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§ 22
Godkännande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
-

Justerare

godkänna föredragningslistan med följande förändringar:
att ta bort rapport om Innocarnival
att lägga till rapport om idrottshall på Stångby.

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Verksamhetsuppdrag till Skolbibliotekscentralen
Dnr KU 2013/0306
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till
verksamhetsuppdrag för skolbibliotekscentralen (SBC). Förslaget grundar
sig på den översyn som är gjord av SBC:s verksamhet. Översynen har berört
verksamhetsfrågor, omvärld och närvärld samt resursfrågor.
En kontinuerlig dialog har förts med skolbibliotekarier och med
referensgruppen av skolledare som finns för skolbiblioteksfrågor.
Verksamhetsuppdraget är även förankrat hos skoldirektörerna.
Ansvarsområdet är detsamma som tidigare, det vill säga såväl kommunala
som fristående grundskolor i Lunds kommun. En framtida utveckling
inkluderande förskolor och gymnasieskolor är önskvärd men ej möjlig att
genomföra i dagsläget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2013,
Kultur- och fritidsförvaltningens rapport, Skolbibliotekscentralen, SBC, i
Lund- en översyn av verksamhet och uppdrag, 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till verksamhetsuppdrag för
skolbibliotekscentralen i Lund, SBC, i Lund,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna verksamhetsuppdrag för Skolbibliotekscentralen (SBC) med
tillhörande plan för uppföljning och utvärdering.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet:
Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lund Stad,
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Uppgiftsfördelning inom systematiskt
brandskyddsarbete
Dnr KU 2014/0699
Sammanfattning
Lunds kommun och kultur- och fritidsnämnden är uppmanade att följa
Räddningstjänsten Syds rekommendationer för systematiskt
brandskyddsarbete. Brandskyddsarbete främjar en säker arbetsmiljö. Kulturoch fritidsnämnden beslutar därför att fördelning av brandskyddsuppgifter
antas som en bilaga till det redan existerande dokumentet för fördelning av
arbetsmiljöuppgifter.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 oktober 2012, § 117,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2012,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2015,
Bilaga, Fördelning av uppgifter för det systematiska brandskyddsarbetet
Räddningstjänstens Syds rekommendationer.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fördelning av brandskyddsuppgifter antas som en bilaga till fördelning
av arbetsmiljöuppgifter.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet:
Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Rättighets- och mångfaldsplan 2015-2016
Dnr KU 2015/0019
Sammanfattning
Diskrimineringslagen kräver en jämställdhetsplan för arbetet med att främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Andra planer som ska främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet och religion eller
annan trosuppfattning, är en mångfaldsplan även kallad likabehandlingsplan.
Kultur- och fritidsförvaltningen har valt att i sin plan för lika rättigheter och
möjligheter att även inkludera en del främjandearbete oavsett
funktionsnedsättning eller ålder, fastän det idag inte finns något lagkrav på
detta. Detta betyder att kultur- och fritidsförvaltningen har försökt att
integrera så många planer som möjligt och dess främjande, förebyggande
och åtgärdande insatser i ett och samma dokument.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2015 och bilaga Plan för lika
rättigheter och möjligheter 2015-2016, den 25 januari 2015,
Kultur- och fritidsförvaltningens barnchecklista den 25 januari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna Plan för lika rättigheter och möjligheter 2015-2016.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet:
Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Medborgarförslag gällande avgift för stadsbibliotekets
toaletter
Dnr KU 2014/0788
Sammanfattning
föreslår i ett medborgarförslag att de kommuninvånare som
har lånekort avgiftsfritt skall kunna nyttja stadsbibliotekets toaletter. Markus
Olsson föreslår att magnetkortsläsare för lånekort monteras på
toalettdörrarna.
Beslutsunderlag
medborgarförslag, den 3 oktober 2014,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014,
Kommunstyrelsens beslut den 12 november 2014, §319
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 212.
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2015.
Yrkanden
Joakim Friberg (S), Peter Bergwall (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

göra följande tillägg till kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse, första stycket under rubriken Tekniska lösningar och
kostnader:

”… För att kunna införa magnetkortläsare krävs utveckling av ny modul till
biblioteksdatasystemet vilket är förenat med icke oansenliga kostnader.
Medborgarförslaget aktualiserar också frågan om huruvida stadsbibliotekens
toaletter bör vara avgiftsfria eller inte. Avgiftsfria toaletter skulle innebära en
förbättrad service för bibliotekets besökare men skulle samtidigt kräva extra
resurser till följd av uteblivna intäkter från toalettavgifter samt ökade städkostnader.
En bedömning av hur en sådan förändring skulle påverka arbetsmiljön måste göras.
En övergripande utredning av allmänhetens tillgång till offentliga toaletter pågår i
dagsläget på kommunkontoret. Den utredningen bör även beakta de synpunkter som
lyfts i medborgarförslaget samt i den här skrivelsen.”

att

med hänvisning till vad som framförs i Medborgarförslag – att
använda stadsbibliotekets toaletter gratis, reviderad den 12 februari,
anse medborgarförslaget vara besvarat.

Louise Burman (M), Gunnar Brådvik (Fp), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltan G Wagner (Kd) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Joakim Friberg (S) m.fl. yrkande mot Louise Burmans

Justerare

Utdragsbestyrkande
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(M) m.fl yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med Joakim Fribergs (S) yrkande.
Omröstning begärs
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer Joakim Friberg (S) m.fl. yrkande röstar Ja
Den som stödjer Louise Burmans (M) m.fl. yrkande röstar Nej
Joakim Friberg (S), Matilda Wennberg (S), Kerstin Vikner (S) Peter
Bergwall (MP), Emma Fager Malmström (MP) och Saima Jönsson Fahoum
(V) röstar Ja.
Louise Burman (M), Börje Anehamre (M), Gunnar Brådvik (FP), Sven
Ingmar Andersson (C), Zoltán G. Wagner (KD) och röstar Nej.
Med 6 Ja-röster för Joakim Friberg (S) m.fl. yrkande mot 5 Nej-röster för
Louise Burmans (M) m.fl yrkande beslutar kultur och fritidsnämnden i
enlighet med Joakim Fribergs (S) m.fl yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att göra följande tillägg till kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse, första stycket under rubriken Tekniska lösningar och
kostnader:
”… För att kunna införa magnetkortläsare krävs utveckling av ny modul till
biblioteksdatasystemet vilket är förenat med icke oansenliga kostnader.
Medborgarförslaget aktualiserar också frågan om huruvida stadsbibliotekens
toaletter bör vara avgiftsfria eller inte. Avgiftsfria toaletter skulle innebära en
förbättrad service för bibliotekets besökare men skulle samtidigt kräva extra
resurser till följd av uteblivna intäkter från toalettavgifter samt ökade städkostnader.
En bedömning av hur en sådan förändring skulle påverka arbetsmiljön måste göras.
En övergripande utredning av allmänhetens tillgång till offentliga toaletter pågår i
dagsläget på kommunkontoret. Den utredningen bör även beakta de synpunkter som
lyfts i medborgarförslaget samt i den här skrivelsen.”

att

med hänvisning till vad som framförs i Medborgarförslag – att
använda stadsbibliotekets toaletter gratis, reviderad den 12 februari,
anse medborgarförslaget vara besvarat.

Reservationer
Louise Burman (M), Börje Arnehamre (M), Gunnar Brådvik (Fp), Sven
Ingmar Andersson (C), Zoltan G Wagner (Kd) reserverar sig mot beslutet
med följande motivering: ”Vi i Alliansen anser att de 80 000 kronor det
skulle kosta att ta bort egenavgiften på biblioteket ska användas till
verksamheten, t.ex. inköp av böcker och andra media.”

Justerare
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Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet:
Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Godkännande av H43 Lund som bidragsberättigad
förening inför ansökan om bidrag för lokalt
aktivitetsstöd 2015
Dnr KU 2015/0025
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna den nybildade föreningen
H43 Lund som bidragsberättigad förening och att göra avsteg från nuvarande
bidragsregler så att H43 Lund har möjlighet att efter ansökan erhålla lokalt
kommunalt aktivitetsstöd för verksamhet under år 2015.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2015,
Minnesanteckningar från möte med intressenter för H43 den 9 januari 2015,
Skatteverkets beslut om organisationsnummer för H43 Lund den 30
december 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna H43 Lund med organisationsnummer 802492-5375 som
bidragsberättigad förening,
att göra avsteg från nuvarande regler för att kunna bevilja lokalt
kommunalt aktivitetsstöd för den nybildade föreningen H43 Lund,
att preliminärt lokalt aktivitetstöd för år 2015 för verksamhet i åldrarna
7-20 år fastställs efter beräkning av föreningens verksamhet för
åldersgruppen 7-20 år under perioden februari-april 2015,
samt
att

definitivt lokalt kommunalt aktivitetsstöd fastställs efter att föreningen
redovisat verksamhet för åldersgruppen 7-20 år för 2015 i sin helhet.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet:
Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.

Beslut expedieras till:
H43 Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Detaljplan för granskning, del av Veberöd 17:2, etapp 1,
i Veberöd
Dnr KU 2014/0773
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2015, § 10, att skicka ut
detaljplan för del av Veberöd 17:2 för granskning. Detaljplanens syfte är att
pröva lämpligheten av att anlägga förskola, skola, bostäder i form av villor
och radhus samt att förlänga Mäster Knuds väg in till Idalafältet.
Planförslaget har tidigare varit ute för samråd och utgör den första etappen
av utbyggnad av Idalafältet. Huvudidén med etapp 1 är att skapa förskoleoch skoltomt med idrottshall samt drygt 40 bostäder i olika former. Kulturoch fritidsnämnden ställer sig positiv till stadsbyggnadskontorets
planhandlingar och tillstyrker förslag till detaljplan för del av Veberöd 17:2
med flera med tillägget att ersättningsmark på kort och lång sikt skapas för
Veberöds Brukshundsklubb och Veberöds AIF.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 januari 2015,
Stadsbyggnadskontorets granskningshandlingar den 19 december 2014,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 11 december 2014 § 125 om
konsekvenser för Veberöds AIF vid utbyggnad av Idalaområdet,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2014 § 56 i förslag till samråd.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
som yttrande över granskning av detaljplan för del av Veberöd 17:2
med flera, Idala etapp 1, översända kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet:
Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Avtal med TeliaSonera Mobile om arrende av mark vid
Torna Hällestads idrottsplats
Dnr KU 2014/0464
Sammanfattning
TeliaSonera Mobile har begärt att få teckna arrendeavtal för mark för radiooch telekommunikationsanläggning vid Torna Hällestads idrottsplats.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2015,
Beslut om bygglov från stadsbyggnadskontoret den 11 november 2014,
Förslag till avtal om anläggningsarrende.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna avtal med TeliaSonera Mobile om anläggningsarrende för
tiden 2014-11-01—2024-10-31.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet:
Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.

Beslut expedieras till:
TeliaSonera Mobile
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Uppsägning av avtal med Actic (före detta Medic
Operating Support) på Delphinenbadet
Dnr KU 2008/0105
Sammanfattning
Lunds kommun, genom kultur- och fritidsförvaltningen, har ingått ett avtal
med före detta Medic Operating Support AB (Nautilus), nuvarande Actic
Sverige AB (556494- 3388). Avtalet avser bland annat tjänster i samband
med att Nautilus tecknat ett hyresavtal avseende Delphinenbadet i Lund.
Avtalet om tjänster med mera löper från den 1 januari 2008 till och med den
31 mars 2016 och uppsägningstiden är senast 12 månader före avtalstidens
utgång. I samband med att avtalet om tjänster tecknades gjordes också ett
driftsavtal med före detta Medic Operating AB (Nautilus), nuvarande Actic
Sverige AB, om teknisk drift- och skötsel samt vattenrening i
Delphinenbadet. Driftavtalet har samma löptid som avtalet om tjänster.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden säger upp de två
aktuella avtalen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars 2007,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 mars 2007, § 38,
Kultur- och fritidsförvaltningens information till kultur- och fritidsnämnden
den 16 januari 2008 om förslag till avtal med Medic Operating AB.
Avtal mellan Lunds kommun och före detta Medic Operating Support AB
(nuvarande Actic AB Sverige 556494-3388) avseende överenskommelse om
tjänster med mera den 1 januari 2008 till 31 mars 2016.
Driftavtal mellan Lunds kommun och före detta Medic Operating support
AB (nuvarande Actic AB Sverige (556494-3388) om teknisk drift- och
skötsel samt vattenrening i Delphinenbadet den 1 januari 2008 till den 31
mars 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna uppsägning av avtal om överenskommelse om tjänster med
mera,
att godkänna uppsägning av driftavtal.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet:
Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.
Beslut expedieras till:
Actic AB Sverige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Rapporter
A. Rapport om Lunds kommuns arbete med barnkonventioner och
barnkonsekvensanalyser
Verksamhetsutvecklare inom ungdomspolitiken Anna Sigurgeirsdóttir,
informerar nämnden om förvaltningens arbete med Lunds Ungdomsting och
barnkonventionen. Ungdomstinget har fått ett stort statsbidrag från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) till projektet
”Alla unga” som fokuserar på inkludering och alla barns rättighet att påverka
och ha inflytande. Anna berättar även om statistik om barns villkor i Lund.
Flickor i årskurs två gymnasiet i Lund är rapporterar högst stressnivå i
Sverige. Rädda barnens barnfattigdomsrapport från 2014 visar att
barnfattigdomen ligger runt 10% i Lund.
Barnkonventionen gäller sedan år 1989. Den utgår från fyra gundprinciper.
Rätten att inte bli diskriminerad, barnets bästa, rätt till liv och utveckling,
samt rätten att uttrycka sig och påverka, Lunds kommun har sedan år 2012
en strategi för barnets bästa som bland annat anger att vi ska ta hänsyn till
barnets bästa inför beslut. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort och
genomfört en åtgärdsplan för sitt arbete för barns rättigheter. Bland annat
använder förvaltningens tjänstemän en barnchecklista när de initierar
tjänsteskrivelser.
B. Förutsättningar inför EVP
KU 2015/0065
Administrativ chef Vera Lazarevic informerar om de förutsättningar inför
arbetet med ekonomisk verksamhetsplan (EVP) som meddelats från
kommunkontoret. Ökade kostnader kommer inte fullt ut kommer att
kompenseras med en ökad ram vilket i sin tur innebär ett indirekt sparbeting
för nämnden i kommande budgetarbete.
C. Rapport om skrivelser från föreningar som önskar mark för
föreningsanläggningar
Dnr KU2013/0669, KU 2013/0494, KU 2011/0139, KU2014/0603,
KU2014/0695, KU 2015/0047 (KS2013/0128, KS 2013/0895)
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar om de skrivelser från olika
föreningar som vill bygga anläggningar på kommunens mark som inkommit
till Lunds kommun. Skrivelserna har kommit in till olika förvaltningar i
kommunen men rör upplåtelser och stöd till föreningslivet av liknande
karaktär. Förvaltningen planerar att behandla skrivelserna som ett ärende vid
nämndens möte i mars.
D. Rapport om ombyggnad av Victoriastadion
KU 2012/0530
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar om Lundafastigheters arbete med

Justerare
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att uppgradera lokaler, energiförsörjning och teknisk utrustning på
Victoriastadion enligt överenskommelser i internt hyresavtal och avtal med
föreningar.
E. Rapport om störningar från belysning på Klostergårdens idrottsplats
KU 2014/0762
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar om att många klagomål har
kommit in från boende runt Klostergårdens idrottsplats på grund av stark
belysning vid fotbollsarenan. Miljöförvaltningen har i skrivelse till kulturoch fritidsförvaltningen krävt svar om åtgärder. Kultur- och
fritidsförvaltningen har yttrat sig i frågan och konstaterat att justering av
belysningsnivå och rutiner kring användning måste ske.
F. Medarbetarenkäten 2014
KU 2014/0757
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson rapporterar om den
medarbetarenkät som genomförts år 2014 och som redovisas på
förvaltningsnivå till nämnden. Kultur- och fritidsförvaltningens resultat på
medarbetarenkäten är bra och nästa identiskt med utfallet senast enkäten
gjordes år 2012. Medelvärdet på frågorna är 4,2 på skalan 0-6.
Svarsfrekvensen var liksom år 2012 82 %. Förvaltningens resultat ligger
generellt strax under det genomsnittliga resultatet för kommunen.
G. Idrottshall i Stångby
KU 2014/0619
Utvecklingsstrateg Per Hellman redogör för ärende om mark för tennisbanor
i Stångby som fått uppmärksamhet i media. Marken har erbjudits barn- och
skolnämnd Lunds stad för uppförande av en tillfällig idrottssal eftersom
behovet bedöms vara stort för Stångbys skolbarn.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens redovisning av rapporter.

Beslut expedieras till:
Akten
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Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 32
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

1

Beslut att bevilja bidrag till
studieförbund, kvartal 1 och 2
2015
ABF; Frikyrkliga
studieförbundet Bilda,
Folkuniversitetet, Ibn Rushd
Studieförbund,
Medborgarskolan, NBV,
Sensus, Studiefrämjandet,
Vuxenskolan SV Lund,
Kulturens
Bildningsverksamhet (KBV)
KU 2015/0067

5.8

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2015-01-26

2

Beslut att yttra sig över
fördelning av medel till Lunds
Café AB font till KS, KU
2014/0193
Beslut att skriva avtal om
donation från Föreningen
Dalbybibliotekets vänner
KU 2015/0045

5.11

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2015-01-09

5.3

Urban Olsson, kulturoch fritidsdirektör,
2015-02-03

3

Datum och beslutande

Nr 22-39, delegationsbeslut i personalärenden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens redovisning av delegationsbeslut.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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2015-02-12

§ 33
Meddelanden
A.

Skrivelse från kommunkontoret om föreningars ansökningar om
att bygga på kommunal mark (även rapport)
KU2013/0669, KU 2013/0494, KU 2011/0139, KU2014/0603,
KU2014/0695, KU 2015/0047 (KS2013/0128, KS 2013/0895)

B.

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen om
föreningars ansökningar om att bygga på kommunal mark (även
rapport)
KU2013/0669, KU 2013/0494, KU 2011/0139, KU2014/0603,
KU2014/0695, KU 2015/0047 (KS2013/0128, KS 2013/0895)

C.

Tjänsteskrivelse från miljöförvaltningen Klagomål om störande
belysning Klostergården 1:5, Lund (även rapport)
KU 2014/0762

D.

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över skrivelse från
Miljöförvaltningen om störande belysning från Klostergårdens
idrottsplats (även rapport)
KU 2014/0762

E.

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Mark vid
Tornvallen i Stångby för uppförande av lokal för
Skolidrott (även rapport)
KU 2014/0619

F.

Igångsättningstillstånd för installationer avseende Victoriastadion i
Lund (även rapport)
KU 2012/0530

G.

Inbjudan till öppet hus med Fältgruppen den 17 februari

H.

Inbjudan till mångfaldsrundan 12 mars

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna redovisning av meddelanden.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

