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Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan, kl 18.30-21.30

Beslutande

Kenneth Dådring (M), ordf.
Anders Andersson (KD), 1:e v ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Ingrid Fredriksson (M)
Cecilia Scott (M)
Annika Ingelström-Nilsson (FP)
Laila Möller Nilsson (S)
Christian Hendlertz (SD)

Lars Håkansson (S), tjg. ersättare
Övriga närvarande

Kristina Jonsson (M), ej tjg. ersättare
Ingela Jönsson (C), ej tjg. ersättare
Michael Nemeti (S), ej tjg. ersättare
Kerstin Sjöberg (S), ej tjg. ersättare
Lena Landin, FUB, § 11
Ann-Margret Ringnér, friskvårdskonsulent, § 12
Lotta Almqvist, bibliotekschef, § 22
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent
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Anders Andersson
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Ansökan om bidrag till Klippan Lady Open 2012.
§ 26
Rapport höstlov 2011.
§ 27
Ansökan om lokalbidrag/driftbidrag 2011/2012 från Ljungbyheds
Scoutkår.
§ 28
Förslag till överenskommelse om digitalisering och offentliggörande av
Blomgrens bildarkiv.
§ 29
Revidering av investering och hyra för ombyggnad av lokaler till KGK i
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Sammanträdesdatum
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§ 11
Uppföljning av plan för ökad tillgänglighet och delaktighet.
KFN 2011.0218.790

Ärendet
År 2005 antog kommunfullmäktige en handikapplan för åren 2006-2010, vilken nu
har reviderats och bytt namn till ”Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet”.
Beslutsunderlag
Lena Landin från FUB (föreningen för barn, unga och vuxna med
funktionsnedsättning) informerar bl a om hur viktigt det är med tillgänglighet och
bemötande. Nämnden och förvaltningen behöver ökad kunskap gällande personer
med funktionsnedsättning.
Redovisning av åtgärder utifrån ”Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet” för
kultur- och fritidsförvaltningen, dat 2012-01-10.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 6, 2012-01-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Rapport friskvårdsarbetet 2011 och plan för 2012.
KFN 2012.0009.819

Ärendet
Friskvårdskonsulent Ann-Margret Ringnér har upprättat en rapport, 2012-01-12, om
friskvårdsverksamheten under 2011 samt en plan för arbetet under 2012.
Beslutsunderlag
Friskvårdskonsulent Ann-Margret Ringnér redogör för rapporten om
friskvårdsverksamheten 2011. Det framgår bl a om konceptet FaR (Fysisk aktivitet
på Recept), arbetet med implementeringen av Tobakspolicyn som gäller fr. o. m
1 januari 2012 samt olika föreläsningar och evenemang.
I arbetsplanen för 2012 är förvaltningens mål bl a att fortsätta utveckla
friskvårdsverksamheten utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Rapport friskvårdsverksamheten 2011 och plan för 2012, 2012-01-12.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten för 2011, samt
att godkänna arbetsplanen för 2012.
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§ 13
Sinnenas kulturnatt 2012-02-11 (F5-området)
KFN 2011.0220.861

Ärendet
Sinnenas kulturnatt genomfördes lördagen den 11 februari 2012 på g:a F5-området i
Ljungbyhed.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen informerar att ”Sinnenas kulturnatt” blev ett lyckat arrangemang
med många besökare.
En särskild rapport om arrangemanget kommer att redovisas till nämnden.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare
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§ 14
Bokslut och verksamhetsberättelse 2011.
KFN 2012.0005.042

Ärendet
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2011 presenteras av
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen redogör för bokslut 2011. Driftbudgeten redovisar ett överskott
på 358 tkr. I resultatet skall anslagen till offentlig utsmycknings på 358 tkr och till
Blomgrens bildarkiv 23 tkr avräknas. Årsresultatet blir då minus 23 tkr.
Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 875 tkr. Det är projekt som är
beställda men ej genomförda 2011 (belysning Åbyvallen 500 tkr,
handikappanpassning av omklädningsrum Badhuset 400 tkr och konstnärlig
utsmyckning av Badhuset 250 tkr).
Nämnden föreslår att statusen på inriktningsmål ”Ge kommuninvånarna möjlighet till
gemenskap och rekreation genom kulturella och fysiska aktiviteter” ändras från ok
till bra. I sista meningen till inriktningsmål ”Konstnärlig utsmyckning i tätorter”
ändras texten till: Projektet ska genomföras under sommaren 2012 i samarbete med
tekniska förvaltningen.
Cockpit – Inriktningsmål 2011.
Verksamhetsberättelse 2011.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2011 efter de föreslagna ändringarna.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Tidplan budget 2013.
KFN 2012.0006.041

Ärendet
Ekonomikontorets förslag till Tidplan för budget 2013 presenteras.
Beslutsunderlag
Tidplan budget 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 16
Lotteritillstånd 2011.
KFN 2012.0007.808

Ärendet
Förvaltningen presenterar 2011 års rapport om beviljade lotteritillstånd.
Beslutsunderlag
2011 års rapport om beviljade lotteritillstånd.
Reg.nr

Förening

Giltigt t o m

1/2009
2/2009
3/2009
4/2009
5/2009

Lj-hed IF, fotbollsekt.
Lj-heds Militärhistoriska Museum
Klippans Filatelistklubb
Åby IBK
Klippans Röda Korskrets

2011-12-31
2012-08-11
2012-08-31
2012-09-30
2012-09-30

1/2010
2/2010
3/2010

V Sönnarlövs Bygdeförening
Åby SPF
Åsbo Ryttarförening

2013-03-31
2013-05-23
2013-07-11

1/2011
2/2011

OK Kompassen
Lj-heds Röda Korskrets

2014-02-03
2014-09-18

Göran Sjögren är utsedd av nämnden 2007-02-21 till kommunens lotterikontrollant.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna rapporten.

Signatur justerare
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§ 17
Rapport minnesgåvor för mästare inom idrott 2011.
KFN 2012.0010.048

Ärendet
Traditionsenligt utdelas minnesgåvor vid ett särskilt möte 2012-01-18 i Restaurang
Senioren i Klippan.
Beslutsunderlag
Benny Andersson
Åstorps CK

Signatur justerare

2:a VM Masters, cykelcross,H55
1:a EM Masters, mount.bik.H55
1:a SM mountainbike, tempo H50
1:a SM mout.b. crosscountry H50
1:a VM Masters,mount.b,crossc.H55
1:a SM Maraton, mount.bike, H50

Amalie Egholm Hebsgaard
Åsbo Ryttarförening

1:a SM guld ponny dressyr

Glenn Hesslo
Åsbo Ryttarförening

3:a NM Enbet häst körning
2:a NM lag Enbet häst körning

Fredrika Pettersson
Klippans Brottarklubb

1:a Junior SM, brottning 51 kg

Jenny Fransspn
Klippans Brottarklubb

1:a Senior SM 72 kg

Sara Karvonen
Klippans Brottarklubb

1:a Junior SM 48 kg

Emma Karlsson
Klippans Brottarklubb

1:a Senior SM, 51 kg
1:a Ungdoms SM, 52 kg
3:a Ungdoms EM, 52 kg

Eividas Stankevicius
Klippans Brottarklubb

1:a Ungdoms SM, 76 kg

André Gustafsson
Klippans Brottarklubb

1:a Junior NM, 50 kg
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Josefine Frederiksen
Klippans Brottarklubb

1:a Ungdoms NM, 43 kg
3:a Junior EM, 44 kg
3:a Ungdoms EM, 43 kg

Sarah Lahti
Friidrottsklubb

1:a Ungdoms SM 1500 m (inomh)Klippans
1:a Ungdoms SM 4000 m
1:a USM-JSM, 1500 m
1:a USM-JSM, 3000 m
1:a USM-JSM, 1500 m hinder
2:a NM I terräng, 4500 m

Filip Gudmundsson
Kartingsällskpet Klippan

1:a SM i klassen KZ 2

Eva Leandersson
Råådalens BK

1:a SM agility individuellt small

Enno Jakobsson
Ljungbyheds Pistolklubb

1:a veteran SM, Grovpistol

Krister Persson
Ljungbyheds Pistolklubb

1:a veteran SM, luftpistol
1:a veteran SM, standardpistol
1:a veteran SM Lag, fripistol
1:a veteran SM Lag, sportpistol

Mats Friberg
Ljungbyheds Pistolklubb

1:a veteran SM Lag, fripistol
1:a veteran SM Lag, sportpistol

Kent Olsson
Klippans Kraftsportklubb

3:a Veteran EM, 77 kg 45-49 år
Ryck 96 kg, stöt 118 kg

Per Bengtsson
Feringe HRA i Älmhult

1:a EM dragracing motorcykel

Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 13 2012-01-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera rapporten.
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§ 18
Rapport konsumentrådgivning fjärde kvartalet 2011.
KFN 2012.0030.150

Ärendet
Rapport från fjärde kvartalet 2011 avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs
stad genom Konsument Helsingborg ger till invånare i Klippans kommun enligt
avtal.
Beslutsunderlag
Under perioden 2011-10-01 till 2011-12-31 har 83 ärenden handlagts gällande
Klippans kommun. Det kan konstateras att huvuddelen av ärendena rör juridisk
rådgivning. De flesta frågor från konsumenter i Klippans kommun har under
perioden gällt området fordon och transporter (36%), följt av boende (26%).
Under hela 2011 har Konsument Helsingborg handlagt 275 ärenden från Klippans
kommun (212 ärenden under 2010)
Rapport konsumentrådgivning, dat 2012-01-19.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten.

Signatur justerare
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§ 19
Rekonstruktion av IP-Skogen.
KFN 2011.0015.810

Ärendet
Samarbetsgruppen för IP-Skogen har haft ett antal möten med samtliga
orienteringsklubbar inom 4-K och diskuterat anläggningens framtid.
Beslutsunderlag
Det finns ett förslag till ansökan om bidrag till rekonstruktion av IP-Skogen mellan
4K, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga, där orienteringsklubbarna tar över
driften av anläggningen under förutsättning att kommunerna är villiga att stå för den
investering som behövs. Förslaget ska upp i respektive kommuns kommunstyrelse
eller motsvarande.
Riksidrottsförbundet har beviljat ett bidrag om 375 000 kr under förutsättning att
medfinansiering sker med lika stort belopp. Förutsättning för bidraget är att avtal om
drift och underhåll skrivs på minst 10 år.
Ärendet behandlas parallellt i ks au 2012-02-22.
Ansökan om bidrag till rekonstruktion av IP-Skogen, 2012-01-31.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ansöka om bidrag från kommunstyrelsen till rekonstruktion av IP-Skogen enligt
tjänsteskrivelse dat 2012-01-31.

Signatur justerare
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§ 20
Rapport om verksamheten vid friluftsbaden inför säsongen 2012.
KFN 2012.0031.811

Ärendet
Företaget Grontmij har under hösten 2011 på uppdrag av fastighetsavdelningen
genomfört besiktningar av båda friluftsbaden.
Företaget Processing AB har under januari 2012 utfört en besiktning vad gäller
vattenreningen för de båda friluftsbaden i kommunen.
Ett särskilt möte kommer att äga rum den 24 februari 2012 mellan kommunstyrelsens
och kultur- och fritidsnämndens presidier samt tekniska förvaltningen,
fastighetschefen ang. friluftsbadens framtid.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 21
Hyra av Elfdalslogen för KGK:s verksamhet 2012.
KFN 2012.0033.820

Ärendet
Under förutsättning att projektet med ombyggnaden av lokaler i kv Sågen drar igång
under våren behöver Klippans Gymnastikkrets annan lokal att tillgå för deras
verksamhet. Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen har inkommit 2012-01-16
med hyresspecifikation gällande Elfdalens camping, Logen. Hyran är på ca 54 000 kr
och avser halva logen under tiden 1/3 – 30/6 2012.
Beslutsunderlag
Nämnden har inte dessa medel och bör därför ta upp ärendet i samband med
budgetsamrådsmötet tillsammans med kommunstyrelsens presidie.
Hyresspec. gällande Elfdalens camping, Logen, 2012-01-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tillfälligt hyra Elfdalens camping, Logen under förutsättning att Sågenprojektet
drar igång, samt
att kostnaderna för hyran tas upp i samband med budgetsamrådsmötet med
kommunstyrelsens presidie.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

16 (25)

Sammanträdesdatum

2012-02-15

§ 22
Rapport från enkätundersökning hösten 2011, biblioteken.
KFN 2012.0034.880

Ärendet
Under oktober månad 2011 genomfördes en enkät på biblioteken.
Beslutsunderlag
Bibliotekschef Lotta Almqvist redogör för sammanställningen av enkäten som
genomfördes under oktober 2011 på biblioteken. Den bestod av fyra enkla frågor
med svarsalternativ 1-6 och utrymme för kommentarer samt en femte fråga: Vad
saknar du biblioteket.
Ca 350 personer besvarade enkäten, störst andel svar i Klippan (229 svar) och
Ljungbyhed (109 svar).
Utfallet av betygsättningen blev bra, i snitt över 5.
Tjänsteskrivelse ang. enkäten, 2012-02-07.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

17 (25)

Sammanträdesdatum

2012-02-15

§ 23
Hyreskontrakt gällande idrottslokalerna vid Storgatan 47. (Lejonkulan)
KFN 2012.0035.820

Ärendet
Föreningarna som har sina verksamheter i idrottslokalerna vid Storgatan 47,
Lejonkulan är missnöjda med bristande underhåll av lokalerna. Fastighetsägaren har
ej åtgärdat alla de brister som framkommit.
Beslutsunderlag
Hyresavtalet måste sägas upp före februari 2012 för omförhandling, annars förlängs
det automatiskt fem år. Årshyran är ca 800 000 kr.
Nämnden hyr av tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att omgående säga upp avtalet med
hyresvärden för omförhandling.

Signatur justerare
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§ 24
Rapport om statusbesiktning av syntetisk beläggning för friidrott på
Åbyvallen
KFN 2011.225.826

Ärendet
Riborn-konsult AB har 2011-10-14 upprättat en rapport ang. statusbesiktning av
syntetisk beläggning för friidrott på Åbyvallen.
Beslutsunderlag
Med anledning av att befintlig syntetisk friidrottsbeläggning senast renoverades år
2001 har riborn-konsult AB fått i uppdrag att göra en statusbesiktning på den aktuella
beläggningen.
En total renovering av beläggningen samt erforderliga lagningsåtgärder beräknas
vara av storleksordningen 700 000 kr (exkl. mervärdeskatt och i dagens prisnivå)
PM 2011-10-14 – statusbesiktning av riborn-konsult AB
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 11, 2012-01-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten, samt
att överlämna rapporten till tekniska förvaltningen i syfte att den skall ingå i
underhållsplanen för Åbyvallen.
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§ 25
Ansökan om bidrag till Klippan Lady Open 2012.
KFN 2011.241.048

Ärendet
Klippans Brottarklubb ansöker i skrivelse dat 2011-12-01 om 40 000 kr i bidrag för
att genomföra Klippan Lady Open 2012. 30 000 kr finns avsatta för arrangemanget i
2012-års budget.
Beslutsunderlag
Ansökan från Klippans Brottarklubb, dat 2011-12-01.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 14, 2012-01-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att bevilja Klippans Brottarklubb ett bidrag om 30 000 kr till Klippan Lady Open
2012 efter ekonomisk redovisning av arrangemanget,
att Klippans idrottshall upplåtes enligt gällande taxor och avgifter,
att ev. extra kostnader för särskild städning i anslutning till arrangemanget debiteras
föreningen, samt
att föreningen själv får bekosta det materiel av typ flaggor etc. till arrangemanget
som förvaltningen inte har tillgång till.
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§ 26
Rapport höstlov 2011.
KFN 2012.12.817

Ärendet
Förvaltningen har upprättat en rapport, dat 2011-12-29 angående höstlovet 2011.
Beslutsunderlag
Rapport höstlov 2011, 2011-12-29.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 9 2012-01-11
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera och godkänna rapporten.
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§ 27
Ansökan om lokalbidrag/driftbidrag 2011/2012 från Ljungbyheds
Scoutkår.
KFN 2011.230.048

Ärendet
Ljungbyheds Scoutkår har inkommit 2011-11-21 med ansökan om
lokalbidrag/driftbidrag för 2011/2012.
Beslutsunderlag
Carsten Flensburgh, Ljungbyheds Scoutkår redogör i skrivelse för verksamheten och
planerna för föreningen. Ljungbyheds Scoutkår har för närvarande 59 medlemmar,
varav 41 är i åldrarna 7-25. Det bedrivs ungdomsverksamhet 4 kvällar/vecka. Från
och med oktober 2011 har föreningen en ny lokal till en kostnad på 54 000 kr/år.
Tidigare har årskostnaden varit 6 000 kr/år men lokalen är inte ändamålsenlig.
Förvaltningschefen och fritidskonsulent Björn Lundin har varit och besiktigat den
nya lokalen 2011-11-28. Lokalen är inte handikappvänlig och saknar bl a hkp-toalett
och ramp vid ingången.
Presidiet föreslår att föreningen erhåller lokalbidrag med 75% d v s 40 500 kr/år
fr o m 2011-10-01 med omprövning efter 2 år, p g a att lokalen ej är
handikappanpassad.
Ansökan och div. handlingar från Ljungbyheds Scoutkår inkom 2011-11-21.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 12, 2012-01-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att Ljungbyheds Scoutkår erhåller ett lokalbidrag om 75%, d v s 40 500 kr/år fr o m
2011-10-01 med omprövning efter 2 år.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

22 (25)

Sammanträdesdatum

2012-02-15

§ 28
Förslag till överenskommelse om digitalisering och offentliggörande av
Blomgrens bildarkiv.
KFN 2011.127.872

Ärendet
Åsbo Släkt- och hembygdsforskare har inkommit med förslag till avtal 2011-05-27,
betr. Blomgrens bildarkiv. Ett reviderat förslag till avtal har inkommit 2011-09-18
och 2011-12-30.
Beslutsunderlag
Sven Tall som jobbar med inscanning av bilderna har tagit fram förslag till upplägg
av bildarkivet med två separata databaser. Förslaget har överlämnats till IT-chefen
för ställningstagande och han har godkänt upplägget.
Det föreslagna avtalet, 2011-12-30, är godkänt av Klippans Hembygdsförening och
Åsbo Släkt- och Hembygdsforskare.
Reviderat förslag till avtal, 2011-12-30.
Kultur- och fritidsnämnden § 76, 2011-09-21.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 147, 2011-11-16.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 1, 2012-01-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att godkänna förslaget till avtal, dat 2011-12-30.
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§ 29
Revidering av investering och hyra för ombyggnad av lokaler till KGK i
kv Sågen
KFN 2007.7.207

Ärendet
VD för SIKAB Ulf Bengtsson har inkommit 2012-02-15, med en revidering av
investering och hyra för ombyggnaden av idrottslokalerna i kv Sågen. Den första
kostnadsberäkningen klarade ej granskningen, därför har en ny kalkyl över
ombyggnaden upprättats. Kalkylen slutar nu på en investering om
2 531 000 kr (exkl. bidrag från Skåneidrotten och kommunen med 1 000 000 kr) mot
tidigare 1 650 000 kr, en ökning med 881 000 kr. Därmed ökas den tillkommande
hyreskostnaden från 264 845 kr/år till 348 516 kr/år d.v.s en ökning med 83 671
kr/år.
Inom ramen för 2012-års driftbudget finns inga avsatta medel som kan disponeras för
att täcka de ökade hyreskostnaderna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från SIKAB, 2012-02-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera inkommen skrivelse från SIKAB betr. reviderad kostnadskalkyl för
ombyggnaden, samt
att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om täckning för den ökade
hyreskostnaden.
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§ 30
Skateboardanläggningen i Klippan
KFN 2009.105

Ärendet
Sedan 2002 finns en mindre skateboardanläggning i närheten av g:a Norrehus,
bakom Olssons Vapenaffär.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att undersöka möjligheten att flytta
skateboardanläggningen inomhus eller utomhus i närheten av kv. Sågen.
P g a förstörelse är anläggningen farlig och nämnden anser att den bör stängas
omgående och att befintliga ramper plockas bort.
Genom informationsskyltar vid anläggningen kommer berörda ungdomar att få
upplysningar om var de kan få mer information i ärendet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att omgående stänga skateboardanläggningen i
Klippan och ta bort de befintliga ramperna, samt
att platsen för anläggningen återlämnas till tekniska förvaltningen.
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§ 31
Informationsärenden
Ärendet
1. PM ang stängt på biblioteken p g a uppdatering av nytt datasystem, 2012-02-07.
2. Protokoll 2011-11-07 ang IP-Skogens framtid.
3. Minnesanteckningar 2011-12-05 från möte mellan Klippans kommun och
Föreningen Veteranjärnvägen.
4. Kallelse överläggningar friluftsbaden, 2012-02-24.
5. Protokoll från Kommunala Handikapprådet, 2011-12-14.
6. Länsstyrelsen – Invändiga ombyggnadsarbeten i byggnad 1 på F5/Ljungbyhed,
fastigheten Sjöleden, Klippans kommun, 2012-02-02.
7. Länsstyrelsen - Angående byggnadsminnesförklaring av Bruksskolan, Klippan
3:16, Klippans kommun, 2012-02-02.
8. Länsstyrelsen – Ombyggnad av ingång till källare m m i byggnad 65 på
F5/Ljungbyhed, fastigheten Sjöleden 1:5, Klippans kommun
9. Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 15 2012-02-01.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.
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