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KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.40
Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag.

Thure Andersen (S), ordförande
Vivi Rönnberg (S)
Lennart Ahlström (S)
Lennart Andersson (S)
Annika Lindholm (V)
Anita Brodd Westin (M)
Marianne Avelin (C)

Övriga deltagande

Ersättarna Inga-Britt Helgesson (S), Anna-Karin Folkesson (S), Stina Wessman
(MP), samt Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olov Juvas.

Närvarorätt

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Marianne Avelin (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 19 september 2016 klockan

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

39 - 48

Carina Iwemyr
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

Thure Andersen (S)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Marinne Avelin (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden § 39-48

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2016-09-19
2016-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

Anslaget nedtages

……………………………………………………….

Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2016-10-12
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KFN § 39
Information från kultur- och fritidschefen/förvaltningen
Kultur- och fritidschefen informerar om följande:
• Aktiviteter kring färdigställande av Kulturhuset

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 9/16
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KFN § 40
Avtal med Hallstahammars kultur- och idrottsförening avseende städning
i Nibblehallen – för godkännande Dnr 112/16
Förslag till avtal gällande städning av de allmänna lokalerna som idrottshallsgolv, omklädningsrum och läktare i Nibblehallen har upprättats med Hallstahammars kultur- och idrottsförening. För detta erhåller föreningen 55 000 kronor i ersättning.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 14 augusti 2016 bl a att
föreningen har under några år skött extrastädningen i Nibblehallen och det har
fungerat mycket tillfredsställande. I omklädningsrum, korridorer, toaletter och
på idrottshallsgolvet utförs kommunal städning varje morgon måndag-fredag
dock räcker inte detta då handbollsklister, arrangemang och matcher under helgerna innebär att hallen är den mest nyttjade i kommunen och verksamheten är
mycket intensiv. Extra städning är därför ett måste för att hålla hallen i ett godtagbart och bra skick. Hallen underhålls ständigt och under 2012 byttes idrottshallsgolv och en ridåvägg installerades. Även under 2013 och 2014 har olika
förbättringar skett i hallen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2016 § 28.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna avtal med Hallstahammars kultur- och idrottsförening om städning i Nibblehallen enligt en till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp till: Hallstahammars kultur- och idrottsförening
Enhetschef Jan Fagerström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 41
Uppskov med hyra av Hallstaarena - Hallstahammars Hockeyklubb
Dnr 32/16
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 april 2016 § 20, efter framställan
från Hallstahammars Hockeyklubb, att bevilja anstånd med att betala hyran för
perioden januari-mars 2016 om sammanlagt 51 260 kronor till den 1 oktober
2016. Av skrivelsen framgår bl a att klubben hamnat i en ekonomisk situation
som innebär att man inte klarat av att betala hyran
Hallstahammars Hockeyklubb anhåller i skrivelse den 2 september 2016 om
förlängt uppskov för hyran för perioden januari-mars 2016 av Hallstaarena till
den 1 januari 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2016 § 29.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja anstånd med att betala hyran för perioden januari-mars 2016 om
sammanlagt 51 260 kronor till den 30 oktober 2016.

_____
Exp till: Hallstahammars Hockeyklubb, c/o Bengt Morberg
Controller
Enhetschef Jan Fagerström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 42
Detaljplan för del av Hallstahammar, Nirvana 9, Pl 215 - för yttrande
Dnr 183/15
Kommunstyrelsen har den 31 augusti 2016 översänt förslag till detaljplan för
del av Hallstahammar, Nirvana 9, Pl 215, till bl a kultur- och fritidsnämnden
för yttrande. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 14 december 2015
och 1 februari 2016. Förslaget till detaljplan har reviderats efter inkomna synpunkter.
Syftet med planen är att pröva marken för bostadsändamål och kontorsverksamhet. Till planområdet hör även en mindre del av den kommunalt ägda fastigheten Tuna 1:92, vilken i dag består av en asfaltslagd parkering och en vildvuxen grönyta. I syfte att skapa ett mer sammanhållet område prövas denna yta
för småhusändamål.
Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet under granskningstiden att senast
den 30 september 2016 lämna synpunkter på planförslaget.
Kultur- och fritidchefen anför i skrivelse den 12 september 2016 att man studerat den nya detaljplanen efter revidering och inte funnit något i underlaget som
föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2016 § 30.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Hallstahammar, Nirvana 9, Pl 215.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 43
Detaljplan för del av Kolbäcks centrum (tidigare Myran) PL 214 - för
yttrande Dnr 6/16
Kommunstyrelsen har skickat förslag till detaljplan för del av Kolbäcks centrum (f d Myran) till bl a kultur- och fritidsnämnden för granskning. Planförslaget innebär bland annat att ny bostadsbebyggelse i flera våningar kan byggas på
den del av fastigheten där den gamla förskolebyggnaden ligger. En stor del av den
gamla förskolegården sparas samtidigt som park- och naturmark. Planförslaget
innebär också bland annat att gång- och cykelvägen längs Ringvägen kan breddas.
Detaljplanen har tidigare varit ute på granskning mellan den 11 april och den 2
maj 2016. I det skedet beslutade kultur- och fritidsnämnden att meddela att man
inte har något att erinra mot förslaget.
Under granskningen inkom 13 skriftliga yttranden vilka redovisas i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen skickades planen, med mindre revideringar, till
kommunstyrelsen för antagande. Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016 §
118 att planförslaget skulle återremitteras för ytterligare beredning avseende husets
placering. Förändring har därefter gjorts vilket innebär att möjlig bebyggelse mot
Ringvägen flyttas ytterligare nio meter in på kvartermarken och nästan tre meter på
delar av ytan mot Vallbygatan.

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 12 september 2016 att de revideringar som gjorts inte föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämnden och att man inte har något att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2016 § 31.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Kolbäcks centrum (tidigare Myran), PL 214.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 44
Entréavgift för större evenemang i kulturhuset Dnr 116/16
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 12 september 2016 att Hallstahammars kommuns kulturhus kommer att invigas i november 2016. Samtliga
basverksamheter beräknas då vara igång som bland annat bibliotek, Ungdomens Hus, föreningsbyrå, allmänkulturverksamhet, kulturskola med musik,
film- och dansverksamhet. Genom det förändringsarbete som kulturhusets olika
verksamheter gemensamt arbetat med en längre tid har bl a resulterar i ett bättre
lokalutnyttjande. Detta har möjliggjort att större evenemang också nu kan
genomföras i kulturhuset. För att få full kostnadstäckning för sådana typer av
evenemang behövs en särskilt entréavgift tas ut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2016 § 32.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa entréavgift vid större evenemang som genomförs på kulturhuset
enligt följande:
• 80 kronor för pensionär (från 65 år)
• 100 kronor för vuxen (från 20 år)
• avgiftsfritt för barn och unga upp till och med 19 år.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 45
Motion av Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Torbjörn Estelli
(M), Stieg Andersson (M), Håkan Freijd (M), Anders Randelius(M) om
möjligheten till takcafé på kulturhuset m m – för yttrande Dnr 51/16
Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Anderson (M), Håkan Freijd (M) och Anders Randelius (M) anför i en motion den 6
februari 2016: ”Kulturhuset är under utveckling och kan bli en riktig samlingspunkt för många Hallstahammarsbor. Något som ytterligare skulle förhöja attraktionen för konceptet är ett kafé och/eller restaurang. Och vi ser det gärna på
taket. Tänk en fin försommardag, en nyinvigd uteservering, en god kopp kaffe
och utsikt över Hammartorget. Eller en god bit mat, ett glas vin och en scen för
lokala artister. Ett utflyktsmål för både vardag och fest helt enkelt. Möjligheterna är oändliga, bara förutsättningarna finns. Vi tror också att Kulturhuset får
väsentligt många fler möjligheter för evenemang/arrangemang om det finns
förtäringsmöjligheter i samma byggnad.
I Hallstahammar är vi ju så lyckligt lottade med ett perfekt geografiskt läge. Ett
väl utvecklat centrum där Kulturhuset skulle kunna vara ett givet besöksmål
skulle kunna ge fler turister samtidigt som vi som bor här får en spännande
plats för samvaro och gemenskap.
Dessutom finns här många kreativa entreprenörer som skulle kunna utveckla ett
mat/dryck/eventkoncept som passar den moderna kommunen vi ska vara.
Idag är det Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för Kulturhusets verksamhet. Vi föreslår att de, tillsammans med fastighetsägare och ev andra lämpliga
aktörer, tar nödvändiga initiativ enligt motionens intentioner.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på
Att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att titta på möjligheterna att komplettera Kulturhusbyggnaden med kafe/matmöjligheter och uteservering på taknivå.
Att i nästa steg hitta entreprenör för driften”
Kommunstyrelsen har remitterat motionen kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 12 september bl a att: ”Som kultur- och fritidsnämnden beslutat ska kulturhuset bli en viktig resurs och mötesplats för kommunens barn, unga och vuxna. Verksamheter som kommer att inrymmas i kulturhuset är bl a bibliotek, kulturskolans verksamhet inom bl a
film-, dans-, sång-, musikstudio- och instrumentalundervisning, Ungdomens
Hus, allmänkulturverksamhet (konsert-, teater), utställningsytor café m.m.
Cafét är placerat på markplanet tillsammans med biblioteksverksamheten.
Placeringen är vald med hänsyn till verksamheterna i kulturhuset och tillgängligheten för besökarna.”
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 45
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2016 § 33.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen med hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidschefens skrivelse daterad den 12 september 2016.
Mot beslutet reserverar sig Anita Brodd Westin (M).

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 46
Kommunal borgen för om- och tillbyggnad av Hallsta Ridklubb (HARK)
Dnr 115/16
Hallsta ridklubb, HARK, har aviserat att nuvarande anläggning på Södra
Nibble är uttjänt i vissa delar. Stallarna uppfyller inte jordbruksverkets regler
och rekommendationer m m.
Arbetsutskottet beslutade den 14 september 2016 § 34 att överlämna ärendet till
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag.
Kommunchefen m fl redogör för ärendet i skrivelse den 14 september 2016.
Bland annat anförs att Hallstahammars kommun har inlett ett arbete att försöka
hjälpa klubben att få till stånd en ändamålsenlig anläggning som uppfyller
dagens krav på såväl hästhållning som arbetsmiljö för personalen. Det finns
också stora behov att erbjuda klubbens medlemmar duschar och omklädningsrum. Anläggningen behöver också i större utsträckning anpassas för funktionsnedsatta. Sammantaget ger detta klubben möjlighet att utvecklas och att verksamheten säkras långsiktigt.
Av Hallstahammar kommuns visioner och mål framgår att: Hallstahammars
kommun ska vara ”Den främsta hästkommunen”. Som ett led i att uppnå målet
har funnits idéer att erbjuda ett s k hästboende d v s möjlighet att bygga villor i
nära anslutning till en ridanläggning.
Eftersom ridskolan har ett stort behov av upprusning som medför stora investeringar och klubbens nuvarande placering inte är optimal tog kommunen fram en
idéskiss, var en helt ny anläggning för HARK skulle kunna placeras. Det finns
mark som skulle kunna tas i anspråk på Valstalund. Planavdelningen tog fram
en förstudie ”Lokalisering av ridskolan”. Den innehåller bl a en SWOT-analys
av de två olika alternativen.
Frågan om flytt utreddes och kostnadsberäknades. Det visade sig att en flytt av
anläggningen skulle hamna på c:a dubbla kostanden jmf med det anslag som
tagit upp i investeringsbudgeten (30 Mkr). Det visade sig under utredningens
gång att det dessutom finns vissa nackdelar med en flytt.
Kommunen och HARK var därför överens att gå vidare med en om- och tillbyggnad av nuvarande anläggning på Södra Nibble.
Det är önskvärt att ridskolan kan få tillgång till mer mark. Tekniska förvaltningen har arbetat med frågan. Den är ännu inte löst varför tekniska förvaltningen fortsätter arbetet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 46
Hallstahammars kommun och HARK har fört ingående diskussioner om kommunen eller HARK ska äga och förvalta anläggningen. HARK vill även framgent äga och förvalta anläggningen. Det betyder att HARK, i egen regi, bygger
om- och till anläggningen utifrån de ekonomiska ramar som kommunen ställt
till förfogande i investeringsbudgeten, 30 Mkr. HARK och kommunen har diskuterat vad som kan inrymmas i budgetanslaget för en upprustad ridskola.
Den i driftbudgeten anvisade ökningen av driftbudgeten (full effekt 3 Mkr/år,
idag har föreningen 0,67 Mkr i årligt bidrag) skall utöver ökat driftbidrag även
inrymma amortering/avskrivning av investeringen under exempelvis 15-20 år.
Resterande andel av driftbudgetökningen skall då täcka övriga driftkostnader
för anläggningen. Finansieringen av bygget kan ske genom att kommunen erbjuder föreningen kommunal borgen.
För att säkerställa kommunens borgen skall kommunen beredas insyn i föreningens ekonomi och särskild rapport skall skickas in kvartalsvis där det framgår att föreningen betalt sina ränte- och amorteringsavier till sin långivare
(kring 2 Mkr per år).
Thure Andersen (S) yrkar, under förutsättning av att kommunen kan erhålla
erforderlig säkerhet för den kommunala borgen, att utifrån presenterat förslag i
skrivelse 2016-09-14, ikläda kommunen borgen som för egen skuld för ett lån
till Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr, att kultur- och fritidsnämnden dels kontinuerligt följer
upp och gör avstämningar av projektets olika delar avseende byggnation, ekonomi och prestationsbunden lyftplan i enlighet med skrivelse 14 september
2016, dels får besluta om mindre avvikelser avseende byggnationen inom given
ekonomisk ram, dels ska beredas insyn i föreningens ekonomi och särskild
rapport skall skickas in kvartalsvis där det framgår att föreningen betalt sina
ränte- och amorteringsavier till sin långivare (kring 2 Mkr per år), dels teckna
avtal med HARK i enlighet med skrivelse daterad 14 september 2016, samt att
kommunstyrelsen bemyndigas att hantera frågan om erforderlig säkerhet för
den kommunal borgen. Annica Lindholm (V), Lennart Ahlström (S), och
Lennart Andersson (S) instämmer i Thure Andersens (S) yrkande.
Under förutsättning av att kommunen kan erhålla erforderlig säkerhet för
den kommunala borgen föreslås kommunfullmäktige besluta
att, utifrån presenterat förslag ovan, ikläda kommunen borgen som för egen
skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 46
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att kontinuerligt följa upp och göra
avstämningar av projektets olika delar avseende byggnation, ekonomi och
prestationsbunden lyftplan i enlighet med skrivelse 14 september 2016,
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre avvikelser avseende byggnationen inom given ekonomisk ram,
att kultur- och fritidsnämnden bereds insyn i föreningens ekonomi och särskild
rapport skall skickas in kvartalsvis där det framgår att föreningen betalt sina
ränte- och amorteringsavier till sin långivare (kring 2 Mkr per år),
att uppdra till kultur och fritidsnämnden att teckna avtal med HARK i enlighet
med skrivelse daterad 14 september 2016, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen att hantera frågan om erforderlig säkerhet för
den kommunal borgen.
Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C).

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur
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KFN § 47
Delårsrapport per augusti 2016 för kultur- och fritidsnämnden
Dnr 84/16
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 bl a att gemensam
uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och
per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport
medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. Vidare har kommunfullmäktige beslutat den 20 juni 2016 § 118 bland annat att nämnderna i samband med delårsrapporten per augusti månad ska inlämna en handlingsplan till
kommunstyrelsen för att kortsiktigt bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt få bättre balans mellan verksamhetens behov och tillgänglig totalekonomi.
Kultur- och fritidsförvaltningen har den 8 september 2016 upprättat delårsrapport per augusti för kultur- och fritisnämnden. Av rapportens sammanfattning
framgår bl a att rapporten speglar verksamhetens resultat för årets åtta första
månader. Flera av verksamheterna är säsongsbetonade varför intäkter och kostnader är ojämnt fördelade över året. El, fjärrvärme och VA är periodiserade för
att visa ett mer rättvisande resultat.
Hallstahammars ridklubbs anläggning är i stort behov av omfattande upprustning och utbyggnad för att verksamheten ska kunna säkras långsiktigt. Nya ritningar och ekonomiska beräkningar har arbetats fram under vintern/våren
2015/2016. Beslut om drift- och finansieringsform för om- och tillbyggnad av
befintlig anläggning tas senare under hösten. Tack vare ett bidrag om 417 041
kr från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har nya sommarlovsaktiviteter genomförts i sommar för målgruppen 6 - 15 år. Aktiviteterna har
varit gratis och lockat många barn och unga. Resultatet kommer att sammanställas och en analys kommer att genomföras för att se huruvida aktiviteterna
träffade rätt. Under året startades det treåriga projektet ”Cykelbiblioteket”, ett
läsfrämjandeprojekt som framförallt ska förbättra nyanländas etablering och
sociala kontakter. Projektet syftar också till att förbättra bibliotekets möjligheter att jobba uppsökande med språkstimulerade verksamhet för medborgare
som av olika anledningar har svårt att ta sig till biblioteket. För de medel som
finns avsatta inom kultur och fritid, för att vidareutveckla våra kulturhistoriska
miljöer till att bli attraktiva besöksmål, har allmänkulturen inom kultur- och
fritidsförvaltningen i nära samarbete med Svedvi Berg hembygdsförening,
Strömsholms kanalbolag AB, Smaka på Västmanland, föreningen Bevara SS
REX m fl arbetat för att vidareutveckla befintliga och utveckla nya evenemang
i kommunen. Under 2016 och 2017 kommer lastpråm Albert att rustas upp till
sjödugligt skick. Pråmen Albert, som är den enda kopian av äldre tiders pråmar
som trafikerade Strömsholms kanal, kommer att bidra till att vidareutveckla
kommunens besöks- och upplevelsenäring.
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Forts KFN § 47
Kultur- och fritidsnämnden hade den 31 augusti 2016 28 personer anställda,
varav 18 kvinnor och 10 män. Kvinnornas medelålder är 42,61 år och männens
51,90 år. Sjukfrånvaron har minskat och är för andra tertialet 2016 1,52 %,
mätdatum 1 januari-31 juli (2015 2,94 %).
Kultur- och fritidsnämndens budgetram år 2016 är 35 501 tkr. För nuvarande
tyder helårsprognosen på ett överskridande av budget med 1 140 tkr. Inom kultur- och fritidsverksamheten beräknas kostnaderna överstiga budget med 740
tkr. Hösten 2016 måste de föreningar som idag håller till i Parkskolans lokaler
åter flytta. Kostnaden för ombyggnation av den nya lokalen är inte budgeterad
och beräknas uppgå till 250-500 tkr. I prognosen är en kostnad medtagen på
500 tkr. Antalet besökare på fritidsgårdarna har ökat, bland annat då kommunen
tagit emot många ensamkommande barn. För att kunna upprätthålla fullgod service har personalstyrkan utökats och kostnaden beräknas överstiga budget med
260 tkr. Inom Bad och camping beräknas kostnaderna överskrida budget med
400 tkr. Skantzö camping har haft en bra sommar med många besökare. Intäkterna har ökat liksom kostnaderna på grund av en stor verksamhet. Fortsatta
satsningar har gjorts och på Skantzöbadet har en plan för beachvolleyboll färdigställts. Personalkostnaderna på Skantzöbadet blir högre på grund av en
högre bemanning än budgeterat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2016 § 35.
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat handlingsplan för att komma till
rätta med budgetunderskottet.
Thure Andersen (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att handlingsplanen ska godkännas.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden
bifall till Thure Andersens (S) tilläggsyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således
att godkänna kultur- och fritidsnämndens delårsrapport per augusti 2016 och
överlämna den till kommunstyrelsen, samt
att godkänna handlingsplanen och överlämna den till kommunstyrelsen.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen
Controller
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KFN § 48
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-09-19
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-09-19
- arbetsutskottets protokoll 2016-09-14
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden.
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