intensifiera arbetet
med att anställa fler medarbetare med utländsk bakgrund.
– AB Bankerydshem, AB Grännahus, Bostads AB VätterHem, Bottnaryds
Bostads AB, Norrahammars kommunala Bostäder AB och Visingsöbostäder
AB ska i sina rapporter framöver beskriva hur man samverkar med socialförvaltningen avseende bostäder till flyktingar och anhöriginvandrare.
– Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandet och stadskontorets
tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder, bolagsstyrelser och områdesgrupper för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-04-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets rapport angående kommunens arbete för ökad integration
2012 godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Yrkande
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall till sitt förslag med de ändringarna att andra respektive sjätte strecksatsen ges följande lydelse:

Justerandes signatur
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– Visingsöbostäder AB åläggs att senast 2013-06-30 inkomma med rapport
avseende sitt integrationsarbete 2012.
– AB Bankerydshem, AB Grännahus, Bostads AB VätterHem och Norrahammars kommunala Bostäder AB ska i sina rapporter framöver beskriva
hur man samverkar med socialförvaltningen avseende bostäder till flyktingar och anhöriginvandrare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Anna
Mårtenssons (FP) förslag, nämligen att föreslå kommunfullmäktige följande:
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2012 godkänns.
– Visingsöbostäder AB åläggs att senast 2013-06-30 inkomma med rapport
avseende sitt integrationsarbete 2012.
– AB Bankerydshem, AB Grännahus, Norrahammars kommunala Bostäder
AB, barn- och utbildningsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och överförmyndarnämnden åläggs att senast
2013-06-30 inkomma med konkreta och mätbara mål för 2013.
– Nämnder och bolag bör i sin ordinarie verksamhet arbeta för att öka tryggheten på Österängen, Öxnehaga, Råslätt och Huskvarna söder.
– Nämnder och bolag ska intensifiera arbetet med att anställa fler chefer med
utländsk bakgrund. De kommunala bolagen ska även intensifiera arbetet
med att anställa fler medarbetare med utländsk bakgrund.
– AB Bankerydshem, AB Grännahus, Bostads AB VätterHem och Norrahammars kommunala Bostäder AB ska i sina rapporter framöver beskriva
hur man samverkar med socialförvaltningen avseende bostäder till flyktingar och anhöriginvandrare.
– Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandet och stadskontorets
tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder, bolagsstyrelser och områdesgrupper för kännedom.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 127
Rapport om 2012 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår
Ks/2013:169 019
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en årsrapport i vilken samarbetet 2012 mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår redovisas.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-18
Rapport om 2012 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets förslag till kommungemensamma riktlinjer godkännes.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport om 2012 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i
Jönköping och Jönköpings studentkår godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport om 2012 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i
Jönköping och Jönköpings studentkår godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur
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§ 128
Översyn av konsumentrådgivningens uppdrag
Ks/2013:164 151
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2012-10-08 § 85 att ge stadskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens konsumentrådgivning
och vid behov uppdatera verksamhetens uppdragsbeskrivning. Detta uppdrag
återrapporterades till kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-03-11 § 18.
Ärendet lämnas nu till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-15
Förslag till samverkansavtal om konsumentrådgivning daterat 2013-03-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunfullmäktiges beslut 2000-12-21 § 312 om att godkänna samverkansavtal om konsumentrådgivning, daterat 2000-11-24, upphävs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om ett nytt avtal tillsammans
med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner om konsumentrådgivning
med ett innehåll som överensstämmer med inriktningen i stadskontorets
tjänsteskrivelse om översyn av konsumentrådgivningens uppdrag.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett utökat
samarbete med övriga kommuner i länet om konsumentrådgivning.
Under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
kommunstyrelsen följande:
– Upprättat förslag till samverkansavtal om konsumentrådgivning, daterat
2013-03-15, med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner som avtalsparter
godkänns.
– Avtalsändringar av mindre vikt får beslutas av stadsdirektören.
– Stadskontoret ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett utökat samarbete med övriga kommuner i länet om konsumentrådgivning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-03-26 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-10

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen följande:
– Upprättat förslag till samverkansavtal om konsumentrådgivning, daterat
2013-03-15, med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner som avtalsparter
godkänns.
– Avtalsändringar av mindre vikt får beslutas av stadsdirektören.
– Stadskontoret ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett utökat samarbete med övriga kommuner i länet om konsumentrådgivning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktiges beslut 2000-12-21 § 312 om att godkänna samverkansavtal om konsumentrådgivning, daterat 2000-11-24, upphävs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om ett nytt avtal tillsammans
med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner om konsumentrådgivning
med ett innehåll som överensstämmer med inriktningen i stadskontorets
tjänsteskrivelse om översyn av konsumentrådgivningens uppdrag.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett utökat
samarbete med övriga kommuner i länet om konsumentrådgivning.
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§ 129
Val till representation i Wätterstänks redaktionskommitté
Ks/2013:180 119
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 8 att välja kommunalrådet Mats
Green (M) som ledamot i Wätterstänks redaktionskommitté. Kommunstyrelsen
har nu att en välja ny ledamot att ersätta Mats Green (M).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2011-01-12 § 8
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) väljs till ny ledamot i Wätterstänks
redaktionskommitté.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) väljs till ny ledamot i Wätterstänks
redaktionskommitté.
Beslutet expedieras till:
Kommunikationschefen
B Sievers

Justerandes signatur
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§ 130

Val till kommunstyrelsens utskott m.m.
Ks/2013:184 102
Sammanfattning
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) har begärt entledigande från följande
uppdrag: Ledamot tillika 2:e vice ordförande i ledningsutskottet, ledamot tillika
vice ordförande i tekniska utskottet, ledamot i Råd för trygghet och säkerhet
samt ledamot i Råd för arbete och sysselsättning.
Kommunfullmäktige har 2013-03-27 § 89 valt ny ersättare i kommunstyrelsen
efter Carolina Pettersson (S). Till följd härav har kommunstyrelsen att välja ny
ledamot tillika vice ordförande i jämställdhets- och integrationsutskottet och
ersättare i välfärdsutskottet.
Med anledning av ovanstående har kommunstyrelsen att genomföra val.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunstyrelsens beslut
– Elin Lagerqvist (S) beviljas begärt entledigande från och med 2013-05-13.
– Ilan De Basso (S) utses till ny 2:e vice ordförande i ledningsutskottet från
och med 2013-05-13.
– Britt-Marie Glaad (S) utses till ny ledamot i ledningsutskottet från och med
2013-05-13.
– Britt-Marie Glaad (S) utses till ny ledamot tillika vice ordförande i tekniska
utskottet från och med 2013-05-13.
– Britt-Marie Glaad (S) utses till ledamot i Rådet för trygghet och säkerhet
från och med 2013-05-13.
– Britt-Marie Glaad (S) utses till ledamot i Rådet för arbete och sysselsättning
från och med 2013-05-13.
– Britt-Marie Glaad (S) utses till ny ledamot tillika vice ordförande i jämställdhets- och integrationsutskottet.
– Anette Höglund (S) utses till ny ersättare i välfärdsutskottet.
Beslutet expedieras till:
E Lagerqvist
I De Basso
B-M Glaad
A Höglund
Lu
Vu
Tu
Jiu
U Freijd

Justerandes signatur
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§ 131
Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Jönköpings kommun
Ks/2013:118 619
Sammanfattning
Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Jönköpings kommun från
och med läsåret 2014/2015. Ansökan avser grundskolans årskurser 4 och 5.
Ansökan avser en utbyggnad av befintlig verksamhet vid Kunskapsskolan med
ytterligare 110 elever.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2013-04-19.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2013-02-21
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-03-19 § 32 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-03-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en
grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med av undertecknad upprättat
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) förslag till yttrande 2013-04-02 med förslag
till kommunstyrelsens beslut:
− Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola, årskurs 4 och 5, i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret
2014/2015 överlämnas undertecknads kommunalrådsyttrande innebärande
att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Justerandes signatur
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson 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)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

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 Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en
grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med av kommunalrådet
Andreas Sturesson (KD) upprättat förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun
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§ 132
Förändring av avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter i
Jönköpings kommun p.g.a. ny alkohollag (2010:1622)
Ks/2013:127 702
Sammanfattning
Med anledning av ny alkohollag (2010:1622) har socialnämnden tagit fram
förslag till förändrade avgifter för ansökning om serveringstillstånd och tillsynsavgifter för serveringsställen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-02-19 § 24 med tillhörande handlingar
Socialnämndens förslag till nya ansökningsavgifter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-03-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till avgifter för ansökan om serveringstillstånd och tillsynsavgifter
för serveringsställen fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.
– Avgifterna träder i kraft 1 maj 2013.
– Avgifterna för ansökan om serveringstillstånd uppräknas den 1 januari årligen och knyts till konsumentprisindex.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) meddelar den korrigeringen att förslag till avgift för ärendetyp 1 i sammanställningen ”Socialnämndens förslag
till nya ansökningsavgifter” rätteligen ska vara 24,6 % av prisbasbeloppet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till avgifter för ansökan om serveringstillstånd och tillsynsavgifter
för serveringsställen fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.
– Avgifterna träder i kraft 1 maj 2013.
– Avgifterna för ansökan om serveringstillstånd uppräknas den 1 januari årligen och knyts till konsumentprisindex.
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§ 133
Förändrad biståndshandläggning inom äldreomsorgen
Ks/2012:333 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2012-03-29 § 88 äldrenämnden i uppdrag att ta fram
förslag till ytterligare förenkling av biståndshandläggningen. Uppdraget ska
redovisas för kommunfullmäktige senast i december 2012. Kommunfullmäktige meddelades 2012-12-13 att förslag till förenkling av biståndshandläggningen beräknas behandlas av kommunfullmäktige i april 2013.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2013-03-20 § 35 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-04-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Äldrenämnden ges i uppdrag att under 2013 och 2014 utveckla och införa
ett salutogent synsätt och salutogena metoder inom myndighetsenheten och
äldreomsorgen enligt de principer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att i augusti 2013 till kommunfullmäktige
lämna en ytterligare konkretiserad redovisning och konsekvensbeskrivning
av modellen för den förändrade biståndshandläggningen.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att kontinuerligt följa effekterna av det förändrade arbetssättet. Redovisning görs i nämndens månadsrapporter med start i
slutet av 2013.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Äldrenämnden ges i uppdrag att under 2013 och 2014 utveckla och införa
ett salutogent synsätt och salutogena metoder inom myndighetsenheten och
äldreomsorgen enligt de principer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att i augusti 2013 till kommunfullmäktige
lämna en ytterligare konkretiserad redovisning och konsekvensbeskrivning
av modellen för den förändrade biståndshandläggningen.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att kontinuerligt följa effekterna av det förändrade arbetssättet. Redovisning görs i nämndens månadsrapporter med start i
slutet av 2013.
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§ 134

Motion om att utveckla Sannaängen till ett friluftområde
Ks/2012:355 800
Sammanfattning
Barbro Eng (M) och Peter Lundvall (MP) anför i motion inkommen
2012-08-08 att det i dagsläget råder en osäkerhet kring hur området Sannaängen ska utvecklas. Det finns därför ett behov av att kommunen tar ett helhetsgrepp för att utveckla området. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna
följande:
– Uppdrag ges till berörda nämnder att utveckla Sannaängen till ett friluftsområde inom staden samt att en detaljplan respektive skötselplan upprättas för
området.
Kommunfullmäktige har 2012-08-30 § 228 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-08-08
Fritidsnämndens beslut 2013-01-17 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-01-17 § 46 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-03-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Yrkanden
AnneMarie Grennhag (M) yrkar, med instämmande av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD), att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förändra gällande detaljplan för
Sannaängen så att denna planläggs som naturmark.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
Justerandes signatur
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– Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna för (M), (KD) och (MP) reserve,rar sig mot beslutet till förmån
för AnneMarie Grennhags (M) yrkande.
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§ 135
Motion om en vision för Tabergsådalen
Ks/2012:371 260
Sammanfattning
Carina Sjögren (S) och Susanna Björkman (S) föreslår att en ”Vision Tabergsådalen” arbetas fram där människor boende i området får vara med i processen.
Kommunfullmäktige har 2012-08-30 § 231 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som har vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-08-29
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-01-17 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Protokoll från kommundelsråd Månsarp-Taberg 2012-12-10 § 42
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-03-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en vision för Tabergsådalen.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.
Carina Sjögren (S) yrkar bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johnasson (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)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

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 Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Yttrande över betänkandena "Ökat bostadsbyggande och samordnande miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler"
(SOU 2012:86) samt "Ett effektivare plangenomförande" (SOU
2012:91)
Ks/2013:89 220
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2013-04-24 yttra sig till socialdepartementet över ovan rubricerade betänkanden.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2013-01-24
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-03-07 § 110 med tillhörande handlingar
daterade 2013-02-20 respektive 2013-02-26
Tekniska nämndens beslut 2013-03-12 § 62 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-03-25 med överlämnande av särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets
förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande lämnas till Socialdepartementet över betänkandet ”Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara
byggregler” (SOU 2012:86) och betänkandet ”Ett effektivare plangenomförande” (SOU 2012:91) i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar ett förnyat förslag till
kommunens yttrande innehållande vissa redaktionella ändringar.
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att överlämna följande som kommunens yttrande:
”Vi vill understryka det positiva syftet med plangenomförandeutredningens
delbetänkande, vilket är att åstadkomma en tydlig, effektiv och transparent
plangenomförandelagstiftning. Vi stödjer också byggkravsutredningens syfte,
som är att underlätta för byggandet i Sverige så att det kan produceras fler bostäder till en lägre kostnad. Det är vår uppfattning att särkrav vad gäller utrymme utöver dem som gäller energieffektiviseringar är kostnadsdrivande och
därmed motverkande för byggnation.”
AnneMarie Grennhag (M) instämmer i kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
− Yttrande lämnas till Socialdepartementet över betänkandet ”Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara
byggregler” (SOU 2012:86) och betänkandet ”Ett effektivare plangenomförande” (SOU 2012:91) i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Reservation
M- och KD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Stbn
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 137
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Kaxholmen 12:10 i
Jönköpings kommun
Ks/2013:171 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2013-03-13 för yttrande senast
2013-04-17 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för del av
Kaxholmen 12:10 i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2013-03-13 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttrande 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
Kaxholmen 12:10 i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Kaxholmen 12:10 i Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Reviderade ekonomiska ramar för 2014-2016
Ks/2013:195 049
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2013-04-24.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-25.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Rapportering, integration och jämställdhet
Ks/2013:199 026
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-10
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) beslutar kommunstyrelsen
följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2013-04-24.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-25.

Justerandes signatur
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