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Kultur-  och  fritidsnämndens  protokoll

Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Närvarande  ersättare

Övriga  närvarande

Åsnen,  Centralplan  1, Alvesta,  måndagen  den 2 november  2020  kl 13:00-15:10

Ajournering  mellan  jj  72-73  klockan  14:20-14:35

jj  64-76

Lavinia  Strömberg  (S), Ordförande

Jan Stemberger  (C), 1:e  vice  ordförande

Helån  Gustavsson  (M),  2:e vice  ordförande

Mats  Martinsson  (S)

Oskar  Andersson  (SD) ersätter  Annette  Lindström  (-)

Merlin  Kobak  (M)

Erik Olofsson  (S)

Monica  Pihl (C)

Annica  Svensson  (AA)

StigJacobsson  (L)

Emelie Berg (V)

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Louise  Nygren,  förvaltningschef  (medverkar  digitalt)

Martin  Sallergård,  fritidschef

PeterJohansson,  verksamhetsutvecklare  j5  64-72

Meg  Nömgård,  Sagobygden  %  64-69

Justeringens  tid  och  plats

Tid och plats  för  justering:  våning  5 kommunIedningsstaben,  kommunhuset  i Alvesta

Utsedd  att  justera:  Erik Olofsson  (S)

Underskrifter

Erik Olofsson

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis  för  Kultur-  och  fritidsnämnden

Protokollet  är justerat.Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på kommunens  digitala  anslagstavlai  enlighet  med  detta

anslagsbevis.

Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-11-02

Datum  då anslaget  sätts  upp  2020-11-06 Datum  då anslaget  tas ned 2020-12-01

d för  överklagande 2020-11-09  -  2020-11-30

Förvaringsplats för protokollet  Kommunledningsstaben,  våning 5, k,o.m'4Fiuset  i Alvesta

Underskrift

7herese  Löfqvist

IJus}te,raJeSssignatur,er.%Ol,
Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och fritidsnämnden

Ärendelista

Kultur-  och  Fritidsnämndens  protokoll

ÄrendeIista.......................................

E) 64  Dnr  1251

Närvaro .4

E) 65  Dnr  1252

Val av justerare...................

E3 66  Dnr  1253

Fastställande  av dagordning

5

6

E) 67  Dnr  2020-00005  000

Information  från  kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande....................  7

E) 68  Dnr  2020-00006  000

Information  från  kultur-  och  fritidsnämndens  förvaltningschef.............  8

E169 Dnr 2020-00049 800

Information  om Sagobygden..............................................................  9

E) 70  Dnr  2020-00007  020

Sjukfrånvarostatistik  för  kultur-  och  fritidsförvaItningen  per  september

månad  2020.....................................................................................  10

E3 71 Dnr 2020-00069 800

Beslut  om kultur-  och  fritidsplan.......................................................  11

E3 72 Dnr 2020-00070

Beslut  om föreningsbidrag  till fritidsföreningar  2021.........................  12

E) 73  Dnr  2020-00074

Beslut  om sammanträdesplan  för  kultur-  och  fritidsnämnden  för  år

2021 ................................................................................................13

F3 74 Dnr 2020-00075 800

Beslut  om samverkansavtal  mellan  Kultur-  och  fritidsnämnden  och

samhäIIsbyggnadsnämnden  avseende  Hanaslöv............................  14

E) 75  Dnr  2020-00078  800

Återrapportering  gällande  utveckling  av integrationsarbetet  på kultur-

och  fritidsområdet............................................................................  16

E) 76  Dnr  2020-00027  000

Övriga  ärenden.. 18

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

E) 64 Dnr 1251

Närvaro

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  fastställer  närvaron.

Sammanfattning

Efter  upprop  av närvarande  ledamöter  och ersättare  konstateras  det  att  kultur-  och

fritidsnämnden  sammanträder  med  8 ledamöter  och 1  tjänstgörande  ersättare  och

2 ej tjänstgörande  ersättare.

Både  tjänstgörande  ledamöter  och ersättare  samt  övriga  närvarande  antecknas  på

protokollets  förstasida.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j65 Dnr  1252

Val  av  justerare

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  utser  Erik Olofsson  (S) som  justerare  av protokollet.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om kultur-  och fritidsnämnden  kan välja  Erik  Olofsson  (S) som

justerare  av protokollet  för  dagens  möte.  Justeringen  äger  rum  fredagen  den  6

november  kl. 08:30.

IJu,stera/res Ss:gnaLture(r, z'
Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-02
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fi 66 Dnr 1253

Fastställande  av  dagordning

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  godkänner  dagordningen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om kultur-  och fritidsnämnden  kan godkänna  förslaget  till

dagordning  för  dagens  sammanträde  (se ärendelista  på sida  3 i protokoilet).

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j67 Dnr  2020-00005  000

Information  från  kultur-  och fritidsnämndens  ordförande

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden informerar  kultur- och fritidsnämnden om pågående/aktuella  frågor

inom  kultcir-  och fritidsverksamheten.  Ordföranden  informerar  nämnden  om:

*  Besök  i Hanaslöv  och fick  bland  annat  se de senaste  backarna

s Räcket  i simhallen  är på gång

@ Påminner  nämnden  om utställningen  "fira  demokratin"

@ budgetarbetet

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

9 68 Dnr 2020-00006  000

Information  från  kultur-  och  fritidsnämndens  förvaltningschef

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef  Louise  Nygren  informerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om

pågående/aktuella  frågor inom kultur- och  fritidsverksamheten.  Förvaltningschefen
informerar  nämnden  om:

*  Höstlovsaktiviteter

*  Tips  på aktiviteter  för  äldre

*  Visit  Alvesta

*  Kommunövergripande  arbete  med  platsvarumärke

*  Nomineringstid  för  priser  och stipendier  har  gått  ut

*  budgetarbete

*  nästa  utställning  står  Kajsa Hagen  för

IJu,steraJ.e,sJs:g,naturer,
Utdragsbestyrkande
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fi 69 Dnr 2020-00049  800

Information  om  Sagobygden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Meg  Nömgård  informerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  verksamheten  inom

Sagobygden.  Hon  informerar  nämnden  om  bland  annat:

*  Ljungby  berättarfestival

*  Berättarnätet  Kronoberg

*  Sägenplatser

*  Sagomuseet

*  Publikationer

*  projekt:

l.iuJi/e/r/aLre.siSigna,turer q-)
Utdragsbestyrkande

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j70 Dnr  2020-00007  020

Sjukfrånvarostatistik  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen  per

september  månad  2020

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att  godkänna  redovisningen  av kultur-  och

fritidsnämndens  sjukfrånvarostatistik  per  september  månad  2020.

Sammanfattning

Sjukfrånvarostatistiken  görs för  föregående  månad  efter  lönebrytet,  alltså 12

gånger  per  år.

Per september  månad  2020  ser vi en ökning  av sjukfrånvaron  för  kultur-  och

fritidsnämnden.  Sedan mars  månad  har det  stigit  från  3,95  % till  6,56  %.

sjukfrånvaron  i % månad  för  månad  visar  på en successiv  ökning  under  perioden

februari  till september  månad  där  den fördubblades  i jämförelse  med  januari

månad  och nästan  tredubblades  i jämförelse  med december  månad.  Den har precis

som i hela kommunen  sjunkit  från  april  månad  och fram  till och med  juli  månad

med närmare  hälften  i jämförelse  med toppen  i februari  och mars  månad.  Under

perioden  augusti  till september  månad  har  sjukfrånvaron  dock  ökat  och är nästan

tillbaka  på samma  nivåer  som i våras.

Långtidssjukskrivna  med en sjukskrivning  över  59 dagar  har legat  på samma  nivå

under  större  delen  av våren  2020.

Antalet  medarbetare  som har 5 sjuktillfällen  eller  fler  under  de senaste  12

månaderna  har under  hösten  ökat  upp  till 14  medarbetare.

Bilagor

Sjukfrånvarostatistik  för  kultur-  och fritidsförvaltningen  per  september  månad  för  år

2020,  2020-10-30

Justerares  signaturer, Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j71 Dnr 2020-00069  800

Beslut  om  kultur-  och  fritidsplan

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att  anta  förslag  till

kultur-  och  fritidsplan.

Sammanfattning

Kultur-och  fritidsplanen  är ett  dokument  som  syftar  till  att  skapa  en

kommungemensam  plattform  för  att  utveckla  kultur-  fritids-  och ungdomsfrågor.

Planen  ska bidra  till  att  lyfta  fram  områden  där  kultur  och  fritid  kan spela  roll  för  en

hållbar  samhällsutveckling.  Här  är barnperspektivet,  olika  gruppers  engagemang

och tillgänglighet  nyckelbegrepp  tillsammans  med  jämställdhet  och inkludering.

Kultur  och  fritidsplanen  ska formulera  strategiska  utvecklingsområden  som

relaterar  till  nämndens  delegerade  uppdrag  i samspel  med  övergripande  uppdrag

kopplade  till  Alvesta  kommuns  vision.

Kultur-  och  fritidsplanen  knyter  an till  lokala,  regionala  och nationella

utgångspunkter  såsom  Agenda  2030,  barnkonventionen  samt  nationella  och

regionala  politiska  mål.

Bilagor

Utkast  till  Kultur-  och  fritidsplan,  2020-10-13

Tjänsteskrivelse,  2020-10-13

kultur-  och  fritidsnämnden  arbetsutskotts  beslut,  2020-10-19

Beslutet  skickas  till

Kommunfullrnäktige

KommunIedningsstaben

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j72 Dnr 2020-00070

Beslut  om  föreningsbidrag  till  fritidsföreningar  2021

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  om utbetalning  enligt:

A. Aktivitetsstöd  till  en summa  av 642  690  kronor

B. Bidrag  till  drift  av egen  anläggning  till  en summa  av 1850  378  kronor

C. Bidrag  till  förhyrda  lokaler  till  en summa  av 155  900  kronor

D. Främjandebidrag  för  fritid  till  en summa  av 155  700  kronor

Sammanfattning

Bidragsberättigade  föreningar  inom  Alvesta  kommun  kommer  senast  den  15  april

varje  år in med  ansökningar  om  föreningsbidrag.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  har  gjort  en bedömning  av respektive  förenings

verksamhet  som  syftar  på verksamhetsåret  2019  och underlag  till  beslut  för  en

utbetalning  av totalt  2 804  668  kronor  för  2021,  fördelat  enligt  bilaga  1 till

tjänsteskrivelse  om bidrag  till  fritidsföreningar  2021.

A. Aktivitetsbidrag

B. Bidrag  till  drift  av egen  anläggning  eller  lokal

C. Bidrag  till  förhyrda  lokaler

D. Främjandebidrag  för  fritid

Utbetalningar  efter  fattade  beslut  skerifebruari  och augusti  2021.

Bilagor

Bilaga  sammanställning  av fritidsbidrag  för  år 2021,  2020-10-12

Tjänsteskrivelse,  2020-10-12

kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut,  2020-10-19

Beslutet  skickas  till

Fritidschef  för  verkställande

IJuste,raressi 5gna,tu]rer,4 b,
Utdragsbestvrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j73 Dnr  2020-00074

Beslut  om  sammanträdesplan  för  kultur-  och  fritidsnämnden

för  år  2021

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  fastställa  sammanträdesplanen  för  år 2021.

Sammanfattning

Den 29 september  2020  fastställde  kommunfullmäktige  sin sammanträdesplan  för

år 2021.  Kultur-  och fritidsförvaltningen  har  utifrån  kommunfullmäktiges

sammanträdesplan  upprättat  ett  förslag  till  sammanträdesplan  för  kultur-  och

fritidsnämnden.  Vid  framtagande  av planen  har  hänsyn  även  tagits  till  tidplanerna

för  hanteringen  av årsredovisning,  delårsrapport,  internkontrollplan  med  mera.

Kultur-  och  fritidsförvaItningen  föreslår  att  kultur-  och  fritidsnämnden  fastställer

nedan  sammanträdesplan.  Nämndsmötena  föreslås  äga rum  på måndagar  och

tisdagar  klockan  13:00.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  Ea 55, 2020-10-19

Tjänsteskrivelse,  2020-10-09

Sammanträdesplan  för  kultur-  och  fritidsnämnden  för  år 2021  (utkast),  2020-10-05

Beslutet  skickas  till

KommunIedningsstaben

Samtliga  ledamöter  i kultur-  och fritidsnämnden

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j 74 Dnr 2020-00075  800

Beslut  om  samverkansavtal  mellan  Kultur-  och  fritidsnämnden

och  samhällsbyggnadsnämnden  avseende  Hanaslöv

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämndens  beslutar  att  ge kultur-  och fritidsförvaltningen  i

uppdrag  att  tillsammans  med  samhälIsbyggnadsförvaItningen  utarbeta  förslag  till

Vision  för  Hanaslövs  friluftsområde.  Arbetet  med  Vision  Hanaslöv  ska också  ta

hänsyn  till  och  avstamp  i den  tidigare  presenterade  utvecklingsplanen  för

Hanaslövsområdet  från  september  2019  och också  integrera  föreningslivet  som  är

aktiva  där.  Arbetet  samordnas  gemensamt  av förvaItningscheferna  på respektive

förvaltning.

Sammanfattning

Hanaslövs  friluftsområde  innefattar  Hanaslövs  fritidsanläggning,  omkringliggande

elljusspår  och  gångstigar  samt  omkringliggande  skogsmark  som  nyttjas  för

rekreation.

Hanaslövs  fritidsanläggning  har  haft  en stark  utveckling  de senaste  åren.  Bland

annat  har  en driftsansvarig  anställts  och exempel  på nya aktiviteter  är de

downhillcykelbanor  som  anlagts  under  2020.  Hanaslövs  fritidsanläggning  drivs  i

samarbete  med  föreningarna  Friluftsfrämjandet  och  Alvesta  SOK. Satsningarna  har

gjort  att  Hanaslöv  har  utvecklats  till  såväl  vinter-  som  sommaranläggning.

Alvesta  kommun  säljer  nu mark  för  bostadsbyggande  strax  väster  om

fritidsanIäggningen.  Planer  finns  för  närvarande  på ca 40  tomter  för  småhus  och

anläggande  av kommunalt  vatten-  och avloppledningsnät.  Mark-  och

skogsförvaltningen  inom  och i närheten  av Hanaslövs  fritidsanläggning  påverkar

attraktionskraften  och utveckIingsmöjligheterna  med  Hanaslöv  som  besöksmål.  De

rekreativa  värdena  och möjigheterna  med  de faciliteter  som  finns  är en attraktion

inte  bara  ur anläggningens  perspektiv.  En utveckling  av anläggningen  som

samordnas  med  en långsiktig  skogsförvaltning  samt  tydlig  vägledande  information

till  besökare  kan göra  anläggningen  mer  attraktiv  och en målpunkt  för  flera  olika

typer  av aktiviteter.

En gemensam  strategibild  har  utarbetats  mellan  Växjö  kommun  och  Alvesta

kommun.  Hanaslövs  potential  som  ett  mellankommunalt  rekreationsområde  och

unik  fritidsanläggning  har  förtydligats  i och med  den  gemensamma  strategibilden.

Tidigare har uppdrag  funnits  om att ta fram en vision för Hanaslöv (KS2014/000326,
KS 2019-00384),  men  det arbetet  har  inte  utmynnati  ett  fastlagt  dokument.

Med  hänsyn  till  de satsningar  som  görs  finns  en potential  Hanaslöv  som  med  fördel

kan fastläggas  i ett program/vision.  Programmet/Visionen  kan ligga till grund  för
projektplanering  för  anläggningens  utveckling,  den  löpande  mark-  och

skogsförvaltningen,  satsningar  på destinationen/besöksmåIet  samt en långsiktig
investeringsplan.

IJuzsteraresssig,natu ,rer e,
Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Ett program/vision  ska utreda  ansvarsfördelningen  mellan  olika förvaltningars

insatser  och ekonomiska  spörsmål.

Yrkanden

Lavinia  Strömberg  (S) yrkar  på ett  tillägg  till beslut  "arbetet  med Vision  Hanaslöv  ska

också  ta hänsyn  till och avstamp  i den tidigare  presenterade  utvecklingsplanen  för

Hanaslövsområdet  från  september  2019  och också integrera  föreningslivet  som är

aktiva  där.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kultur-  och fritidsnämnden  om de kan besluta  enligt  utskickat

förslag  samt  med tilläggsyrkandet.  Ordföranden  finner  via acklamation  att nämnden

beslutar  i enlighet  med utskickat  förslag  samt  tilläggsyrkandet.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E) 56, 2020-10-19

Tjänsteskrivelse,  2020-10-09

Karta  förslag  programområde,  2020-10-06

Beslutet  skickas  till

Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningschef

IJuysterayre,s 5s:fflnatu7er ,r
Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j75 Dnr 2020-00078  800

Återrapportering  gällande  utveckling  av  integrationsarbetet  på

kultur-  och  fritidsområdet

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  föreslå  kommunfullrnäktige  att  godkänna

kultur-  och  fritidsnämndens  återrapportering.

Sammanfattning

I samband  med  att  ärendet  "Besvarande  av motion  (KD) angående  att  involvera

frivilligorganisationerna  iintegrationsarbetet  med  nyanlända"  behandlades  av

kommunfullmäktige  den  19  december  2017  beslutade  kommunfullmäktige  att  ge

kultur-  och  fritidsnämnden  och nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  (numera

nämnden  för  arbete  och lärande)  i uppdrag  att  göra  en fördjupad  utredning  och

utvärdering  kring  hur  det  integrationsstöd  på 100  000  kr används  och  vilka  behov

som  kan finnas  av detta  stöd  och hur  det  skall  hanteras  iframtiden.

Kultur-  och  fritidsnämnden  och nämnden  för  arbete  och lärande  fick  även  i uppdrag

att  ge förslag  på förändringar  som  kan verka  gynnsamma  för  en utveckling  kring

integrationsarbetet  på kultur-  och  fritidsområdet.

Förvaltningen  för  arbete  och lärande  har  tillsammans  med  kultur-  och

fritidsförvaItningen  tagit  fram  förslag  på förändringar  som  kan verka  gynnsamma

för  en utveckling  kring  integrationsarbetet  på kultur-  och  fritidsområdet  samt

redogjort  för  integrationsstödet  Om totalt  10o  OOOkr.

Under 2019 har följande projekt beviJats integrationsstöd av Alvesta kommun:
Alvesta  Församling  beviljades  medel  för  att  skapa  förutsättningar  för  asylsökande

att  delta  på Världens  fest  sommaren  2019  på Tyrolen.  Bosniska  Hercegovina  Banja

Luka har under 2019 beviJats medel för två projekt, dels en pysseldag i
Kulturkällaren samband med julskyltningen,  dels för en famiJedag på Virdavallen
där  barn  och ungdomar  kunde  prova  på olika  aktiviteter,  familjedagen  arrangerades

i samverkan med andra aktörer. Moheda Röda Korsets-krets har beviJats bidrag för
att  bedriva  riktade  aktivitetskvällar  med  spel  och pyssel  för  bosatta  i Torpsbruk.

Behovet  av integrationsinsatser  för  nya kommunmottagna  har  förändrats  de

senaste åren. Antalet kommunmottagna  har minskat för va2e år sedan toppen
under  år 2013.  Under  2013  togs  det  emot  287  personer  och under  första  halvan  av

2020  var  det  endast  sex personer  som  folkbokförde  sig i Alvesta  kommun.  Flertalet

integrationsinsatser  inom  kultur-  och fritidsområdet,  där  även

friviIIigorganisationerna  är involverade,  pågår  i kommunen.  Det  är viktigt  att  dessa

insatser  bibehålls  och  fortsätter  utvecklas.

En lokal  överenskommelse  (LÖK) om integration  är framtagen  i år och  gäller  så fort

alla parter  undertecknat  dokumentet.  Den är mellan  Alvesta  kommun  och  de

statliga  och regionala  aktörerna.  Överenskommelsen  gäller  nyanlända  personer

som  är folkbokförda  i kommunen.  En av överenskommelsens  viktigaste  delar  är

delaktighet  vilket  innebär  delaktighet  i samhället  och  integration.

IJusterares signaturer
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Eftersom  det  i dagsläget  inte  finns  något  beslut  om att  integrationsstöd  ska

fördelas,  har  en fördjupad  utredning  och  utvärdering  av integrationsstödet  inte

kunnat  genomföras.

Ärendet  kommer  även  att  behandlas  av nämnden  för  arbete  och lärande.

Bilagor

Skrivelse,  2020-09-23

KS E) 96, Beslut  om integrationsstöd  för  2018-2019,  daterad  den  1l  september

2018.

KF E) 139,  Besvarande  av motion  (KD) angående  att  involvera

frivilIigorganisationerna  iintegrationsarbetet  med  nyanlända,  2017-12-19

kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut,  2020-10-19

Beslutet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justerares signaturer
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j76 Dnr 2020-00027  000

Övriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Kultur-  och fritidsnämndens  ordförande  frågar  nämnden  om de har några  övriga

ärenden  att  anmäla  till dagens  sammanträde

Merlin  Kobak  (M) undrar  om Hagagården  är bokningsbar.  Lavinia  meddelar  att

förvaltningschef  från  samhälIsbyggnadsnämnden  meddelar  att  lokalen  nu är

möblerad  och kan hyras  ut från  och med  v 45. Bokning  kan göras  via lokalbokningen

Stig Jacobsson  (L) ville  uppmärksamma  att pumporna  i rondellen  blivit  förstörda

under  helgen.

Annica  Svensson  (AA) undrar  hur  det  går med minigolfen,  bokbussen  och

bowlingen.

Minigolfen  är välbesökt  men behöver  rustas  upp,  man ska se över  helheten  i

Hagaparken.

Ordförande  informerar  om ett  möte  med bowlingen  efter  dagens  sammanträde.

Ordföranden  har även besvarat  insändare  i SMP gällande  bowlinghallen.

Gällande  kulturbussen  så hade chassit  fastnati  Kina på grund  av Covid-19.

Ordföranden  ska på möte  med pensionärsrådet  för  att  se över  vad de kan önska  för

innehåll/funktion  i övrigt utöver böcker.

IJu,sterare/s(sJg,naiu,rer o
Utdragsbestyrkande


