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Tid

 
Torsdag 7 maj 2015, kl. 13.20–18.50, ajournering 14.50–15.30. 
17.05–17.20 

  
Plats Örestensrummet, kommunhuset 
  
Beslutande M Jannicke Wichne 
 C Eva Åberg Andersson 
 MBP Ylva Höglund§§ 48-49, kl. 13.20–16.00 
 MBP Henry Sandahl § 48-57, 16.00–18.50 
 M Agneta Arnell, tjänstgör för Niklas Herneryd (FP) § 48-49, kl. 

13.20–17.40 
 FP Niklas Herneryd §§ 50-57, kl. 17.40–18.50 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Thord Harrysson  
 S Birgitta Andersson 
 S Anders Manskog 
 S Per Rosendahl 
 V Karin Jageby 
 SD Caj Swedberg 
   
   
Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 M Agneta Arnell §§ 50-57, kl. 17.40–18.50 
 C Ida Jennersjö 
 MBP Henry Sandahl § 48-49, kl. 13.20- 16.00 
 KD  Agneta Bergeld 
 S Kurt Andreasson § 48-49, kl. 13.20-17.45 
 S Eva Adolfsson 
 S Andreas  Augustsson 
 V Lena Persson 
 SD Bo Kindström 
   
   
 Tjänstemän 
 Olof Lindqvist, förvaltningschef  
 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  
 Hanna Grunditz Svensson, ekonom, §§ 49-50  
 Torbjörn Stockenborn, enhetschef, § 49  
 Mari Hagborg Lorentzon, enhetschef, § 49  
 Gunvor Alexandersson, enhetschef, § 49  
   
    
Utses att justera Thord Harrysson (S) 
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-05-12 , klockan 16.45 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(17) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-05-07 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

  
  
Underskrifter Sekreterare  §§ 48-57 
  Gunilla Sandqvist   

     

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  
 Thord Harrysson (S) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2015-05-07 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2015-05-13 
Datum för anslags  
nedtagande

 

2015-06-04 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Underskrift  /Gunilla Sandqvist 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(17) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-05-07 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    § 48 
 
Budgetunderlag 2016-2019    § 49 
 
Aprilrapport     § 50 

       
Ansökan om projektbidrag- Marks Golfklubb  § 51 
  
Ansökan om utökat lokalbidrag – Kinna bordtennisklubb § 52 
  
Ansökan om kulturarrangemangsbidrag 2015 § 53 
       
Redovisning av delegationsbeslut   § 54 
 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 55 
 
Redovisning av inkomna meddelanden   § 56 
 
Information     § 57
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§ 48/2015 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns. 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer frågan om dagens ärendelista kan godkännas och finner att 
så sker. 
______ 
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§ 49/2015 Dnr KFN 2015-18 040 

Budget 2016-2019 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
– Kultur- och fritidsförvaltningen bör betona tillgänglighetsarbetet i  
”Budgetunderlag 2016-2019”.  
Förvaltningen får i uppdrag att göra ändringen i omvärldsanalysen under folk-
hälsa. Återkoppling skall ske till kultur- och fritidsnämndens presidium. 
 
– Förslag till ”Taxor och avgifter 2016” antas. 
 
-250 000 kronor, av den från kommunfullmäktige beviljade ramökningen för 
2015, avsätts till lokalt aktivitetsstöd och projektbidrag för äldre (65+ och 
funktionsnedsatta). 
 
– Kultur- och fritidsnämnden begär en ramökning hos kommunfullmäktige för 
de ökade driftkostnaderna för Hyssnahallen. 
 
– Kultur- och fritidsförvaltningen hyr de lokaler i Rydal, där Gränslandet för 
tillfället har sin verksamhet. Lokalerna hyrs under 2016 till en kostnad av max 
80 000 kronor/år. 
 
– Kultur- och fritidsförvaltningen uppmanas till allmän återhållsamhet. 
 
I övrigt antas arbetsutskottets förslag till beslut av föreslagna budget-
förändringar: 
 
-Att omarbeta föreslagen driftbudget för år 1 under planeringsperiode 
2016-2019 att hamna inom den av kommunfullmäktige angivna rame; detta 
genom;att reducera personalkostnader om 550 tkr. Förvaltningen uppdras att 
inleda förhandlingar inför budgetberedning och detaljbudgetarbete 2016. 
 
– övriga effektiviseringar skall genomföras inom grunduppdraget "Kul-
tur/fritid" för år 1 av planeringsperioden, inom grunduppdragen "Kultur/fritid", 
"Bibliotek" samt "Kulturskola/Kultur för Barn och Unga" under år 2 och 3 av 
planeringsperioden.” 
 
– att utredningsuppdragen skall anses som inarbetade i budgetunderlaget en-
ligt förvaltningens förslag. 
 
– att anta budgetunderlaget 2016-2019 i sin helhet som nämndens förslag till 
kommunstyrelsens budgetberedning.  
 
 
Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslut, att avslå begäran om en ramök-
ning på 2 miljoner kronor hos kommunfullmäktige för att få en budget i ba-
lans, till förmån för sitt eget förslag. 
 
 

Ärendet 
Budget för Kultur- och fritidsnämnden för planeringsperioden 2016-2019. 
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Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 april 2015. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 7 april 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 april 
2015, § 37, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott uppdrar kultur- och fritidsförvalt-
ningen att omarbeta föreslagen driftbudget för år 1 under planeringsperioden 
2016-2019 att hamna inom den av kommunstyrelsen angivna ramen; detta 
genom att reducera personalkostnader om 550 tkr. Förvaltningen uppdras att 
inleda förhandlingar inför budgetberedning och detaljbudgetarbete 2016. 
 
Övriga effektiviseringar skall genomföras inom grunduppdraget ”Kultur/fritid” 
för år 1 av planeringsperioden, inom grunduppdragen ”Kultur/fritid”, ”Biblio-
tek” samt ”Kulturskola/Kultur för Barn och Unga” under år 2 och 3 av plane-
ringsperioden. 
 
Utredningsuppdragen lämnas utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist, ekonom Hanna Grunditz Svensson redogör för 
ärendet. 

 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) föreslår att betona tillgänglighetsarbetet i ”Budgetunderlag 
2016-2019”.  
Förvaltningen får i uppdrag att göra ändringen i omvärldsanalysen under folk-
hälsa. Återkoppling skall ske till kultur- och fritidsnämndens presidium. 
 
Jannicke Wichne (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag till taxor och av-
gifter 2016. 
 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att 250 000 kronor, av den från kommun-
fullmäktige beviljade ramökningen för 2015, avsätts till lokalt aktivitetsstöd 
och projektbidrag för äldre (65+ och funktionsnedsatta). 
 
Birgitta Andersson (S) med stöd av Anders Manskog (S) föreslår att begära en 
ramökning hos kommunfullmäktige för de ökade driftkostnader för Hyssnahal-
len. 
 
Karin Jageby (V) med stöd från Birgitta Andersson (S), Per Rosendahl (S) och 
Anders Manskog (S) föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen hyr de lokaler 
i Rydal, där Gränslandet för tillfället har sin verksamhet. Lokalerna hyrs under 
2016 till en kostnad av max 80 000 kr/år. 
 
Karin Jageby (V) föreslår att begära en ramökning på 2 miljoner kronor hos 
kommunfullmäktige för att få en budget i balans. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår en allmän återhållsamhet för förvaltningen  
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Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att anta arbetsutskottets förslag till beslut 
gällande budget 2016-2019: 
 
- att omarbeta föreslagen driftbudget för år 1 under planeringsperioden 

2016-2019 att hamna inom den av kommunfullmäktige angivna ramen; 
detta genom att reducera personalkostnader om 550 tkr. Förvaltningen 
uppdras att inleda förhandlingar inför budgetberedning och detaljbudget-
arbete 2016. 

 
- övriga effektiviseringar skall genomföras inom grunduppdraget "Kul-

tur/fritid" för år 1 av planeringsperioden, inom grunduppdragen "Kul-
tur/fritid", "Bibliotek" samt "Kulturskola/Kultur för Barn och Unga" under 
år 2 och 3 av planeringsperioden.” 

 
- att utredningsuppdragen skall anses som inarbetade i budgetunderlaget 

enligt förvaltningens förslag. 
 
Samt att anta budgetunderlaget 2016-2019 i sin helhet som nämndens för-
slag till KS budgetberedning. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta eller avslå 
Karin Jagebys (V) förslag om att betona tillgänglighetsarbetet i rapporten 
”Budgetunderlag 2016-2019”.  
Förvaltningen får i uppdrag att göra ändringen i omvärldsanalysen under folk-
hälsa. Återkoppling skall ske till kultur- och fritidsnämndens presidium. 
 
Förslaget antas 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta eller avslå 
Jannicke Wichnes (M) förslag till taxor och avgifter 2016. 
 
Förslaget antas.  

 
Beslutsgång 3 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta eller avslå 
Eva Åberg Anderssons (C) förslag att 250 000 kronor, av den från kommun-
fullmäktige beviljade ramökningen för 2015, avsätts till lokalt aktivitetsstöd 
och projektbidrag för äldre (65+ och funktionsnedsatta). 
 
Förslaget antas. 
 
Beslutsgång 4 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta eller avslå 
Birgitta Anderssons (S) förslag om att begära en ramökning hos kommunfull-
mäktige för de ökade driftkostnaderna för Hyssnahallen. 
 
Förslaget antas. 
 
Beslutsgång 5 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta eller avslå 
Karin Jagebys (V) förslag om att kultur- och fritidsförvaltningen hyr de lokaler  
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i Rydal, där Gränslandet för tillfället har sin verksamhet. Lokalerna hyrs under 
2016 till en kostnad av max 80 000 kr/år. 
 
Förslaget antas. 
 
Beslutsgång 6 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta eller avslå 
Karin Jagebys (V) förslag om att begära en ramökning hos kommunfullmäk-
tige på 2 miljoner för att få en budget i balans. 
 
Förslaget avslås. 
 
Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
 
Beslutsgång 7 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta eller avslå 
Lo Göthberg Larssons (MP) förslag om allmän återhållsamhet för förvaltningen  
 
Förslaget antas.  
 
Beslutsgång 8 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta eller avslå 
arbetsutskottets förslag till beslut av föreslagna budgetförändringar utöver 
dagens tilläggsyrkanden: 
 
- att omarbeta föreslagen driftbudget för år 1 under planeringsperioden 

2016-2019 att hamna inom den av kommunfullmäktige angivna ramen; 
detta genom att reducera personalkostnader om 550 tkr. Förvaltningen 
uppdras att inleda förhandlingar inför budgetberedning och detaljbudget-
arbete 2016. 

 
- Övriga effektiviseringar skall genomföras inom grunduppdraget "Kul-

tur/fritid ”för år 1 av planeringsperioden, inom grunduppdragen "Kul-
tur/fritid", "Bibliotek ”samt "Kulturskola/Kultur för Barn och Unga" under 
år 2 och 3 av planeringsperioden.” 

 
- Att utredningsuppdragen skall anses som inarbetade i budgetunderlaget 

enligt förvaltningens förslag. 
 

Samt att anta budgetunderlaget 2016-2019 i sin helhet som nämndens 
förslag till kommunstyrelsens budgetberedning. 

 
Förslaget antas 
_______ 
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§ 50/2015 Dnr KFN 2015-34 042 

Aprilrapport 2015 

 
Kultur-och fritidsnämndens beslut 
 
Aprilrapport 2015 godkänns. 
 

Ärendet 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första fyra 
månader samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapporte-
ringar ligger till grund för redovisningen. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 7 april 2015. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Hanna Grunditz Svensson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslut 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan godkänna april-
rapport 2015 och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 51/2015 Dnr KFN 2015-40 805 

Ansökan om projektbidrag – Marks Golfklubb 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Marks Golfklubb beviljas ett projektbidrag med 20 000 kronor för årets junior-
sommarkurs ”Juniorsvinget”.  
 
Bidraget betalas ut med 50 % av beviljad summa direkt och 50 % när eko-
nomisk redovisning lämnats in till kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

Ärendet 
Marks Golfklubb ansöker om 20 000 kronor i projektstöd för att vidareut-
veckla ett påbörjat projekt med sommarskola ”Juniorsvinget”, för ungdomar 
med syfte att behålla fler och rekrytera nya juniorer till klubben. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 23 april 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut, men förordar att Marks 
Golfklubb beviljas projektbidrag med 20 000 kronor för årets juniorsommar-
kurs. Bidraget betalas ut med 50 % av beviljad summa direkt och 50 % efter 
ekonomisk redovisning.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Thord Harrysson (s) med stöd från Eva Åberg Andersson (C) och Birgitta  
Andersson (S) föreslår att Marks Golfklubb beviljas ett projektbidrag med 
20 000 kronor för årets juniorsommarkurs ”Juniorsvinget”. 
 
Bidraget betalas ut med 50 % av beviljad summa direkt och 50 % när eko-
nomisk redovisning lämnats in till kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslut 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Thord  
Harryssons (S) förslag och finner att så sker. 
_____ 
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§ 52/2015 Dnr KFN 2015-42 805 

Ansökan om utökat lokalbidrag – Kinna Bordtennisklubb 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om utökat lokalbidrag från Kinna 
Bordtennisklubb. 
 
Föreningen uppmanas att ännu en gång se över alternativet att dela lokal 
med annan förening eller undersöka möjligheten att hyra en lokal med lägre 
hyra. 
 

Ärendet 
Kinna Bordtennisklubb ansöker om ett utökat lokalbidrag för den lokal de hyr 
på Holma i Skene. 
 
Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 april 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 april 
2015, § 35, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om utökat lokalbidrag från Kinna 
Bordtennisklubb. 
 
Föreningen uppmanas att ännu en gång se över alternativet att dela lokal 
med annan förening eller undersöka möjligheten att hyra en lokal med lägre 
hyra. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsut-
skottets förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 53/2015 Dnr KFN 2015-38 805 

Ansökan om kulturarrangemangsbidrag 2015 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Konsthantverksrundan beviljas ett bidrag med 75 % av redovisad nettokost-
nad, max 20 000 kronor, för genomförande av konsthantverksrundan 2015. 
Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 
 
Byalaget Rydals Framtid beviljas ett bidrag med 75 % av redovisad netto-
kostnad, max 20 000 kronor, för genomförande av teaterföreställningar med 
teatergruppen ”Skapet” i Rydals museums lokaler i augusti 2015.  
Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 
 
Kulturhuset i Skene beviljas ett bidrag med 75 % av redovisad nettokostnad, 
max 20 000 kronor, för genomförande av ”Internationella dagar i september 
2015”.  
Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 
 

Ärendet 
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, 3 februari 2015, § 12 
5.1, skall kutur- och fritidsnämnden besluta om kulturarrangemangsbidrag 
som överstiger 10 000 kronor. 
 
Det har kommit in tre ansökningar om kulturarrangemangsbidrag: 

 
Konsthantverksrundan 2015  20 000 kronor 
Byalaget Rydals Framtid  20 000 kronor 
Kulturhuset i Skene  20 000 kronor 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2015-38 805-8  
daterad 2 april 2015. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2015-38 805-9  
daterad 2 april 2015. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2015-38 805-10  
daterad 2 april 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 april 
2015, § 34, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Konsthantverksrundan beviljas ett bidrag med 75 % av redovisad nettokost-
nad, max 20 000 kronor, för genomförande av konsthantverksrundan 2015. 
Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 
 
Byalaget Rydals Framtid beviljas ett bidrag med 75 % av redovisad netto-
kostnad, max 20 000 kronor, för genomförande av teaterföreställningar med 
teatergruppen ”Skapet” i Rydals museums lokaler i augusti 2015.  
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Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 
 
Kulturhuset i Skene beviljas ett bidrag med 75 % av redovisad nettokostnad, 
max 20 000 kronor, för genomförande av ”Internationella dagar i september 
2015”. Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Karin  
Jagebys (V) förslag till beslut och finner att så sker. 
_______ 
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§ 54/2015   

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns 
 
 
a) KFN 2015-40 805-6 
Projektbidrag – Marie Selenius  

 
b) KFN 2015-37 805 -10 
Produktionsbidrag – Bennie Åkerfeldt 
 
c) KFN 2015-38 805-6 
Kulturarrangemangsbidrag - Marks konstgille 
 
d) KFN 2015-37 805-12 
Publikationsbidrag – Kinna PRO 
 
e) KFN 2015-37 805-13 
Publikationsbidrag – Marks Fornminnesförening 
 
f) KFN 2015-37 805-14 
Publikationsbidrag – Bo Scharping 
 
g) KFN 2015-40 805-13 
Projektbidrag – Skephults Byalag 
 
h) KFN 2015-37 805-9 
Publikationsbidrag – Kinna Hembygdsförening 
 
i) KFN 2015-38 805-14 
Kulturarrangemangsbidrag – Sätila Bygdegårdsförening 
 
j) KFN 2015-38 805-15 
Kulturarrangemangsbidrag – Sätila Bygdegårdsförening 
 
k) KFN 2015-24 002 
Lotteritillstånd – Kinna Idrottsförening 
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§ 55/2015 Dnr KFN 2015-2 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns. 
 
 
a) Synpunkt gällande omklädningsrum på Kaskad. 
 
b) Brev från Kinna Innebandyklubb gällande fördelning av tider i idrottshallar. 

 
c) Synpunkt gällande beröm över Sätila bibliotek. 
 
_______ 
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§ 56/2015  

Redovisning av inkomna meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av inkomna meddelanden godkänns. 
 
 
a) Inbjudan: Temadag för politiker 24 april – psykisk ohälsa hos barn och 

unga, vad kan vi göra? 
 
b) Cirkulär 15:14 Sveriges kommuner och Landsting. Vårpropositionen och 

vårändringsbudgeten för år 2015. 
 

_____ 
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§ 57/2015  

Information 
Förvaltningschef Olof Lindqvist gör en återkoppling till nämnden i de utred-
ningsuppdrag som förvaltningen har att arbeta med; 
Spontanidrottsplats i Skene, Marks Ishall och Horredshallen. 
 
Förvaltningschef redogör vidare för föreningsbidragen som flyttats från social-
nämnden till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förvaltningschef informerar om konstutsmyckning av rondellen vid Skene 
Järn. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) påminner om invigningen av Hyssnahallen den 28 
maj klockan 18.30. 
 
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist informerar om nästa nämndmöte den 10 
juni som kommer att förläggas i Sätila bygdegård.  
 
_____ 
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