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Beslutande

Mona Kanaan (S), ordförande
Kent Sedin (S)
Karola Bast (S)
Magnus Hansson (S)
Inger Eriksson (S)
Annelie Klavins Nyström (M)
Louise Dahlgren (M) ersätter Johan Bergquist (M)
Thomas Hylvander (M)
Inger Olsson (M)
Carin Zaric (S) ersätter Carlos Costa (C )
Marielle Lahti (MP)
Gladys Silva Mory (MP) ersätter Anette Stavehaug (V)
Linus Björk (L)
Anita Nygren (SD)
Mikael Strömberg (SD) §§ 30-33, 35-37
Henry Aldrin (KD), ersätter Mikael Strömberg (SD) §§ 34

Ersättare

Magnus Carlsson (S)

Utses att justera

Kent Sedin

Justeringens plats
och tid

Onsdagen den 14 juni, Stadshuset
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Sekreterare
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Karin Larsson
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Mona Kanaan
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Kent Sedin
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Anslag/Bevis
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Karin Larsson, nämndsekreterare
Eva Königsson, förvaltningschef
Mattias Anglemark, ekonomichef
Anette Pallhed, kommunikationschef
Sara Nordlund, förvaltningsstrateg
Stefan Axberg, handläggare §§ 30-36
Malin Christensson, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen § 37
(Långbergsparken)
Lena Rhenholm, avdelningschef Ung Fritid §§ 30-37
Kenneth Lundgren, utvecklare Ung Fritid § 37 (Sommaraktiviteter)
John Wikberg, utvecklare Ung Fritid § 37 (Sommaraktiviteter)
Elisabet Eklund, utredare
Per Boberg, tillträdande nämndsekreterare
Bosse Lundkvist, kulturutvecklare §§ 30-37
Karin Ermegård, Stadsbyggnadsförvaltningen § 37 (WS Grönplan)
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KFN/2017:11

§ 30
Protokollsjustering
Beslut
Kent Sedin (S) utses att justera dagens protokoll.

-------------

Beslutet skickas till:
Akten

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KFN/2017:170

§ 31
Närvarorätt nämndsammanträde 2017-06-13
Beslut
Närvarorätt för Elisabeth Eklund, utvecklare, och Per Boberg, tillträdande
nämndsekreterare, vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni
godkänns.

---------------------Utdrag till:

Elisabeth Eklund
Per Broberg
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KFN/2017:92

§ 32
Medborgarförslag - Ge bandet Kent en minnesplats
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag för beslut till kultur- och fritidsnämnden den
12 december 2016 om att ge bandet Kent en minnesplats. Förslagställaren ger
exempel på olika platser eller former för att uppmärksamma bandet Kent.
Då det pågår ett arbete för att uppmärksamma bandet Kent och deras betydelse för
Eskilstuna anser kultur- och fritidsnämnden att medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag för beslut av kultur- och fritidsnämnden den
12 december 2016 om att ge bandet Kent en minnesplats. Förslagställaren anser att
bandet Kent har haft stor betydelse för Eskilstuna och nu när bandet inte längre är
verksamma är det passade att hedra dem. Förslagställaren ger förslag på att bygga upp
cafeterian Grönan vid St. Eskils gymnasium och sätta upp en minnesplakett där eller
något statyliknande i centrum.
För att uppmärksamma bandet Kent och deras betydelse för Eskilstuna både som ort
och musikstad pågår ett arbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen,
kommunledningskontoret och Destination Eskilstuna. Uppdraget innebär att titta på
olika typer av lösningar och arbetet förväntas pågå under 2017. Förslagsställarens idéer
tas med in i arbetet och bidrar därmed till processen. Kultur- och fritidsnämnden
hänvisar till det pågående arbetet och att förslagen ska tas med i de pågående arbetet.
Medborgarförslaget anses därför som besvarat.
-----------------Beslutet skickas till:
Förslagsställare
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KFN/2017:152

§ 33
Prislistan
Prislista och tidsfördelning 2017 vid uthyrning av
kultur- och fritidsnämndens lokaler.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens prislista år 2017 för tillfälliga uthyrningar av
lokaler och övriga tjänster fastställs enligt bifogad bilaga Prislista 2017-06-01

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i ärendet ”Översyn av kultur- och
fritidsnämndens stöd till föreningslivet” KFN/2012:20 att:
Förvaltningen får i uppdrag att utforma en prislista för 2013 med tillhörande regelverk om fördelning
av träningstider med utgångspunkt från ställningstagandena i denna skrivelse.
Prislistan för 2017 har ändrats på grund av förändringar i nämndens anläggningar. I
ärende KFN/2016:164 togs beslut kring prissättning vid arrangemang STIGA Sports
Arena Eskilstuna. Eftersom att nämnden tar över driften av arenan 2017-06-01
behöver priser för träning, sammankomster och matcher beslutas.
En inflationskorrigering av priserna skedde i prislistan för 2017 och samma priser
gäller för resten av 2017.
Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar
och scener till föreningar, allmänhet och företag i syfte att underlätta för medborgarna
att ta del av och delta i kultur- och idrottsaktiviteter. Dessa lokaler och anläggningar är
en viktig förutsättning för föreningslivet, även om de också används av allmänhet och
företag.
Lokaler, scener och idrottsanläggningar uthyrs och upplåts i befintligt skick. Detta kan
innebära att lokaler och anläggningar har något skiftande kvalitet och funktion
beroende på byggnadens och/eller anläggningens ålder och skick. Förutsättningar för
olika verksamheters bedrivande kan därför variera från plats till plats och från en
tidpunkt till annan.
Uthyrning av lokaler är en viktig del kultur- och fritidsnämndens uppdrag som bör
komma så många som möjligt till del. För att lokalerna ska komma till största möjliga
nytta, ska lokalerna nyttjas i så hög grad som möjligt. Dessutom bör nämnden
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underlätta för att det ska kunna bedrivas ett brett och varierat utbud av aktiviteter i de
lokaler och anläggningar som tillhandahålls.
I januari antog kommunfullmäktige de nya handlingsplanerna kulturpolitisk
handlingsplan och idrottspolitisk handlingsplan. Prislistan för 2018 kommer att fullt ut
bygga på dessa handlingsplaner.
Den föreslagna prislistan grundar sig på de föregående handlingsplanerna
,idrottspolitisk handlingsplan ”Eskilstuna rör sig”, IPP, och en kulturpolitisk
handlingsplan, KPP, ”Eskilstuna växer tillsammans”.
I handlingsplanerna lyfts några delar fram som direkt påverkar hur priser och
fördelning av tider ska tillämpas.
Åtgärder enligt de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna
- Barn och unga tilldelas träningstider före vuxna i de kommunal drivna
anläggningarna. (IPP)
- Hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet ska vara lägre än för
vuxna. (IPP)
- Bokningssystemet ska tydligt visa hur tillgången till anläggningarna fördelas
mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. (IPP)
- Fler repetitionsmöjligheter för scenkonst ska erbjudas. (KPP)
- Kulturens scener och mötesplatser ska vara tillgänglighetsanpassade. (KPP)
Lokalsubventioner i kultur- och fritidsnämndens prislista för hyra av lokaler
delas in i tre nivåer:
1) verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning i
stödberättigad förening upp till 65 år.
2) vuxenverksamhet i stödberättigad förening
3) övriga föreningar, allmänhet och företag.
Vid matcher och arrangemang med inträde gäller särskilda hyresnivåer.
För att få ett särskilt stöd i form av en högre lokalsubvention än allmänheten, krävs att
en förening uppfyller kraven för en stödberättigad förening. Därutöver avser nämnden
att föreningars verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning i
stödberättigad förening ska betala lägre hyror än vuxenverksamhet i linje med
idrottspolitisk handlingsplan. Vid blandade grupper gäller hyran för den grupp som de
flesta deltagarna utgör. Övriga kategorier av hyresgäster jämställs med någon av dessa
tre nivåer. Hyran vid matcher och arrangemang med inträde ska vara högre än vid
träning och repetition.
Fördelning av tider per säsong mellan föreningar ska göras i samråd med berörda
föreningar och med utgångspunkt från antalet aktiva medlemmar i en förening.
Föreningar som vill hyra kommunens anläggningar/lokaler säsongsvis ska anmäla
intresse till kultur- och fritidsförvaltningen. Tider på respektive anläggning fördelas
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mellan intresserade föreningar i samråd med föreningarna och med utgångspunkt från
antal aktiva medlemmar. Viss hänsyn ska tas till skillnad i förutsättningar mellan
individuella aktiviteter och lag-/gruppaktiviteter.
Om många föreningar vill säsongshyra samma anläggning så att det inte är möjligt att
tillgodose allas behov, beslutar kultur- och fritidsförvaltningen vilka föreningar som
ska ha prioritet utifrån en bedömning av föreningarnas behov av just denna
anläggning (utifrån behovet av anläggningens funktioner, antal medlemmar i
föreningen och föreningens geografiska belägenhet).
Vissa av nämndens idrottsanläggningar med hög publikkapacitet är avsedda för
seniorverksamhet med stor publik vid matcher. De anläggningar som avses är
Tunavallen, STIGA Sports Arena Eskilstuna (a-hallen) och speedwayanläggningen på
Gröndals motorportarena. Den nya arenan kommer börja att hyras ut av nämnden
juni 2017. På dessa anläggningar ska föreningar som idrottar på högst nivå inom
seniorverksamheten och har stor publik vid matcher ha företräde. På de anläggningar
som har flera aktörer finns det en särskild lista för rangordning. Detta för att kunna
fördela match- och träningstider.
Några scener har särskild inriktning, där vissa aktiviteter har företräde. De scener med
särskild inriktning är Lokomotivet, Eskilstuna teaters stora scen och konserthallen.
Tider i kultur- och fritidsnämndens anläggningar ska fördelas så att barn och unga
tilldelas tider före vuxna. Flickor och pojkar respektive män och kvinnor ska ha lika
goda möjligheter att använda en anläggning under attraktiva tider. Föreningar tilldelas
tider i nämndens anläggningar och ansvarar för att fördela dessa inom föreningen så
att barn och unga prioriteras på attraktiva tider och flickor/pojkar respektive män och
kvinnor har lika goda möjligheter att använda lokalerna på attraktiva tider. Matcher
och arrangemang kan gå före träning och repetition. På anläggningar för elitidrott ska
elitverksamhet ha företräde. Kultur- och fritidsförvaltningen ska godkänna
fördelningen.

Beslutet skickas till:

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

9(17)

2017-06-13

KFN/2017:151

§ 34
Arrangemangsbidrag för idrott och kultur, juni 2017
Beslut
1. Bevilja föreningen Eskilstuna Jazzklubb 210 000 kronor i arrangemangsbidrag
för föreningens arrangemang under år 2017
2. Bevilja Eskilstunaortens Ryttarförening 35 000 kronor i arrangemangsbidrag
för föreningens nationella arrangemang under 2017.
3. Bevilja Royal Eskilstuna 100 000 kronor i arrangemangsbidrag för föreningens
offentliga arrangemang under 2017.
4. Bevilja föreningen Scenknuten 80 000 kronor i arrangemangsbidrag för
föreningens uppsättning av ”Footloose” under hösten 2017.

Jäv
Mikael Strömberg (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Föreningen Eskilstuna Jazzklubb ansöker om bidrag för föreningens arrangemang
under år 2017. Föreningen arrangerar ett flertal konserter på olika scener i Eskilstuna.
Föreningen samarbetar med flera olika aktörer och har också ett samarbete med
Eskilstuna Musikskola.
Eskilstunaortens Ryttarförening ansöker om bidrag till att täcka kostnader i samband
med att föreningen arrangerar tävlingar. Föreningen arrangerar både tävlingar på lokal
och nationell nivå. Föreningen föreslås få bidrag när föreningen arrangerar tävlingar
på nationell nivå på bland annat Sundbyholms Ridsportarena.
Föreningen Royal Eskilstuna ansöker om arrangemangsbidrag för föreningens
offentliga arrangemang under år 2017. Föreningen arrangerar en mängd olika
verksamheter, bland annat film, musik samt föreläsningar.
Föreningen Scenknuten ansöker om arrangemangsbidrag när föreningen sätter upp
”Footloose-The Musical” på Eskilstuna teater under hösten 2017 med premiär den
21 oktober. I uppsättningen av Footloose är cirka 40 medlemmar i föreningen direkt
involverade, både på och bakom scenen.
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Föreningar som arrangerar publik verksamhet har möjlighet att få bidrag för
kulturarrangemang som teaterföreställningar och konserter och för större
idrottsevenemang.
För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat
bidrag för arrangemang under en säsong.
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
 hur mycket arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
 hur nyskapande är arrangemangen,
 förväntat publik- och deltagarantal.
Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang
med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker är det möjligt att söka
förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.
För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett
antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt
synsätt.
Arrangemangsbidrag fördelas av Kultur- och fritidsnämnden vid
cirka fyra tillfällen per år.

Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 2 500 000 kronor avsatta för bidrag till
publika arrangemang och 1 644 563 000 kronor är redan fördelat för år 2017.
Nu föreslås 425 000 kronor att fördelas.
Beslutade bidrag utbetalas i juni månad 2017.

---------------------Beslutet skickas till:
Berörd förening
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KFN/2017:161

§ 35
Riktlinjer för föreningars möjligheter till intäkter av
reklamplatser i kultur-och fritidsnämndens lokaler,
anläggningar, scener och arenor
Beslut



Godkänna riktlinjer för föreningars möjligheter till intäkter av reklamplatser i
kultur-och fritidsnämndens lokaler
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att teckna nödvändiga
överenskommelser och/eller avtal med föreningar i enlighet med riktlinjerna

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden hyr ut idrott- och fritidsanläggningar, gymnastiksalar,
samlingssalar, utbildningslokaler och scener till föreningar, allmänhet och företag i
syfte att underlätta för kommuninvånare att ta del av och delta i kultur, fritid och
idrottsaktiviteter. När föreningar hyr anläggningar och scener sker det till en kostnad
enligt kultur- och fritidsnämndens prislista gällande uthyrning av nämndens lokaler. I
prislistan finns det generella bestämmelser för att hyra lokaler och anläggningar samt
en prioriteringsordning indelad i tre kategorier. I prislistan saknas det riktlinjer för hur
föreningar får använda anläggningarna för reklamplatser. Föreningar kan hyra lokaler
och anläggningar vid enstaka tillfällen, under en säsong, på årsbasis men även genom
överenskommelser ansvara för driften av anläggningar och lokaler. Även de innefattas
av riktlinjerna.
Riktlinjerna bidrar till att tydliggöra kultur- och fritidsnämndens förhållningssätt
gentemot föreningar och under vilka former reklam kan och får förekomma i
nämndens lokaler. Riktlinjerna ska även vara ett stöd i vid upprättande av avtal mellan
förvaltningen och föreningar gällande reklam och marknadsförning på/vid kultur- och
fritidsnämndens lokaler. Syftet är att skapa likställighet och attraktiva lokaler,
anläggningar, scener och arenor som kan möta olika typer av behov för olika
föreningar eller arrangörer.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) och Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till eget
tilläggsyrkande: "Eskilstuna kommuns lokaler, anläggningar, scener och arenor ska
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vara fria från politiska budskap och manifestationer. Anledningen är att alla utövare
ska känna sig trygga med att inte behöva förhålla sig till politiska budskap när de
kommer till en kommunal anläggning."
Kultur- och fritidsnämnden bifaller tilläggsyrkande från Mona Kanaan (S) och Annelie
Klavins Nyström (M).
---------------Beslutet skickas till:
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KFN/2017:9

§ 36
Delegationsbeslut 2017
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsärenden, vilka redovisar beslut i enlighet med
kultur- och fritidsförvaltningens delegationsordning, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har tagits:


ALLMÄNNA ÄRENDEN

1.7 Besluta om tjänsteresa utanför Sverige
KFN/2017:9 Norge - Ansökan om tillstånd till utlandsresa
KFN/2017:9 Ansökan om tillstånd till utlandsresa Italien - Eskilstuna
Ungdomssymfoniker
3. PERSONALÄRENDEN
3.7 Tillsätta personal, tills vidare eller viss tid, samt öka och minska
sysselsättningsgrad på individnivå inom budgetram (LAS 4-6 §§)
För år 2017 nr. 43-.
4. LOKALER, UTHYRNING OCH BIDRAGSÄRENDEN
4.4 Godkänna förening som stödberättigad
Föreningen ”Stand up for yourself” godkänns som stödberättigad förening
Föreningen SveSyr godkänns som stödberättigad förening.
Föreningen Inlärningsporten godkänns som stödberättigad förening.
Föreningen Nabad Sharqi godkänns som stödberättigad förening.
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Ninvhe Ideell förening godkänns som stödberättigad förening
Föreningen Ärla Byaråd godkänns som stödberättigad förening
Föreningen Kraft träning godkänns som stödberättigad förening
Föreningen St:Mary Eritriansk Ortodox kyrka godkänns som stödberättigad förening
4.7 Besluta om arrangemangsbidrag vid ansökningar till och med 30 000 kr.
Eskilstuna Idrottsföreningars samorganisation beviljas 16 300 kronor i
arrangemangsbidrag för Midsommarfirandet år 2017 i Sundbyholm.
Föreningen HRF Eskilstunas ansökan om arrangemangsbidrag avslås.
Föreningen Arbetshistoria i Eskilstunas ansökan om arrangemangsbidrag avslås.
ABF kören Utan Gränsers ansökan om arrangemangsbidrag avslås.
ABF kören Tonsmidarnas ansökan om arrangemangsbidrag avslås.
ABF kören Tonsmidarnas ansökan om arrangemangsbidrag avslås.
Sveriges Multikulturella förening beviljas 15 000 kronor i arrangemangsbidrag för sitt
arrangemang den 12 augusti 2017.
Torshälla Finska Förening beviljas 30 000 kronor i arrangemangsbidrag
för ”Torsjam” 2017.
Dragspelsklubben Smedbälgarna beviljas 13 000 kronor i arrangemangsbidrag för sina
offentliga spelningar under år 2017.
Näshulta Kulturförening beviljas 30 000 kronor i arrangemangsbidrag för
Näshulta Kulturdagar år 2017.
Kafjärdens kultur och biblioteksförening beviljas 5 000 kronor i arrangemangsbidrag
för föreningens verksamhet år 2017.
Organisationen Sveriges Nationaldag beviljas 30 000 kronor i arrangemangsbidrag för
organisationens arrangemang den 6 juni 2017.
BK Sport beviljas 21 000 kronor i bidrag för Valborgsmässofirandet år 2017 i Vilsta
Eskilstuna Idrottsföreningars samorganisation beviljas 21 000 kronor i
arrangemangsbidrag för Valborgsmässofirandet år 2017 i Sundbyholm.
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Dragspelsklubben Smedbälgarna i Eskilstuna beviljas 6 000 kronor i
arrangemangsbidrag för ”Smédraget” år 2017.
Kurdiska föreningen i Eskilstuna beviljas 5 000 kronor i arrangemangsbidrag för
Newroz elden i Vilsta den 20 mars 2017.
Föreningen Etown Grrrl Gang beviljas 12 000 kronor i arrangemangsbidrag för
arrangemanget ”Etown Queer Fest” den 19 augusti 2017.
Eskilstuna Allmänna Sångförening beviljas 6 000 kronor i arrangemangsbidrag för
medverkan i Valborgsmässofirandet 2017.
Föreningen Tabu och Kunskap i Eskilstuna beviljas 21 000 kronor i
arrangemangsbidrag för ”Modiga vuxna utbildningsdag”.
Volvo i Eskilstuna Musikkår beviljas 15 000 kronor i arrangemangsbidrag för
”Vårkonsert” den 9 april 2017.
Årbyföreningen beviljas 18 000 kronor i bidrag för Årbyfestivalen 2017.
Eskilstuna Jazzklubb beviljas 27 000 kronor i arrangemangsbidrag för projektet
”Contrast 20 år+Tunajazzen”.
PRO Samorganisation i Eskilstuna beviljas 10 000 kronor i bidrag för
”Sommarträffar” 2017.
Visionspensionärerna beviljas till Seniorcentrumgruppens sommarverksamhet år 2017,
10 000 kronor i arrangemangsbidrag.
4.8 Fördelning av bidrag inom finskt förvaltningsområde till och med 30 000 kr.
Förening Mint Edition beviljas förlustbidrag på maximalt 15 000 kr för att arrangera en
konsert med Iiris Viljanen. Eventuell utbetalning sker efter redovisning skickats in till
handläggare.
Konstfrämjandet Sörmland beviljas 6 000 kr för att arrangera tre olika utställningar med
finsk anknytning under år 2017.

Föreningen Täysmeno beviljas förlustbidrag på maximalt 30 000 kronor för att
arrangera en stordans.
Eskilstuna Finska Förening beviljas 4000 kronor för att arrangera Barnens dag den
13 maj 2017 i samarbete med Eskilstuna kommun.
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Eskilstuna Riksteaterförening beviljas förlustbidrag på maximalt 15 000 kronor för att
arrangera en konsert med Darya och Månskensorkertern. Eventuell utbetalning sker efter
redovisning skickats in till handläggare.
Torshälla Finska förening beviljas förlustbidrag på maximalt 13 000 kronor för att
arrangera workshops med Jesse P Piisinen. Eventuell utbetalning sker efter redovisning
skickats in till handläggare.
Torshälla Finska förening beviljas 25 000 kr för att arrangera familjedagen och språkläger.
Eskilstuna Finska förening beviljas förlustbidrag på maximalt 15 000 kr för att arrangera
en Teaterbesök från Finland i samarbete med Sverigefinska Riksförbundet. Eventuell
utbetalning sker efter redovisning skickats in till handläggare.

--------------Beslutet skickas till:
Akten
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§ 37
Rapporter och meddelanden 2017
Beslut
KFN/2017:143 Årsredovisning för donationsstiftelser år 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.

Muntliga rapporter:
Ordförande Mona Kanaan informerar om deltagande i konferensen för ICORN i
Lillehammer, Norge.
Avtalet för Gröndal är underskrivet och klart.
Förvaltningschef Eva Königsson informerar om invigningen av STIGA Sports Arena
Eskilstuna och att Kultur- och fritid nu har tagit över förvaltningen av arenan.
Turistbyrån är nu samlokaliserad med Centrum1 på Fristadstorget.
Kommunikationschef Anette Pallhed informerar om programmet för invigningen av arenan
och det stora antalet besökare som kom.
Sara Nordlund och Malin Christensson informerar om utvecklingen av allaktivitetsparken i
Långbergsparken i Skiftinge.
Lena Rhenholm, Kecke Lundgren och Johan Wikberg informerar om programmet för
sommaraktiviteter för Ung Fritid och Mötesplatser.
Bosse Lundkvist informerar om det kommande årliga konventet Folk och Kultur,
sommarprogrammet för Musik på slott och herresäten samt Sommartorgen.
Sara Nordlund och Karin Ermegård har en workshop Grönplan med nämnden.
---------------Beslutet skickas till:
Akten
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