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§ 367

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsar ordföranden
Ella Fronczak välkommen. Ella Fronczak, som föreslagits till tjänsten som ny
kulturchef, ger en kort presentation av sig själv.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.11.00.
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§ 368

Meddelanden
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2012-11-26 § 99-103

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2012-11-06 § 80-92

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2012-11-06 § 48-58

Barnarp

2012-12-03 § 42-55

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 369

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Turkiet för personal vid Junedalsskolan
till Tyskland för personal vid Fritid Jönköping.
Tf stadsdirektörens beslut om utseende av ombud för att föra kommunens talan
vid domstolar och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Ekonomichefens beslut om:
avskrivning av osäkra fordringar
ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta
härom.
Ledningsutskottets protokoll 2012-11-26 § 99-103
Personalutskottets protokoll 2012-11-14 § 83-93
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2012-11-06 § 80-92
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-19

§ 370
Uppdrag angående översyn av investeringsprocessen
Ks/2010:457 040
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-10 § 368 att ge stadskontoret i uppdrag
att genomföra en översyn av investeringsprocessen i kommunen. Stadskontoret
återrapporterar nu uppdraget och lämnar ett antal förslag till förändringar av
regelverk och rutiner som omgärdar investeringsprocessen i kommunen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-09 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontoret ges i uppdrag att leda en arbetsgrupp rörande planering och
uppföljning av investeringar i syfte att utveckla och få en mer sammanhållen
information kring investeringsprojekt i enlighet med stadskontorets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
– Styrprinciper ändras innebärande att för projekt som är kryssmarkerade i
VIP gäller att behörig nämnd disponerar avsatta medel i investeringsbudget
fram till och med projekteringsskedet.
– Styrprinciperna ändras innebärande att investeringsbudget tillsammans med
investeringsplan ska omfatta minst fem år.
– Slutredovisning av investeringar ska ske för samtliga kryssmarkerade projekt i investeringsbudget samt investering i anläggning som överskrider mer
än 7,5 mnkr i 2012 års prisnivå. Uppräkning av beloppsgräns för när ett projekt ska slutredovisas sker utifrån förändring av konsumentprisindex januari
månad respektive år.
– Samtliga nämnder uppmanas att i budget lämna förslag till områden i investeringsbudget inom vilka ramanslag kan tillämpas i syfte att uppnå en ökad
genomförandegrad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens yttrande 2012-12-05 vari sammanfattningsvis
stadskontorets förslag tillstyrks med följande tillägg i förslaget till kommunfullmäktige:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, vid lämpliga projekt, pröva alternativa
upphandlingsformer som utgår från en princip med fast prisnivå. Uppdraget
ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2013.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till de beredande kommunalrådens förslag med följande tillägg i förslaget till kommunfullmäktiges
beslut:
– Avvikelser som uppdagas i projekteringsskedet och som inte är marginella
ska redovisas och förankras i kommunstyrelsen.
Kommunalrådet Mats Green (M) instämmer i tillägget och yrkar därutöver att
investeringsprocessen ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen
i december 2013.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
– Stadskontoret ges i uppdrag att leda en arbetsgrupp rörande planering och
uppföljning av investeringar i syfte att utveckla och få en mer sammanhållen
information kring investeringsprojekt i enlighet med stadskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Styrprinciper ändras innebärande att för projekt som är kryssmarkerade i
VIP gäller att behörig nämnd disponerar avsatta medel i investeringsbudget
fram till och med projekteringsskedet.
– Styrprinciperna ändras innebärande att investeringsbudget tillsammans med
investeringsplan ska omfatta minst fem år.
– Slutredovisning av investeringar ska ske för samtliga kryssmarkerade projekt i investeringsbudget samt investering i anläggning som överskrider mer
än 7,5 mnkr i 2012 års prisnivå. Uppräkning av beloppsgräns för när ett projekt ska slutredovisas sker utifrån förändring av konsumentprisindex januari
månad respektive år.
– Samtliga nämnder uppmanas att i budget lämna förslag till områden i investeringsbudget inom vilka ramanslag kan tillämpas i syfte att uppnå en ökad
genomförandegrad.
– Avvikelser som uppdagas i projekteringsskedet och som inte är marginella
ska redovisas och förankras i kommunstyrelsen.
– Investeringsprocessen ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2013.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, vid lämpliga projekt, pröva alternativa
upphandlingsformer som utgår från en princip med fast prisnivå. Uppdraget
ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2013.
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§ 371
Reviderad budget för 2013
Ks/2012:547 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till pris- och personalkostnadsuppräkning av
nämndernas anslag för 2013 enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade vid fastställande av VIP 2013-2015.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-03
Bilaga 1: Förslag till reviderad resultatplan, kassaflödesplan och balansplan för
2013-2015.
Bilaga 2: Sammanfattning av ombudgetering 2013
Bilaga 3: Sammandrag av verksamhetens nettokostnader 2013-2015
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Av stadskontoret verkställda åtgärder avseende ombudgetering av 2013 års
verksamhetsbudget godkänns.
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderad resultatplan, kassaflödesplan och balansplan för 20132015, fastställs enligt bilaga 1 i stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-03.
Förslaget innebär att det budgeterade resultatet försämras med 15,1 mnkr
2013 till följd av försämrad skatteunderlagsprognos och försämrat finansnetto.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-12-06 vari det sammanfattningsvis meddelas att S-gruppen kommer att avstå från att delta i beslutet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
– Av stadskontoret verkställda åtgärder avseende ombudgetering av 2013 års
verksamhetsbudget godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till reviderad resultatplan, kassaflödesplan och balansplan för 20132015, fastställs enligt bilaga 1 i stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-03.
Förslaget innebär att det budgeterade resultatet försämras med 15,1 mnkr
2013 till följd av försämrad skatteunderlagsprognos och försämrat finansnetto.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.
Justerandes signatur
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§ 372
Ekonomirapport nr 3/2012 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2012:549 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2012-12-03 § 89 överlämnat Ekonomirapport nr 3/2012 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2012-12-03 § 89 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ekonomirapport nr 3/2012 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 3/2012 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur
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§ 373
Finansrapport nr 3/2012 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2012:550 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2012-12-03 § 90 överlämnat Finansrapport nr 3/2012 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2012-12-03 § 90 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Finansrapport nr 3/2012 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Finansrapport nr 3/2012 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-19

§ 374
Förändringar i stadskontorets organisation
Ks/2012:539 001
Sammanfattning
Stadskontoret lämnar i tjänsteskrivelse 2012-12-10 ett antal förslag till förändringar av stadskontorets nuvarande organisation. Finansavdelningen föreslås
upphöra att vara en egen avdelning. I stället föreslås den organiseras som en
enhet inom ekonomiavdelningen och benämnas finans- och bolagsenheten.
Stadskontoret Information föreslås flyttas från Destination Jönköping till staben och fortsättningsvis benämnas kommunikationsenheten. Personalavdelningens utvecklingsavdelning föreslås avvecklas. Den nya organisationen börjar gälla från och med 2013-01-01.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-10
Protokoll från stadskontorets samverkansgrupp 2012-03-06 § 5a och
2012-12-06 § 6
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Finansavdelningen organiseras som en enhet inom ekonomiavdelningen
under namnet finans- och bolagsenheten.
– Stadskontoret Information flyttas från Destination Jönköping till staben och
benämns kommunikationsenheten.
– Chefen för kommunikationsenheten benämns kommunikationschef. Kommunikationschefen föreslås ha rätt att leda och fördela arbetsuppgifter till
samtliga informatörer i kommunen.
– Utvecklingsenheten inom personalavdelningen avvecklas och personalen
inom nuvarande utvecklingsenhet organiseras i enlighet med stadskontorets
förslag.
– Stadskontorets nya organisation gäller från och med 2013-01-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-12-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Finansavdelningen organiseras som en enhet inom ekonomiavdelningen
under namnet finans- och bolagsenheten.
Justerandes signatur
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– Stadskontoret Information flyttas från Destination Jönköping till staben och
benämns kommunikationsenheten.
– Chefen för kommunikationsenheten benämns kommunikationschef. Kommunikationschefen föreslås ha rätt att leda och fördela arbetsuppgifter till
samtliga informatörer i kommunen.
– Utvecklingsenheten inom personalavdelningen avvecklas och personalen
inom nuvarande utvecklingsenhet organiseras i enlighet med stadskontorets
förslag.
– Stadskontorets nya organisation gäller från och med 2013-01-01.
Beslutet expedieras till:
Förvaltningarna
Stadsdirektören
Personalchefen
Näringslivschefen
Finanschefen
Kommunikationschefen

Justerandes signatur
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§ 375
Anställning av ny kulturchef
Ks/2012:553 023
Sammanfattning
Befattningen som kulturchef har ledigkungjorts och rekryteringsförfarande
genomförts med berörda kommunalråd, kulturnämndens presidium, tf stadsdirektören, rekryteringskonsult och fackliga företrädare.
Ella Fronczak, Linköping, föreslås anställas som kulturchef vid kulturförvaltningen i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll 2012-12-17
Kulturnämndens ordförandes beslut 2012-12-17
Ledningsutskottets protokoll 2012-12-17 § 109
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ella Fronczak som kulturchef i Jönköpings kommun med tillträde enligt överenskommelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Ella Fronczak anställs som kulturchef i Jönköpings kommun med tillträde
enligt överenskommelse.
Beslutet expedieras till:
E Fronczak
Kn
Personalavdelningen

Justerandes signatur
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§ 376
Anhållan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om medel
för insatser för nyanländas skolgång på gymnasiet
Ks/2012:446 700
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2012-05-14 § 76 beslutat att
anhålla hos socialnämnden om medel från fonden för ej utnyttjande statsbidrag
för flyktingmottagande. Begäran avser insatser för dels genomförande av validering, sommarskola 2012 och SFI (svenska för invandrare) omfattande
150 tkr, dels studiehandledning på modersmålet läsåren 2012/13 samt 2013/14
omfattande 5 400 tkr. Socialnämnden behandlade ärendet 2012-10-16 § 161
och har inget att erinra mot utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anhållan
om bidrag ur fonden.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-05-14 § 76 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-29 § 245
Socialnämndens beslut 2012-10-16 § 161 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-12-04
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-12-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– För år 2012 medges uttag ur fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet med 150 tkr och för år 2013 med 2 160 tkr.
– Beslut avseende uttag ur fonden för år 2014 om 2 160 tkr och för år 2015
om 1 080 tkr fattas inför respektive år i samband med fastställande av flyktingbudgeten.
– Uppföljning ska ske regelbundet och avrapporteras med budgetuppföljningarna 31 maj och bokslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-12-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut.
– För år 2012 medges uttag ur fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet med 150 tkr och för år 2013 med 2 160 tkr.
– Beslut avseende uttag ur fonden för år 2014 om 2 160 tkr och för år 2015
om 1 080 tkr fattas inför respektive år i samband med fastställande av flyktingbudgeten.
– Uppföljning ska ske regelbundet och avrapporteras med budgetuppföljning
31 maj samt inför socialnämndens beredning om internbudget för flyktingmottagandet eller senast i samband med bokslutet.

Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– För år 2012 medges uttag ur fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet med 150 tkr och för år 2013 med 2 160 tkr.
– Beslut avseende uttag ur fonden för år 2014 om 2 160 tkr och för år 2015
om 1 080 tkr fattas inför respektive år i samband med fastställande av flyktingbudgeten.
– Uppföljning ska ske regelbundet och avrapporteras med budgetuppföljning
31 maj samt inför socialnämndens beredning om internbudget för flyktingmottagandet eller senast i samband med bokslutet.
Beslutet expedieras till:
Uan
Sn

Justerandes signatur
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§ 377
Motion om kommunens växthus
Ks/2010:340 298
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S) har i motion 2010-06-22 föreslagit att ytor som kommunen
av konkurrensskäl själv inte kan använda för blomsterodling i kommunens
växthus istället ska användas för att förslagsvis odla grönsaker till kommunens
egna tillagningskök.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-23 § 160 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-06-22
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 265 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-12-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 378
Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun kvartal 1-3
2012
Ks/2012:520 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1-3, 2012, samt redovisning av antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 274 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2012-10-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-3, 2012, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-3, 2012, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 379
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Öggestorp Klockarbol
1:1 och Öggestorp 4:18, Jönköpings kommun
Ks/2012:525 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2012-11-20 för yttrande senast
2012-12-14 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för del av
Öggestorps-Klockarbol 1:1 och Öggestorp 4:18, Jönköpings kommun. Arbetet
med detaljplanen har övergått från enkelt till normalt förfarande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2012-11-20 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
Öggestorps-Klockarbol 1:1 och Öggestorp 4:18, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Öggestorps-Klockarbol 1:1 och Öggestorp 4:18, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 380
Yttrande över förslag till detaljplan för Strandängen, etapp 1, del av
Kortebo 4:9 m.fl., Jönköpings kommun
Ks/2012:546 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2012-11-30 för yttrande senast
2013-01-11 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för Strandängen, etapp 1, del av Kortebo 4:9 m.fl., Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2012-11-30 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Strandängen, etapp 1, del av Kortebo 4:9 m.fl., Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Peter Lundvall (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Strandängen, etapp 1, del av Kortebo 4:9 m.fl., Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 381

Avslutning
Efter avslutat sammanträde intar kommunstyrelsen gemensam jullunch i
Slottsvillan, Huskvarna.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) framför ett tack till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt personal som tjänstgör vid sammanträdena för ett gott och engagerat arbete under det gångna året. Han önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) tackar ordföranden för ett gott arbete och
önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.
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