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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(25)

SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

§ 1 Ordningsfråga

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt följande ärende utgår från dagens föredragningslista:

Punkt 20 Anmälningsärenden.

Justerandes  sign ,_ Utdragsbestvrkande
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr  2017/1461  13"

§ 2 Revidering sammanträdesdagar KFN  2018

INLEDNING
Revidering av sammanträdesdagar KFN  2018

Beredning

Bilaga KFN  2018/1/1, sammanträdesdagar KFN  2018.

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt fastslå datum enligt bilagan för sammanträdesdagar för kultur- och

fritidsnämnden  2018.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt fastslå datum enligt bilagan för sammanträdesdagar för kultur- och

fritidsnämnden  2018.

Utdrag

Kultur- och fritidsnämnden

fl  ”lo 135“ L, ”i —» (31),w.
l

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
l  \

;
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 5‘26)

SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr  2018/91- 7- q

§ 3 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden  2017

INLEDNING
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden för 2017, sammanfattning

året som gått, Viktiga händelser året som gått, ekonomi, målavstämning, framtiden

och verksamhetsfakta.

Beredning

Bilaga KFN 2018/2/1, verksamhetsberättelse kultur— och fritidsnämnden 2017.

Kultur— och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

gm godkänna verksamhetsberättelsen  2017  enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  godkänna verksamhetsberättelsen  2017  enligt bilaga med redaktionell ändring.

Utdrag

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

img—x. ,'(—x, 'xwpg - ") - () 1

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/



 

w SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(26)
SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr2016/1178 54

§  4 Redovisning intern kontrollplan  2017

INLEDNING

Redovisning av intern kontrollplan för  2017.

Beredning

Bilaga KFN  2018/3/1, intern kontrollplan  2017

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna intern kontrollplan  2017  enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  godkänna intern kontrollplan  2017  enligt bilaga.

Utdrag

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

tjg-f(k) iom? rill.  "  0  l..

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Wu”
]  ““/ l



SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 7(25)

SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018—01-25

 

Dnr  2018/99— '  ”i

§ 5 VEP 2018-2020 KFN

INLEDNING

Verksamhetsplan  2018-2020 för kultur- och fritidsnämnden, verksamhetsansvar,

uppdrag, organisation, verksamhet 2018-2020, ekonomi, perspektiv hållbart

samhälle, perspektiv medborgare, perspektiv medarbetare,

verksamhetsfakta  /  nyckeltal.

Beredning

Bilaga KFN 2018/4/1, verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden  2018-2 020.

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt anta verksamhetsplanen för kultur och fritid 2018-2020 enligt förslag från

kontoret.

Kristina Nyberg (S) yrkar

a_tt Aguéliemuseet med dess verksamhet bör synliggöras i verksamhetsplanen.

Anders Westin (C) yrkar avslag

på Kristina Nybergs (S) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer sitt yrkande om att fastställa verksamhetsplanen mot avslag

och finner kultur- och fritidsnämndens förslag bifallet.

Ordförande ställer därefter Kristina Nybergs (S) tilläggsyrkande mot Anders

Westins (C) avslagsyrkande och finner Kristina Nybergs (S) tilläggsyrkande avslaget.

Votering

Votering begärs avseende tilläggsyrkandet.

Följande voterings proposition godkänns, den som stödjer Kristina Nybergs (S)

tilläggsyrkande röstar ja och den som stödjer Anders Westins (C) avslagsyrkande

röstar nej.

Vid omröstning avges  3  nej-röster: (Per Larsson [SBÄ], Tomas Bergling [M], Anders

Westin  [C].  Och  2  ja-röster: Kristina Nyberg [S], Hans Berg [S]).

Justerandes sign ,  _ Utdragsbestyrkande

/t [..]/()
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a  SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-01-25

 

BESLUT
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt anta verksamhetsplanen för kultur och fritid  2018-2020  med redaktionell

ändring.

Protokollsanteckning

Kristina Nyberg (S) och Hans Berg (S) lämnar in protokollsanteckning.

Se bilaga KFN  § 5

Kristina Nyberg (S) och Hans Berg [S) lämnar in protokollsanteckning. Se bilaga  §  5

Utdrag

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

0  "Vi 'lZ'x/ "  (-3 3. "  I.) )..

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande

/  (f,. WW
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr  2018/92  "  fy..

§  6 Intern kontrollplan  2018

INLEDNING

Intern kontrollplan för kultur- och fritid  2018

Beredning

Bilaga KFN  2018/5/1, intern kontrollplan kultur- och fritid  2018

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt anta intern kontrollplan kultur och fritid  2018  enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt anta intern kontrollplan kultur och fritid  2018  enligt bilaga.

Utdrag

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

is”?/+? "Uf lfx . '.; .l .. (_, ,)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr  2017/1396  —- l 1‘;

§  7 Kulturavtal om överenskommelse mellan Sala kommun och Sala

amatörteaterförening Cameleonterna

INLEDNING

Förslag på ett 2-årigt kulturavtal mellan Sala kommun och Sala

amatörteaterförening Cameleonterna.

Beredning

Bilaga KFN  2018/6/1, överenskommelse mellan Sala kommun och Sala

amatörteaterförening Cameleonterna.

Ordförande Per Larsson (SBA) föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBÄ) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna förslaget till kulturavtalet mellan Sala kommun och Sala

amatörteaterförening Cameleonterna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna förslaget till kulturavtalet mellan Sala kommun och Sala

amatörteaterförening Cameleonterna.

Utdrag

Sala amatörteaterförening Cameleonterna

Kulturutvecklare Petra Jablonski

\i i xx — »  L

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 11(26)

SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr  2017/1396  =  H

§ 8 Kulturavtal om överenskommelse mellan Sala kommun och

filmklubben Helan och Halvan

INLEDNING

Förslag på ett 2-årigt kulturavtal mellan Sala kommun och filmklubben Helan och

Halvan

Beredning

Bilaga KFN 2018/7/1, överenskommelse mellan Sala kommun och filmklubben

Helan och Halvan.

Ordförande Per Larsson (SBA) föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna förslaget till kulturavtalet mellan Sala kommun och filmklubben Helan

och Halvan.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna förslaget till kulturavtalet mellan Sala kommun och filmklubben Helan

och Halvan.

Utdrag

Filmklubben Helan och Halvan

Kulturutvecklare Petra ]ablonski

oxå» Jag w? ), ,(J .),

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
.?
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Justerandes sign

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 12(26)

SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr  2017/1396  "  l i),

Kulturavtal om överenskommelse mellan Sala kommun och

kulturföreningen Kilbolokalen

INLEDNING

Förslag på ett Z-årigt kulturavtal mellan Sala kommun och kulturföreningen

Kilbolokalen.

Beredning

Bilaga KFN  2018/8/1, överenskommelse mellan Sala kommun och kulturföreningen

Kilbolokalen.

Ordförande Per Larsson (SBA) föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna förslaget till kulturavtalet mellan Sala kommun och kulturföreningen

Kilbolokalen.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna förslaget till kulturavtalet mellan Sala kommun och kulturföreningen

Kilbolokalen.

Utdrag

Kulturföreningen Kilbolokalen

Kulturutvecklare Petra ]ablonski

L. x_f, U  1,.” =] i)  »  (,3 “L (If )__
l, \  a),

Utdragsbestyrkande

Tag/J
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26)SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-01—25

Dnr  2017/1396  - -  'i'»?

Kulturavtal om överenskommelse mellan Sala kommun och Arr.

Sala teaterförening

INLEDNING

Förslag på ett Z—årigt kulturavtal mellan Sala kommun och Arr. Sala teaterförening.

Beredning

Bilaga KFN2018/9/1, överenskommelse mellan Sala kommun och Arr. Sala

teaterförening.

Ordförande Per Larsson (SBÄ) föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna förslaget till kulturavtalet mellan Sala kommun och Arr. Sala

teaterförening.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  godkänna förslaget till kulturavtalet mellan Sala kommun och Arr. Sala

teaterförening.

Utdrag

Arr. Sala teaterförening

Kulturutvecklare Petra Iablonski

L  _xk'i lf!” "pg; ,(j "> -'( ?  )

Utdragsbestyrkande
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_  *  SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr  2017/1396  i”;

§  11 Kulturavtal om överenskommelse mellan Sala kommun och Sala

filmstudio

INLEDNING
Förslag på ett 2—årigt kulturavtal mellan Sala kommun och Sala filmstudio.

Beredning

Bilaga KFN 2018/10/1, överenskommelse mellan Sala kommun och Sala filmstudio.

Ordförande Per Larsson (SBA) föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna förslaget till kulturavtalet mellan Sala kommun och Sala filmstudio.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

a_t_t godkänna förslaget till kulturavtalet mellan Sala kommun och Sala filmstudio.

Utdrag

Sala filmstudio

Kulturutvecklare Petra Iablonski

(gav fm  & ; . ts")  »  t.‘ ,)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

i
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr  2017/1448— — ”i;

§  12 Boverket:  investeringsbidrag Kilbolokalen

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter.

INLEDNING

Kommunalt bidrag till Kilbolokalen samt ansökan till Boverket.

Beredning

Bilaga KFN  2018/11/1, ansökan om investeringsbidrag, Kilbolokalen.

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja Kilbolokalen  73000  kr, under förutsättning att Boverket beviljar

50  %  av projektkostnaden.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja Kilbolokalen  73000  kr, under förutsättning att Boverket beviljar

50  %  av projektkostnaden.

Utdrag

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson

Kilbolokalen

\-‘ I" ‘\ ),) l  X )  »  &)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/'V
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018—01—25

Dnr  2017/1495  ‘3

§  13 Boverket:  investeringsbidrag Sala nya Folkets Hus förening

INLEDNING

Kommunalt bidrag till Sala nya Folkets Hus förening samt ansökan till  Boverket.

Beredning

Bilaga KFN  2018/12/1, ansökan om investeringsbidrag, Sala nya  Folkets  Hus

förening.

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja Sala nya Folkets Hus förening 47 0000 kronor, under förutsättning att

Boverket beviljar 50  %  av projektkostnaden.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja Sala nya Folkets Hus förening 470000  kronor, under förutsättning att

Boverket beviljar 50  %  av projektkostnaden.

Utdrag

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson

Sala nya Folkets hus

tis—_l? lä) x n -» t;— ”L ~  U'
'  l

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

/'
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr  2018/98 ...”),

§  14 Höjd ålder för aktivitetsstödet till 25år

INLEDNING

Varje  år får Sveriges idrottsföreningar sammanlagt drygt 600 miljoner kronor som

stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet i statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Föreningarna får en viss summa dels för varje sammankomst för barn och

ungdomar mellan  7-25  år, dels för varje deltagarei sammankomsten.

Sala kommun har idag en övre åldersgräns på 20 år för kommunalt lokalt

aktivitetsstöd. Sala kommun har tidigare haft ambitionen att följa

Riksidrottsförbundets regelverk för att underlätta för föreningarna vid

ansökningsförfarandet, som idag sker digitalt, och samordna kontrollen av LOK-

stödet.

Beredning

Bilaga KFN 2018/13/1, höjd åldersgräns för kommunalt lokalt aktivitetsstöd i Sala

kommun (LOK-stöd).

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt höja åldersgränsen till 25 år för kommunalt lokalt aktivitetsstöd samt

a_tt bidraget gäller från och med verksamhetsåret 2017.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt höja åldersgränsen till 25 år för kommunalt lokalt aktivitetsstöd samt

ag bidraget gäller från och med verksamhetsåret 2017.

Utdrag

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson

[\i fl "Xx, l\ K i; \ .. rj

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

,,,/fy [ WOJ
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr  2018/95~ fil..

§  15 Rapport KKIK  2017  — servicemätning via telefon och e-post

INLEDNING

En sammanställd  rapport  över servicem'atning via telefon och e-post

Beredning

Bilaga KFN  2018/14/1, rapport servicemätning via telefon och e-post.

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdrag

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

lagar). =)--.., ”vg »  m. — >-.

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande

////{_ MO]g. _.
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Justerandes sign
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-01-25

Dnr 2018/90 :7,

Stöd till studieförbund i Sala  kommun

INLEDNING

Ett förslag från Allians för Sala som föreslår att ge kultur och fritid i uppdrag att

utvärdera nuvarande stöd till folkbildningen i Sala kommun och återkomma med

förslag på reviderat stödsystem.

Beredning

Bilaga KFN 2018/15/1, stöd till studieförbund i Sala kommun

Anders Westin (C) föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson  (SBA) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt ge kultur och fritid i uppdrag att utvärdera nuvarande stöd till folkbildningen i

Sala kommun och återkomma med förslag till reviderat stödsystem.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att ge kultur och fritid i uppdrag att utvärdera nuvarande stöd till folkbildningen i

Sala kommun och återkomma med förslag till reviderat stödsystem.

Utdrag

Kulturutvecklare Petra ]ablonski

'_'-xi) "fyr: W ()  L  .. (,))

Utdragsbestyrkande
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Målbild för en  framtida  utveckling av kulturkvarteret Täljstenen

INLEDNING

Mötesplatser  — kommunen ska medverka till att det finns mötesplatser där

invånarna kan träffas för social gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyten.

Beredning

Bilaga KFN  2018/17/1, Målbild för en framtida utveckling av kulturkvarteret

Täljstenen.

Ordförande Per Larsson (SBA) föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

att ge kultur och fritid i uppdrag att utvärdera kulturkvarteret Täljstenen samt

a_tt skapa förslag till en målbild för en framtida utveckling av kulturkvarteret

Täljstenen.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt ge kultur och fritid i uppdrag att utvärdera kulturkvarteret Täljstenen samt

a_tt skapa förslag till en målbild för en framtida utveckling av kulturkvarteret

Täljstenen.

Utdrag

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

Kulturutvecklare Petra ]ablonski

LYN" "WW3 Oi O'),

& Utdragsbestvrkande
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§ 17 Inbjudan till seminarium, hälsoläget  i din  kommun

INLEDNING

En  halvdag med presentation av  resultat  från befolkningsundersökningarna 2017,

liv och hälsa ung, liv och hälsa ung särskolan, liv och hälsa vuxen.

Beredning

Bilaga  KFN 2018/16/1, inbjudan seminarium, hälsoläget i din kommun.

Ordförande Per Larsson (SBA) föredrar ärendet

Yrkande

Per Larsson  (SBA) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt kultur- och fritidsnämnden deltar med rätt till arvode pä seminarium, hälsoläget

i din kommun 2018-02-21 kl 13.00—16.00. De som har möjlighet att delta anmäler

sig själv till seminariet.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt kultur- och fritidsnämnden deltar med rätt till arvode på seminarium, hälsoläget

i din kommun 2018-02-21 kl 13.00—16.00. De som har möjlighet att delta anmäler

sig själv till seminariet.

Utdrag

Kultur- och fritidsnämnden

. ,, , .] rj,  _  D"
':'—Xl) lh , ,3- C  »  i,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§  19 Ärenden avgjorda med  stöd  av delegation

Ordföranden anmäler ärenden som beslutats på kultur- och fritidsnämndens vägnar

enligt särskilt förtecknade delegationsbesluti enlighet med Bilaga KFN  2018/18/1

Justerandes sign

%/ alla)
Utdragsbestyrkande
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§  20 Rapporter  från kurser och konferenser

Vårdegrundsutbildning Sala Sparbank skapar Växtkraft och SISU  2018-01-23

jesper Lindgren, Daniel Watkinson, Anders Westin har deltagit på en föreningskväll

anordnad av Sala Sparbank med bland annat föreläsning av Anneli Östberg. Ett

intressant och bra arrangemang som lyfte frågor kring värdegrund, unga i rörelse,

höjd ålder på (LOK-stöd) och prova på varandras idrottsområden kan nämnas.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§  21 Information från kultur- och fritidschef

Ansvaret för MUCF övergår till socialstyrelsen

Kultur och fritid kommer att kunna rekvirera statsbidrag för:

Avgiftsfria sommarlovsaktivieter

Avgiftsfria lovaktiviteter (dock ej sommarlov)

Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass

Friskvårdspeng kultur och fritid

Under  2017  utnyttjades friskvårdspeng av 33 stycken av totalt 44 stycken anställda,

76  %  inom kultur och fritid.

Friskvårdspeng har en administrativ kostnad om 10  %  som lokala föreningar tar

emot friskvårdspeng själv får stå för, vilket innebär minskad inkomst för

föreningarna, vilket är ett problem.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§  22 Information från ordförande

Ordförande har deltagit i diskussioner med föreningar för att upprätta kulturavtal,

kulturavtalen är uppskattade hos föreningarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§  23 Ovriga frågor

Ingen information

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande
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Till Kultur- och fritidsnämnden.

Under rubriken kultur står, "Där finns  också  Aguélimuseet" det är det enda
som skrivs i verksamhetsplanen om Aguélimuseet.

Inget om nuläget eller framtiden.

Museet förvaltar en konstskatt som vi i bör värna om, att möjliggöra att den

även fortsättningsvis kan finnas i Sala.

Vi socialdemokrater anser att Aguéliemuseet med dess verksamhet bör

synliggöras i verksamhetsplanen.

2018-01-25

» midi  M , *
Kristina Nybdrg H sBer


