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§ 178

Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2017-05-15 § 40-45
2017-05-29 § 46-52

Tekniska utskottets protokoll

2017-04-11 § 15-19

Protokoll från kommundelsråd Bankeryd

2017-05-08 § 22-32

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut:
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter,
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag
om förändrade besluts- och behörighetsattester för stadskontoret.
Kanslichefens beslut:
att bevilja ansökan om flaggning utanför Rådhuset 2017-06-16 med anledning
av skolavslutning.
att bevilja ansökan om flaggning utmed Hamnkanalen 2017-08-25 – 27 med tre
flaggor från Svenska seglarförbundet och resterande svenska flaggor, med
anledning av H2O-tävlingarna.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll

2017-05-15 § 40-45
2017-05-29 § 46-52

KOMMUNSTYRELSEN BEHANDLING 2017-06-20
Protokollsanteckning
Med hänvisning till ledningsutskottets beslut 2017-05-15 § 42 ”Ansökan om
bidrag från anslaget till integration och delaktighet 2017 från Råslätts
Sportklubb” låter Staffan Eklöf (SD) till protokollet anteckna följande:
”Ledningsutskottet bör ställa större krav vid utdelning av bidrag från anslaget
till integration och delaktighet, så att integration ger en chans för utlandsfödda
att komma in i det svenska samhället.”
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Yttrande över betänkandet "digitalforvaltning.nu" (SOU 2017:23)
Ks/2017:183 005
Sammanfattning
Finansdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2017-06-27 yttra sig över betänkandet ”digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23).
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2017-03-22
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets förslag till yttrande antas som kommunens yttrande över
betänkandet ”digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23) lämnas enligt kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-06-20
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23) lämnas enligt kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet
Utredningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 181

Överlåtelse av aktier inom Elmia AB
Ks/2017:248 107
Sammanfattning
Minoritetsägarna i Elmia AB har tagit initiativ till diskussion om att överlåta
samtliga sina andelar i Elmia AB till Jönköpings Rådhus AB.
Efter förhandlingar mellan parterna har man kommit överens om ett värde på
minoritägarnas andelar i Elmia AB uppgående till 35,5 mnkr. Jönköpings
Rådhus AB har i beslut 2017-05-29 § 47 ställt sig bakom förvärvet av minoritetsägarnas andelar till ett värde om 35,5 mnkr samt beslutat att tillställa
kommunfullmäktige aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga för godkännande. Med
anledning av att Jönköpings Rådhus AB förvärvar samtliga minoritetsägares
andelar och därmed blir 100 % ägare i Elmia AB har även bolagsordningen för
bolaget justerats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-07 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Aktieöverlåtelseavtal enligt bilagor godkänns.
– Förslag till bolagsordning för Elmia AB fastställs enligt bilaga.
– Bolagsordningen ska bekräftas på extra bolagsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-06-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Aktieöverlåtelseavtal enligt bilagor godkänns.
– Förslag till bolagsordning för Elmia AB fastställs enligt bilaga.
– Bolagsordningen ska bekräftas på extra bolagsstämma.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Avsiktsförklaring om ett nationellt cykelcentrum
Ks/2017:260 509
Sammanfattning
Överläggningar har skett med Svenska Cykelförbundet i syfte att belysa de
goda möjligheter som finns för att stärka cyklingen nationellt och i Jönköpings
kommun. Detta har utmynnat i ett förslag till avsiktsförklaring mellan
parterna gällande samverkan om skapandet av ett nationellt cykelcentrum i
Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-07
Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Svenska Cykelförbundet och
Jönköpings kommun, 2017-06-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Avsiktsförklaringen med Svenska Cykelförbundet godkänns.
– Berörda nämnder uppmuntras att delta i det fortsatta arbetet med
skapandet av ett nationellt cykelcentrum.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-06-20
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar att ärendet återremitteras till beredande kommunalråd
för inhämtande av kompletterande yttrande från stadskontoret för att konkretisera avsiktsförklaringen genom att beskriva vad ett nationellt cykelcentrum
innebär.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande återremissyrkandet varvid
kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
– Avsiktsförklaringen med Svenska Cykelförbundet godkänns.
– Berörda nämnder uppmuntras att delta i det fortsatta arbetet med
skapandet av ett nationellt cykelcentrum.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.

Beslutet expedieras till:
Svenska Cykelförbundet
Destination Jönköping
Lu
Tk
Uan
Kfn
Stbn
Stadsdirektören
Utredningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 samt hemställan om
ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter
Jönköpings län
Ks/2017:223 042
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Kommunalförbundet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen godkänns och
att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Stadskontoret redogör i detta yttrande för ärendet och föreslår att förbundsdirektionens förslag tillstyrks.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning 2016
Revisionsberättelse 2017-04-06
Stadskontorets yttrande 2017-05-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-05-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-06-20
Ann-Marie Grennhag (M) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av
ärendet. I hennes ställe tjänstgör Peter Jutterström (M).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Samråd inför fastställande av Kommunalförbundet Mediacenter
Jönköpings läns budget 2018
Ks/2017:203 009
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har upprättat förslag till
budget för verksamhetsåret 2018. Innan budget fastställs bereds förbundets
medlemmar tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Kommunens medlemsavgift för 2018 föreslås uppgå till 3 548 tkr, vilket är en höjning med 405 tkr
jämfört med innevarande år. Förbundet motiverar begäran med att en allt större
del av efterfrågan på förbundets tjänster rör verksamhet som ska finansieras
med medlemsavgift. Av förbundsordningen framgår att medlemsavgifterna ska
täcka kostnader som inte kan täckas på annat sätt.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län med förslag
till budget 2018, 2017-04-10
Stadskontorets yttrande 2017-05-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-05-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till budget 2018 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.
– Medlemsavgift för 2018 uppgående till 3 548 tkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-06-20
Ann-Marie Grennhag (M) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av
ärendet. I hennes ställe tjänstgör Peter Jutterström (M).
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till budget 2018 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.
– Medlemsavgift för 2018 uppgående till 3 548 tkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020.

Beslutet expedieras till:
Mediacenter Jönköpings län, Ekonomichefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Parlamentariska kommitténs remiss om strategiska mark- och
exploateringsfrågor
Ks/2017:119 251
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén önskar kommunstyrelsens synpunkter beträffande
kommunens sätt att arbeta med strategiska mark- och exploateringsfrågor.
Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs remiss inkommen 2017-02-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-06-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Som kommunstyrelsens svar till parlamentariska kommittén överlämnas kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2017-06-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Som kommunstyrelsens svar till parlamentariska kommittén överlämnas yttrandena från kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) samt
kommunalrådet Mona Forsberg (S).
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-06-20
Yrkande
Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Carin Berggren (M) yrkar bifall
till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har beslutat bifalla kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag, innebärande följande:
 Som kommunstyrelsens svar till parlamentariska kommittén överlämnas yttrandena från kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) samt
kommunalrådet Mona Forsberg (S).

Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 186

Parlamentariska kommitténs remiss om ändring av terminologi från
stad till kommun
Ks/2017:208 080
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén önskar kommunstyrelsens synpunkter på en
eventuell ändring av terminologin från stad till kommun med avseende på
följande benämningar: stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret, stadsbyggnadsdirektör, stadskontoret och stadsdirektör.
Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs remiss 2017-04-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-06-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Som kommunstyrelsens svar till parlamentariska kommittén överlämnas kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-06-20
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Som kommunstyrelsens svar till parlamentariska kommittén överlämnas kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande.

Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Förslag till VIP 2018-2020 för kommunstyrelsen
Ks/2017:255 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat ett underlag till VIP 2018-2020 för kommunstyrelsen inklusive stadskontoret.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-07
Förslag till VIP 2018-2020 för kommunstyrelsen och stadskontoret, daterat
2017-06-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till VIP 2018-2020 med budget för 2018 för kommunstyrelsen
godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-06-08 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-06-12.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-06-20
Kommunstyrelsens beslut
 Förslag till VIP 2018-2020 med budget för 2018 för kommunstyrelsen
godkänns.
S-gruppen, Carin Berggren (M), Margareta Sylvan (MP) och Staffan Eklöf
(SD) avstår från att delta i beslutet.

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
VIP-akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Förslag till överenskommelse mellan Jönköpings kommun och
Anicura Djursjukhuset i Jönköping AB om upphörande av tomträtt
avseende fastigheten Överskottet 2, Oskarshallsgatan 6, Jönköping
samt förslag till köpeavtal för del av Hedenstorp 1:3
Ks/2017:258 260
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 37 att säga upp tomträttsavtalet
avseende fastigheten Överskottet 2 samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att
förhandla fram ett avtal med tomträttshavaren innebärande att kommunen förvärvar byggnader och övriga anläggningar som utgör tillbehör till tomträtten på
fastigheten. Fastigheten Överskottet 2 är belägen inom omvandlingsområdet
Södra Munksjön. Tekniska kontoret har nu tillsammans med tomträttshavaren
utarbetat förslag till avtal innebärande att tomrätten inom fastigheten upphör
och att tomträttshavaren Anicura Djursjukhuset i Jönköping AB förvärvar del
av fastigheten Hedenstorp 1:3 i syfte att där uppföra ett djursjukhus med tillhörande veterinärmottagning. Under en övergångstid kommer tomträttshavaren
fortsätta att hyra byggnader och mark på fastigheten Överskottet 2 fram till
dess att ett nytt djursjukhus har uppförts på Hedenstorp.
Överenskommelsen om upphörande av tomträtten inom fastigheten Överskottet
2 medför att kommunen ska ersätta tomrättshavaren med 18 mnkr. Tekniska
nämndens årsbudget för fastighetsförvärv 2017 uppgår till 15 mnkr 2017.
Stadskontoret föreslår att tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv 2017
utökas med lösensumman.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-05-24 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2017-06-09
Tekniska nämndens beslut 2017-06-13 med reviderad tjänsteskrivelse och
överenskommelse om upphörande av tomrättsavtal
Stadskontorets kompletterande yttrande 2017-06-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-06-09 och kompletterande yttrande 2017-06-14
med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Överenskommelsen om upphörande av tomträtten inom fastigheten
Överskottet 2 samt köpeavtal för del av fastigheten Hedenstorp 1:3
godkänns.
– Tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv utökas med 18 mnkr 2017,
motsvarande lösensumman för tomträtt inom Överskottet 2.
– Utökat anslag med 18 mnkr finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-06-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Överenskommelsen om upphörande av tomträtten inom fastigheten
Överskottet 2 samt köpeavtal för del av fastigheten Hedenstorp 1:3
godkänns.
– Tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv utökas med 18 mnkr 2017,
motsvarande lösensumman för tomträtt inom Överskottet 2.
– Utökat anslag med 18 mnkr finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.
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§ 189

Fördelning av tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen
Ks/2017:246 047
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har ansökt om medel för genomförande av
fritidsaktiviteter inom ramen för sommarskola för nyanlända barn och ungdomar sommaren 2017. Kostnad för genomförande av fritidsaktiviteter för
sommarskolan beräknas uppgå till cirka 1 750 tkr. Utökat anslag föreslås finansieras genom ianspråktagande av medel från tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd
till kommuner och landsting.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens ansökan om medel, 2017-05-15
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökat anslag med 1 750 tkr 2017
för genomförande av fritidsaktiviteter inom ramen för sommarskola för
nyanlända barn och ungdomar i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens ansökan.
– Det utökade anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från
tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och landsting.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-06-20
Yrkanden
Anette Höglund (S) yrkar att under rubriken ”Syfte och mål” i beslutsunderlaget görs följande tillägg:
 Samtliga elever ska ha kunskap om jämställdhet mellan kvinnor och
män i Sverige.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), Margareta Sylvan (MP) och Staffan
Eklöf (SD) yrkar bifall till Anette Höglunds (S) tillägg.
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Staffan Eklöf (SD) med instämmande av kommunalrådet Ann-Marie Nilsson
(C) yrkar följande:
– Ansvariga nämnder har att efter avslutad sommarskola informera
kommunstyrelsen om erfarenheter av genomförd verksamhet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag samt de av Anette Höglund (S) och Staffan Eklöf (SD) yrkade tilläggen.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
– Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökat anslag med 1 750 tkr 2017
för genomförande av fritidsaktiviteter inom ramen för sommarskola för
nyanlända barn och ungdomar i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens ansökan, med följande tillägg:
 Samtliga elever ska ha kunskap om jämställdhet mellan kvinnor och
män i Sverige.
– Det utökade anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från
tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och landsting.
– Ansvariga nämnder har att efter avslutad sommarskola informera kommunstyrelsen om erfarenheter av genomförd verksamhet.

Beslutet expedieras till:
Kfn
Bun
Uan
Sn
Ekonomichefen
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§ 190

Avslutning
Ordförande Ann-Marie Nilsson (C) framför ett tack till kommunstyrelsen och
personal som tjänstgör vid sammanträdena för ett gott samarbete samt önskar
samtliga en skön och avkopplande sommar.
Andre vice ordförande Ilan De Basso (S) önskar ordföranden en skön och avkopplande sommar.
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