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Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan, kl. 18.30-21.30

Beslutande

Michael Nemeti (S), ordf.
Suleyman Erdem (MP), 1:e v ordf.
Kicky Sinclair (M), 2:e v ordf.
Lars Håkansson (S)
Ingela Jönsson (C)
Kristina Jonsson (M)
Anders Andersson (KD)
Christian Hendlertz (SD)

Övriga närvarande

Mats Waldemarsson (S), ej tjg.ers.
Conny Berg (MP), ej tjg. ers.
Ingemo Nilsson (C), ej tjg. ers.
Ingegerd Hagelin (M), ej tjg. ers.
Annika Ingelström-Nilsson (FP), ej tjg. ers.
Ulrika Sommén (SD), ej tjg. ers
Arne Eliasson områdeschef bad och friskvård §§ 121,127
Arne Grau Amnér, förvaltningschef
Ingela Nymberg Olsson, sekreterare
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Lars Håkansson
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Michael Nemeti
Justerare
____________________________________________
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§ 113
Angående föreningsarkiv - Svenska Popfabriken, yttrande
KFN 2015.0141.004

Ärendet
Ärendet har varit uppe som ett informationsärende vid nämndens möte 2015-08-19.
Klippans kommunarkiv erhöll en leverans av ljudband (mastertape m m) från
Svenska Popfabriken 2007. Överlämnandet gjordes på grund av en översvämning i
föreningens arkiv. Ljudbanden överlämnades till kommunen på motsvarande sätt
som överlämnandet av övriga handlingar från nämnder m fl., därför anses de ha blivit
en del av centralarkivet och därmed kommunens handlingar. Svenska Popfabriken
anser att det var en felaktig hantering och avsikten var endast att tillfälligt låta
deponera materialet i kommunens centralarkiv.
Svenska Popfabriken har begärt att få tillbaka ljudbanden efter att kommunen
förvarat dem i åtta år.
Kanslichef Lars Åke Svensson har upprättat ett förslag till yttrande, 2015-05-28, och
önskar en återkoppling från kultur- och fritidsnämnden
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Lars Åke Svensson, 2015-05-28
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ställa sig bakom kanslichef Lars Åke Svenssons förslag till beslut, samt
att kultur- och fritidsnämnden önskar att samlingen återgår till kommunen om
föreningen Svenska Popfabriken upplöses.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

5 (21)

Sammanträdesdatum

2015-10-28

§ 114
Minnesmärke efter tre pionjärer som startade flygverksamheten på
Ljungbyhed och Bonarps hed.
KFN 2015.0144.872

Ärendet
Ljungbyheds Militärhistoriska Museum har 2015-06-01 inkommit med en skrivelse
angående avsaknandet av minnesmärke efter de tre pionjärer som startade
flygverksamheten på Ljungbyhed och Bonarps hed.
Föreningen har 2015-08-31 inkommit med kompletterande uppgifter. De önskar att
kommunen låter uppföra ett minnesmärke över dessa tidigare flygare.
De föreslår att avtäckning skulle kunna ske 2016 i samband med Ljungbyheds
Militärhistoriska Museums 90-årsjubileum av den militära flygskolans etablering på
Ljungbyhed.
Förvaltningen har undersökt kostnaden för att uppföra en minnessten vilket handlar
om 25 000 kr – 40 000 kr beroende på storlek och utförande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från LMM, inkom 2015-06-01.
Kompletterande uppgifter från LMM, inkom 2015-08-31.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 80, 2015-08-13.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 90, 2015-09-30
Tjänsteskrivelse 2015-10-13.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen i dialog med Ljungbyheds Militärhistoriska Museum uppför en
minnessten för max 30 000 kr.
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§ 115
Budget 2016 - Nämndsmål
KFN 2015.0170.040

Ärendet
Fullmäktige har tidigare beslutat att kommunens övergripande vision samt
fokusområdena slopas från 2016. De tidigare inriktningsmålen (55 st) har ersatts av
11 st fullmäktigemål och förslag till dessa har tagits fram centralt av
kommunstyrelsen som också gör uppföljningen.
Fullmäktigemålen ska ses som en vägledning för nämnderna och nämndsmålen
(tidigare resultatmålen), ska vara en nedbrytning av fullmäktigemålen till
uppföljningsbara mål inom respektive nämnd.
2016-års förslag till nämndsmål har bearbetats i presidiet och i förvaltningens
ledningsgrupp.
Idag finns 14 st nämndsmål kopplade till fullmäktigemålen och en del av målen är
otydliga och ej mätbara. Förvaltningen föreslår att 2016-års nämndsmål godkänns
samt att förvaltningen inför 2017 arbetar vidare med målen så att de blir tydligare
och uppföljningsbara/mätbara.
Beslutsunderlag
Förslag till nämndsmål 2016, 2015-06-23.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att godkänna förvaltningens förslag till nämndsmål för 2016.
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§ 116
Budgetuppföljning 2015.
KFN 2015.0033.042

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2015-09-30.
Inga större avvikelser noteras. Prognosen för helåret är att nämnden beräknas hålla
sig inom tilldelad budgetram.
Beslutsunderlag
Ansvarsrapport Cognos per 2015-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.
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§ 117
Nominering till Kulturpriset
KFN 2015.0196.805

Ärendet
Kulturpriset uppgår till 10 000 kr
Till årets kulturpris har fyra kandidater föreslagits nämligen:
Tor Svensson som under hela sin aktiva lärarkarriär som musiklärare på
Snyggatorpsskolan engagerat och uppmuntrat till alla typer av elever att våga
uppträda och sjunga på konserter.
Thomas Holst och Thomas Ekberg som är goda kulturambassadörer för Klippans
kommun med bl a filmen ”Thomas i Klippan”.
Rebecca Sharp som är en enastående konstnär och extremt ambitiös.
För att kunna fortsätta utveckla sina konstnärliga uttryck så att hon kan arbeta fram
arbetsprov som ger henne en plats på en av landets konsthögskolor.
Beslutsunderlag
Alla förslag till kandidater
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 94, 2015-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att 2015 års kulturpris tilldelas Rebecca Sharp med följande motivering: kultur- och
fritidsnämnden vill uppmuntra Rebecca i hennes konstnärskap för hennes
nydanande arbete och samtida betraktelser.
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§ 118
Ansökan om Kulturstipendium
KFN 2015.0165.805

Ärendet
30 000 kr är avsatta i budget 2015.
Vid ansökningstiden slut har fem ansökningar inkommit nämligen:
Rebecca Sharp som vill utveckla sitt konstnärskap inom skulptur och teckning och
gärna gå en keramikkurs.
Cecilia Carlsen som vill ha det till resor då hon läser till professionell dansare och
danslärare i Munchen, Tyskland, samt även till att betala skolans utgifter.
Camilla Dufva som vill ägna sig åt att måla motiv från Klippans kommun, samt att få
göra en utställning av det i kommunen.
Sofie Mårtensson hjälp till fortsatta studie inom skådespeleri och film.
Jasmine Cederqvist som vill göra en annorlunda bok om naturen i Söderåsens
nationalpark. Jasmine ansöker om 7 000 kr till att täcka del av tryckerikostnaden.
Kulturstipendiet kan erhållas högst två gånger och Jasmine Cederqvist har fått det
2011 och 2014.
Beslutsunderlag
Alla ansökningarna.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att Cecilia Carlsen, Camilla Dufva och Sofie Mårtensson får vardera 7 000 kr.
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§ 119
Nominering till Föreningsledarpris
KFN 2015.0197.805

Ärendet
Föreningsledarpriset består av ett stipendium om 5 000 kr och ett diplom.
Vid ansökningstiden slut har tre kandidater föreslagits nämligen:
Pia Kjellsson som arbetar i föreningen Hjälpas Åt, RSMH (Riksförbundet för social
och mental hälsa) har ett stort hjärta och brinner för sitt jobb. Pia är en stor hjälp för
de som mår dåligt och stöttar alla som vill och behöver. Samverkar med frivården,
arbetsförmedlingen, socialförvaltningen m fl.
Roland Nilsson, OK Kompassen, för sin ständiga optimism och framtidstro samt för
sitt enorma engagemang och genuina intresse för klubbens och orienteringssportens
fortlevnad.
Johan Ekenberg, Klippans Gymnastikkrets, som framgångsrikt har tränat ungdomar i
trampolin. Detta har han sysslat med sedan 2008. Klubben har nått framgångar, bl a
en tjej som numera är med i juniorlandslaget, samt även vunnit Ungdoms-SM 2014.
Vidare har klubben vunnit den nationella tävlingsserien 2014 i två klasser och haft
pallplatser sedan 2011.
Ordföranden är inte med i beredningen av ärendet och Suleyman Erdem går in som
ordförande.
Beslutsunderlag
Alla nomineringar.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 96, 2015-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att utse Johan Ekenberg, Klippans Gymnastikkrets, som mottagare för
föreningsledarpriset 2015.
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§ 120
Byggnadsvårdspremium 2015.
KFN 2015.0213.867

Ärendet
Vid ansökningstiden slut har två förslag till kandidater inkommit.
Bruksskolan - som är omgjord till 10 st lägenheter. En stor omsorg har ägnats för att
bevara ursprungliga detaljer. Eftersom byggnaden är skyddad, har det ställts stora
krav på att bevara och bibehålla de byggnadshistoriska värdena, framförallt exteriört.
Även gymnastikbyggnaden är mycket smakfullt ombyggd, där fastighetsägarna,
Camilla och Rickard Olsson bor.
Norrehus – Lars Göransson och Anna-Karin Liljedahl har gjort en omfattande
restaurering av den gamla patriciervillan. Fasaden är helrenoverad med de flesta
ursprungliga detaljer intakta. Den äldre inredningen har varsamt tagits tillvara när
bottenvåningen byggdes om till restaurang och musiklokal. Med stor entusiasm har
kunskap sökt för att ställa iordning denna fastighets exteriör till ursprungligt skick.
Beslutsunderlag
Alla nomineringar.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 97, 2015-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att 2015 års byggnadsvårdspremium tilldelas Lars Göransson och Anna-Karin
Liljedahl.
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§ 121
Rapport om verksamheten vid friluftsbaden säsongen 2015.
KFN 2015.0171.811

Ärendet
Bad- och friskvårdsenheten har upprättat rubricerade rapport dat. 2015-10-16 om
årets erfarenheter. Rapporten omfattar verksamhetsrapport, ekonomirapport och
statistikdel. Det finns även en rapport om sommarsimskolan som bedrevs i Klippans
Badhus.
Områdeschef för bad och friskvård Arne Eliasson redogör för rapporten.
Friluftsbadet i Östra Ljungby öppnades den 12 juni och stängdes den 23 augusti, en
vecka längre än planerat. Ljungbyheds friluftsbad kunde inte sättas i drift p g a att
bassängbottnarna i de större bassängerna hade spruckit under vintern och färgen
lossnat.
För andra året i rad hade Klippans Badhus öppet för allmänheten under 4 veckor,
2015-06-08 – 2015-07-02 med totalt 2 626 st badande varav 763 st simskola (48 barn
deltog i sommarsimskolan).
Friluftsbadet i Östra Ljungby har drivits av Scouterna Östra Ljungby.
Anders Andersson (KD) önskar en uppskattning av vad kostnaden per badtillfälle är
i Klippans Badhus respektive friluftsbad.
Beslutsunderlag
Rapport badverksamheten sommaren 2015-10-16
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram kostnader per badtillfälle i Klippans
Badhus/friluftsbad och redovisa för nämnden under 1.a kv 2016.
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§ 122
Budget 2016 - Driftbudget, taxor och avgifter.
KFN 2015.0173.041

Ärendet
Driftbudgetramen för 2016 är fastställd till 39 798 000 kr, vilket även omfattar
kompensation för ökade hyror, ökade kapitalkostnader och ökade städkostnader.
Kompensation för löneökningar 2016, inom ramen för centralt avsatta medel,
fördelas när förhandlingarna har avslutats.
Ingående ram

39 372

Från KB 1/2015
Komp. hyresökning (pers.kostn., underhåll, larm o bev.)
Komp. prisökning städ (personalkostnader)
Ökad hyra Musikskolan
Ökade kapitalkostnader
Nya lokaler Sågen, förening RC-bilar
Ökad hyra Badhuset
Bibliotek, RFID samarbete Skåne NV
Ökade städkostnader, Sågen och IH brottning
Sänkning internränta, från 3,5% till 2,4% (inkl. hyror)
Löneökningar 2015 helårseffekt 2016
Besparing

131
225
40
200
120
100
50
50
100
- 840
370
- 120

Totalt tilldelad ram för år 2016, tkr

39 798

Investeringsbudgeten, som är beslutad i kommunfullmäktige, och avser kultur- och
fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2016 till 5 200 tkr, (3 500 tkr redovisade
under kommunstyrelsen).
Förvaltningen har redovisat budgetförslaget i förvaltningens samverkansgrupp
(MBL) 2015-10-19 och de fackliga organisationerna har inget att erinra mot
förslaget.
Förvaltningen föreslår att taxor och avgifter för 2016 skall vara samma som 2015.
Förvaltningen har upprättat ett förslag, 2015-10-14, till taxa gällande konsertsalen på
Musikskolan att gälla fr o m 2016-01-01. Förvaltningen föreslår att kommunala
verksamheter betalar 0 kr i hyra för lokalen och bidragsberättigade föreningar betalar
500 kr/fyra timmar, 750 kr/dag.
I hyrespriset ingår ej stolar och bord och för iordningsställande av dessa debiteras
timpris för vaktmästartjänst med 250 kr/timme.
I priset ingår att hyresgästen grovstädar lokalen, om så inte görs debiteras
städkostnad om 250 kr/per påbörjad timme, detta gäller även kommunens
verksamheter.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden 2016.
Sammanställning av driftbudget uppdelat/ansvar och verksamhet.
Förslag till taxa gällande konsertsalen på Musikskolan, 2015-10-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och till ks överlämna förvaltningens förslag till driftbudget 2016, samt
att godkänna förvaltningens förslag till taxor och avgifter 2016 med tillägget av
hyrestaxan för konsertsalen på Musikskolan.
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§ 123
Yttrande ang. motion om att ta fram en applikation "app" om kultur- och
fritidsutbudet i Klippan.
KFN 2015.0200.800

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2015-08-28 fått rubricerade ärende från ks au för
yttrande.
Moderaterna i Klippan har upprättat en motion där de poängterar vikten av en ”app”
för att på ett lätt och smidigt sätt kunna ta del av kommunens utbud vad gäller kultur
och fritid. Kommunledningsförvaltningen har också fått ärendet för yttrande då
frågan även avser turism.
Appar är ett modernt sätt att få information och attraherar framförallt yngre
människor men användandet breder ut sig i alla ålderskategorier. En app är väl
anpassad till smarta telefoner vilket idag är dominerande varför applösningar blir
lättillgängliga.
En app måste vara attraktiv för tänkt målgrupp för att den skall vara intressant att
ladda hem. Motionärernas förslag riktar sig väldigt brett och för att appen skall bli
intressant för alla tänkta målgrupper blir den väldigt omfattande. En app som skall
bli användarvänlig bör vara relativt riktad varför förvaltningen ställer sig tveksam till
förslaget. Kommunens hemsida är en så kallad responsiv sida varför den till stora
delar skulle kunna fungera för syftet som motionen pekar på.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig tveksam till omfattningen men kommer att
fortsätta titta på ämnessmalare appar inom verksamheten inom ramen för arbetet med
den externa kommunikationen under 2016.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen avslag på motionen.
Beslutsunderlag
Motion, 2015-06-01.
Protokollsutdrag ks au § 144, 2015-08-19.
Tjänsteskrivelse, 2015-10-14.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 98, 2015-09-30.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa denna paragraf som sitt yttrande i
ärendet.
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§ 124
Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad barn- och
ungdomsförening.
KFN 2015.0207.048

Ärendet
Föreningen Aktiv Ungdom Kung Fu Klippan har 2015-09-02 inkommit med
skrivelse om att bli godkänd som en bidragberättigad barn- och ungdomsförening i
Klippan.
Föreningen verkar med influenser från kinesisk kampkonst och dess varierande
träningsform, samt inspirera och motivera barn, ungdomar och vuxna att finna glädje
och samhörighet genom träning och gemenskap.
Aktiv Ungdom Kung Fu Klippan är partipolitiskt och religiöst neutralt samt tar
avstånd från all form av missbruk.
Beslutsunderlag
Ansökan från Aktiv Ungdom Kung Fu Klippan.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 99, 2015-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att godkänna föreningen Aktiv Ungdom Kung Fu Klippan som bidragsberättigad
barn- och ungdomsförening fr o m 2015-11-01, samt
att bevilja föreningen ett startbidrag om 500 kr enligt gällande praxis.
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§ 125
Uppkalla ett torg eller en gata efter Nils Forsberg.
KFN 2015.0219.873

Ärendet
En skrivelse från Nils Forsberg-sällskapet har inkommit 2015-09-21 angående att
uppkalla ett torg eller en gata efter Nils Forsberg.
Sällskapet menar att Nils Forsbergs liv och verk är väl värda att lyftas fram och
hedras som den stora konstnären han var vilket kultur- och fritidsförvaltningen delar
uppfattning om. Nils Forsberg räknas som en av de stora inom svensk konst vilket vi
bör uppmärksamma på olika sätt. Att uppkalla en gata eller ett torg efter en person
som betytt något för bygden kan vara ett sådant sätt.
Sällskapet föreslår Allétorget i Klippan som en lämplig plats för ändamålet.
Kultur- och fritidsnämnden är den instans som efter beredning av förvaltningen
beslutar i namnsättning av gator och torg.
Förvaltningen har diskuterat frågan med tekniska förvaltningen som fysiskt ansvarar
för gator och torg vars uppfattning stämmer överens med kultur- och
fritidsförvaltningens.
Att byta namn på en befintlig gata eller torg är en inte helt okomplicerad fråga rent
praktiskt och inte heller känslomässigt för dem som bor på aktuell adress.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att när det är tillfälle att namnge
en ny plats eller gata i kommunen ha med förslaget om Nils Forsberg som ett
prioriterat förslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Nils Forsberg-sällskapet, inkom 2015-09-21.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 100, 2015-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att vid tillfälle för namngivning av gata eller plats i kommunen överväga Nils
Forsberg som namnalternativ.

Signatur justerare
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§ 126
Sammanträdestider 2016.
KFN 2015.0217.800

Ärendet
Förvaltningen presenterar förslag till sammanträdestider under 2016 för kultur- och
fritidsnämnden.
Förvaltningens förslag är 20 januari, 10 februari, 16 mars, 13 april, 8 juni, 25 augusti,
14 september, 12 oktober och 7 december..
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 101, 2015-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att godkänna förslaget till sammansträdestider för 2016.
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§ 127
Investering eller nedläggning av friluftsbaden i kommunen.
KFN 2015.0206.811

Ärendet
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen
har fått i uppdrag att se över status och investeringsbehov gällande friluftsbaden i
Ljungbyhed och Östra Ljungby samt Klippans Badhus.
Undersökningen bygger på olika utredningar gjorda under senare år från Weedo,
Grontmij och Processinggruppen samt på den kompetens som finns inom
kommunens tekniska förvaltning.
Förvaltningschefen redogör för status, renoverings- och investeringsbehov samt
driftskostnader för båda friluftsbaden och Klippans Badhus.
Östra Ljungby friluftsbad:
Totalt investeringsbehov 2016 är 4 800 tkr och 2017 = 800 tkr (totalt 5 600 tkr).
Total driftskostnad 2016/2017 är 1 342 tkr. Avvecklingskostnader är 1 814 tkr.
Ljungbyheds friluftsbad:
Totalt investeringsbehov 2016 är 4 300 tkr och 2017 =1 600 tkr (totalt 5 900 tkr).
Total driftskostnad 2016/2017 är 1 772 tkr. Avvecklingskostnader är 4 316 tkr.
Klippans Badhus:
Totalt investeringsbehov 2016 är 3 300 tkr och 2017 = 5 700 tkr (totalt 9 000 tkr)
Total driftskostnad 2015 är 8 600 tkr, 2016 = 9 196 tkr, 2017 = 9 368 tkr.
Alla investeringsbelopp är enligt uppgift från tekniska förvaltningen +/- 15%.
Då kultur- och fritidsnämnden ej äger denna fråga utan bara är ansvarig för driften på
dessa anläggningar är nämnden enig om att endast lämna rekommendationer till
kommunstyrelsen för vidare ställningstagande.
Följande partigrupper lämnar rekommendationer:
S-gruppen rekommenderar att båda friluftsbaden läggs ned.
SD rekommenderar att båda friluftsbaden behålls och att investeringarna som är
planerade att genomföras på Klippans Badhus flyttas fram till 2018.
Alliansen rekommenderar att båda friluftsbaden behålls och att planerade
investeringar genomförs på Klippans Badhus.
Om beslutet blir nedläggning av ett eller båda friluftsbaden är samtliga partier som
avgett rekommendationer eniga om att kultur- och fritidsförvaltningen bör få behålla
budgetramen för driften av dessa anläggningar för att kunna möta behovet av
verksamhet och mötesplatser i respektive område.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

20 (21)

Sammanträdesdatum

2015-10-28

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-10-21.
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2015-10-12.
Kostnadsberäkningar, 2015-10-08.
Tjänsteskrivelse angående öppen ungdomsverksamhet och områdesarbete med fokus
på tonårsgruppen, 2015-10-21.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna denna paragraf till kommunstyrelsen med rekommendationer i
rubricerade ärende för vidare ställningstagande.
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§ 128
Informationsärenden
Ärendet
1. Protokoll Handikapprådet, 2015-09-30.
2. Protokollsutdrag från Handikapprådet § 21, 2015-09-30.
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 100, 2015-09-22.
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 102, 2015-09-22.
5. Kallelse/Inbjudan från Revisionen. Revisorerna granskar enligt kommunallagen
årligen all verksamhet i kommunen. Revisionen inbjuder därför kultur- och
fritidsnämndens presidium den 10 november 2015.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.

Signatur justerare
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