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§1
Justering av dagens protokoll
Kulturnämnden utser vice ordförande Torun Boucher (V) att
tillsammans med Jonas Naddebo (C) justera dagens protokoll.

§2
Anmälan av föregående protokoll
Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr
4/2022 från nämndens sammanträde den 31 maj, som justerats
den 7 juni.

§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/30/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Anmälan görs av:
a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 2022-05-20 –
2022-06-03 (inga handlingar att redovisa)
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-06-07
c) Protokoll arkivutskottet 2022-06-08
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2022-06-07
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet – inga beslut
att anmäla
g) Kulturförvaltningens månadsrapport maj
h) Stadsarkivets månadsrapport maj
i) Verksamhetsplan 2022 för Museer och konst
j) Protokoll Stadsarkivets förvaltningsgrupp 2022-06-07

§4
Yttrande över revisorernas årsrapport 2021
kulturnämnden avseende kulturförvaltningen
Dnr 1.1/1365/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och
överlämnas till revisionskontoret som yttrande på rapporten.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-06-03
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Sammanfattning

Revisionskontoret bedömer sammantaget att kulturförvaltningen
delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
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Nämndens kärnverksamhet har bedrivits i begränsad omfattning
på grund av pandemin. Revisionen noterar att nämnden ställt om
arbetet och fortsatt att arbeta aktivt för att bemöta stadens
medborgare på olika sätt. Den årliga granskningen är indelad i
fyra huvuddelar och bedöms enligt följande:
•

•

•

•

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
Verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt men
i begränsad omfattning
Internkontroll Nämndens interna kontroll bedöms delvis
vara tillräcklig. Bland annat behöver arbetet förbättras
avseende nämndens risk- och väsentlighetsanalys
Räkenskaper Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande
och upprättade i enlighet med lagstiftning och god
redovisningssed
Uppföljning av tidigare års granskningar Nämnden har
delvis vidtagit åtgärder utifrån revisionens
rekommendationer i föregående års granskningar

Kulturförvaltningen delar revisionskontorets påpekanden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V) och Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande:
Revisionsrapporten lyfter viktiga aspekter av
kulturnämndens verksamhet, både delar som går bra men
även där det finns förbättringspotential. Rapporten
innehåller också en del tydlig kritik mot kulturnämnden
som föranleder åtgärder.
Revisorerna har identifierat avvikelser i samtliga
genomförda granskningar vad gäller attesthantering,
förtroendekänsliga poster samt inköps-, intäkts-, och
löneprocess. Förvaltningen redovisar i ärendet hur de avser
att arbeta för att komma tillrätta med dessa brister och vi
vill understryka vikten av att kulturnämnden följer upp
detta arbete.
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Kulturnämndens verksamhet bedöms endast som delvis
bedriven på ett ändamålsenligt sätt. I rapporten framgår att
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pandemin påverkat kulturens förutsättningar och
möjligheter. När pandemin kraftigt förändrat, och
försämrat, förutsättningarna för kulturella näringar har
offentliga aktörer runt om i landet, samt staten och
regionen, ansett det nödvändigt och rimligt att öka det
ekonomiska stödet till kulturen. Genom att tillfälligt öka
stödet har staten och regionen bidragit till att verksamheter
kunnat under pandemin så att det nu fortfarande finns ett
livskraftigt kulturliv. Medan staten och många kommuner
och regioner skyndsamt fattat sådana beslut tog det ett år
för Stockholms stads grönblåa politiska majoritet att agera.
Det krisstöd som sköts till var också långt ifrån tillräckligt.
Den passivitet som den borgerliga majoriteten visat skapar
nu en uppförsbacke i återstarten. Omvänt är en aktiv politik
en av de viktigaste möjligheterna för att vända utvecklingen
i en positiv riktning.
Revisionen bedömer att räkenskaperna hanterats
tillfredsställande. Vi noterar dock att den avvikelse om 3,4
mnkr i förhållande till budgeten som främst är hänförbart
till biblioteksavdelningen hade kunnat komma väl till
användning för att öka personaltätheten på biblioteken.
Framförallt när statistik från Kolada visar att
personaltätheten på biblioteken minskat under
mandatperioden.
Ersättaryttrande

Paulina Sokolow (Fi) instämmer i särskilt uttalande från vice
ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl.
(S).

§5
Yttrande över revisorernas årsrapport 2021
kulturnämnden avseende Stadsarkivet
SSA 2022/2709
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Stadsarkivet:
1. Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets yttrande över
stadsrevisionens årsrapport 2021
Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2022-0603.
Sammanfattning
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Revisorernas årsrapport avser granskningar av Stadsarkivets
verksamhet och ekonomi 2021. Sammantaget bedöms att
Stadsarkivet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
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från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna
bedöms vara rättvisande och upprättade i enlighet med
lagstiftning och god redovisningssed. Den interna kontrollen
bedöms som delvis tillräckligt. Arbetet med den interna
kontrollen behöver integreras i styrning och uppföljning och
dokumentation av kontroller behöver utvecklas. Vidare har
brister noterats i en granskning avseende stadens styrning av
verksamhetsprojektet eDok, bland annat gällande projektets
leverans och rapportering till nämnd.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från Stadsarkivet.

§6
Upphandling av ramavtal för inredningsarkitekter
Dnr 2.6/1391/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Nämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att genomföra en
upphandling av ett ramavtal för inredningsarkitekter
2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att godkänna
upphandlingsdokumentet, genomföra upphandling, fatta
tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vinnande
anbudsgivare vid upphandling av ramavtal för
inredningsarkitekter
3. Ärendet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-06-03
Sammanfattning

Kulturförvaltningen står inför ett flertal bygg- och
renoveringsprojekt under kommande år. Behovet av tjänster inom
området inredningsarkitekter kommer att vara stort under denna
period. Det saknas en leverantör av dessa tjänster varför
kulturförvaltningen behöver upphandla ett ramavtal avseende
inredningsarkitekter. Förvaltningen föreslår därför att
kulturnämnden ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
upphandling av inredningsarkitekter.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.

§7
Promemorian Forum för levande historias framtida
inriktning. Svar på remiss från kulturdepartementet
Dnr 1.1/1393/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kulturdepartementet som svar på remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-06-03
Sammanfattning

Regeringen har remitterat en promemoria till Stadsmuseet där
bedömningen görs att Forum för levande historia fortsatt har en
viktig roll och för att arbeta demokratifrämjande med
utgångspunkt i lärdomar från Förintelsen. Utredaren föreslår dock
att myndigheten inte längre ska ha till uppgift att informera om
Förintelsen. Denna uppgift bör istället i huvudsak åligga det nya
museet. Det är sedan tidigare beslutat att det nya museet ska
placeras i Stockholm.
Kulturförvaltningen anser att det är viktigt att de statliga
resurserna på området används effektivt och att en
samlokalisering av Forum för levande historia och det nya
museet om Förintelsen därför bör övervägas. Kulturförvaltningen
kan bistå i en sådan process att finna lämplig placering.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
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§8
Utredning av parklekarnas verksamhet samt
förslag på utveckling
Dnr 1.1/3847/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner anmälan av Utredning av
parklekarnas verksamhet samt förslag på utveckling.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-06-03.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en utredning
av parklekarnas verksamhet.
Utredningen visar att stadens parklekar fyller många olika
funktioner. De spelar en viktig roll för de barn och unga som inte
tar del av annan fritidsverksamhet. Parklekarna är en viktig
mötesplats, bedriver ett förebyggande, främjande och
trygghetsskapande arbete samt erbjuder service för invånare och
för andra verksamheter inom staden. Parklekarnas budget,
organisation, mål och fokus ser dock olika ut inom olika
stadsdelsförvaltningar.
Utredningen identifierar ett antal utvecklingsområden där det
behövs fortsatta insatser för att stärka och utveckla parklekarnas
verksamhet. Dessa är:
• Förtydliga parklekens uppdrag
• Utveckla formerna för samverkan
• Gemensamma metoder för uppföljning
• Kompetensutveckling
• Insatser för att förbättra lokaler och utomhusmiljö
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
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1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Rasmus Jonlund (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S) föreslår:
1 Nämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till
beslut
2 Nämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att påbörja arbetet
med en stadsövergripande strategi
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Därutöver anförs följande
Vi välkomnar Kulturförvaltningens utredning av
parklekarnas verksamhet samt förslag på utveckling. Det
är ett mycket bra utredningsarbete som ger en bra bild av
läget för parklekarna och av utvecklingsbehovet. Det är
värdefullt att man inlett med en historik som visar vilken
viktig roll parklekarna spelat ända sedan 1930-talet. Under
efterkrigstiden var de en viktig del av samhällsbygget och
väckte internationell uppmärksamhet. Med det nuvarande
läget, med stora behov av investeringar, upprustning och
utveckling, finns det nu samtidigt en möjlighet att skapa
framtidens parklekar.
Fritids-och ungdomsverksamheterna är ett område där stora
besparingar gjorts under den grönblåa mandatperioden så
behovet av satsningar är akut. Tillgängligheten till
parklekarna har minskat genom att verksamheter stängt ner
och att öppettiderna reducerats kraftigt. Vi är dock på glada
att se att fritidsfrågan fått en mer framstående position i och
med att området har lyfts fram i budgeten och att
utredningar som denna samt strategin för fritidsgårdarna
har tagits fram. Det visar på att det finns ambitioner att
stärka det främjande och förebyggande trygghetsarbetet
genom att öka barns välmående och hälsa. Parkleken är
gratis, öppen och huvudsakligen utomhus – alla har råd att
gå dit och inte minst pandemin påvisade behovet av
utomhusaktiviteter. Det är vidare vår starka övertygelse att
en meningsfull fritid på flera sätt är viktiga för barns och
ungas utveckling av egen identitet samt psykiska och
fysiska hälsa. Fritiden är också viktig för barns och ungas
möjlighet att uppleva gemenskap, och utifrån ett demokratioch inflytandeperspektiv- se hur samhället fungerar och
träna i att uttrycka sina åsikter.
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Parklekarna har länge varit en viktig mötesplats för
Stockholms yngsta invånare. I arbetet med utvecklingen av
parklekarnas uppdrag anser vi att utgångspunkten bör vara
att tillvarata kompetensen och erfarenheterna från
personalen och de aktiviteter som är uppskattade i dagens
verksamhet samtidigt som vi bör utveckla för framtiden.
Detta kan göras i samverkan med stadens öppna
uppsökande verksamheter, skola och socialtjänst, med
föreningslivet och parklekarnas målgrupper för att
tillsammans skapa socialt främjande aktiviteter och hållbara
miljöer. Till det krävs resurser. Fritidsverksamhet är inte
någon lagstiftad skyldighet för kommunen men den
forskning som finns kring barns uppväxtvillkor är överens
om att en positiv fritid skapar värdefulla skyddsfaktorer
som betalar sig i längden. Att skära ned på barn och ungas
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lika möjligheter till meningsfull fritid är kortsiktigt och
skapar inte en tryggare stad. Tillgången till bemannade
parklekar med personal som har god pedagogisk kompetens
att arbeta främjande samt ett brett utbud av aktiviteter ska
finnas tillgänglig i alla delar av staden.
Vi anser att utredningens fem definierade arbetsuppgifter är
relevanta. Vi saknar däremot besökande barns och andra
målgruppers synpunkter på parklekarnas verksamhet. Det
hade varit intressant att veta vad i verksamheterna som
målgrupperna uppskattar, vilka behov som finns och
utvecklingsmöjligheter som de identifierat. Den femte
punkten som tar upp Insatser för att förbättra lokaler och
utomhusmiljö är särskilt utmanande. När det gäller
utomhusmiljön har utvecklingen på senare år delvis varit
negativ. Man har introducerat plastgräs och stötdämpande
material såsom gummimassa. De tidiga parklekarna saknar
sådana material. Miljöförvaltningen i Stockholm säger:
”Planera verksamheten och anläggningens utformning så
att ytorna med konstgräs och gummimaterial minimeras
och använd i första hand alternativa material.” Det är
viktigt att man i utvecklingen av parklekarna tar fasta på
detta och till den mån det är möjligt utesluter användningen
av konstgräs och gummimaterial.
En annan utmaning som gäller den femte punkten om att
förbättra lokalerna är att det råder lagkrav i plan- och
bygglagen som försvårar möjligheten att behålla
parkleksverksamhet på grund av exempelvis byggnadernas
placering, storlek, tillgänglighet och transport på parkvägar.
Det råder också osäkerhet om det behövs en ändrad
detaljplan innan bygglov ges då befintliga
parkleksbyggnader står på stamfastighet och parklekar som
rivs inte kan byggas upp utan ny detaljplan. Det råder även
en viss osäkerhet som rör bostadsprojekt med en privat
aktör, där exploateringsnämnden vill anlägga en parklek i
direkt anslutning till parkmark som ska övergå i stadens
drift. En sådan lösning kräver tidiga samråd med berörda
nämnder och är godtagbar endast om det inte går att
anlägga en fristående parklek i området.
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Eftersom parkleksfastigheter precis som andra fastigheter
har en utmätt livslängd och det sannolikt finns behov av en
hel del nybyggnation kommande år vore ett förslag att
staden tar fram en konceptbyggnad för energieffektiva
parkleksfastigheter. Syftet är att både tillhandahålla
moderna lokaler väl anpassade till verksamhetens framtida
behov och att samtidigt pressa drifts- och
investeringskostnaderna.
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Sammantaget anser vi att det är hög tid att ta fram en
stadsövergripande strategi för en långsiktigt hållbar
parkleksverksamhet som underhålls väl, utvecklas och
byggs ut i takt med att staden växer, om inte vackra ord i
budgeten ska förbli en pappersprodukt. I arbetet med
strategin måste hänsyn tas till alla faktorer som påverkar
verksamheten, så att även kommande generationer av
stockholmsbarn erbjuds säkra, pedagogiska och lekfulla
miljöer. Strategin bör även ha ett tydligt barnrättsperspektiv
och budget för att ge parklekarna verkliga förutsättningar
att lyfta verksamheten.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Jonas
Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Rasmus Jonlund (L) och
Micke Seid (MP).
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren
m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
Ersättaryttrande

Paulina Sokolow (Fi) instämmer i förslag till beslut från vice
ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren m.fl.
(S).

§9
Stöd till konstnärlig produktion och
kulturarrangemang. Förslag från 400 tkr
Dnr 6.1/1381/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag om
stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang enligt
tabell 4 i förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-06-03
Sammanfattning
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Tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningens förslag till beslut om
stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag om stöd för 2022, 2023 samt om intentionsbeslut för
2024. Förslag till beslut omfattar stöd till totalt nio aktörer varav
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en föreslås flerårigt stöd för 2023 med intentionsbeslut för 2024.
Intentionsbeslutet för flerårigt stöd gäller under förutsättning att
den verksamhet som presenteras i ansökan fullföljs och att
budgetutrymmet för 2024 medger stöd. Nämndens tidigare
intentionsbeslut för fleråriga stöd för budgetår 2023 uppgår till
totalt 14 175 tkr.
I denna ansökningsomgång inkom totalt 42 ansökningar. 13
ansökningar har bifallits på delegation. 20 ansökningar har fått
avslag eller dragits tillbaka av sökande.
Den samlade bedömningen av respektive ansökan och
motiveringar med förslag till bifall framgår av bilaga 1.
Delegationsbeslut redovisas i bilaga 2.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.

§10
Dataskyddsombud för kulturnämnden
(Kulturförvaltningen och Stadsarkivet)
Dnr 1.1/1622/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen
och Stadsarkivet:
1. Kulturnämnden beslutar att utse en upphandlad konsult från
Combitech AB som dataskyddsombud för kulturnämnden
(Kulturförvaltningen och Stadsarkivet) under tiden för
gällande avtal.
2. Kulturnämnden beslutar att dataskyddsombudet anmäls till
tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten (IMY)
efter beslut.
3. Kulturnämnden ges i uppdrag att vid byte av konsult inom
avtalet anmäla nytt dataskyddsombud till IMY.
4. Ärendet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma
tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2022-06-03
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Sammanfattning

2018 infördes EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR.
Förordningen syftar till att värna om skyddet för levande

Kulturnämnden 2022-06-14

Sida 12 (13)

individers personliga integritet vid behandling av
personuppgifter.
Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet,
vilket innebär att nämnden har huvudansvaret för att de
personuppgifter som behandlas inom nämndens olika
verksamheter hanteras korrekt.
Enligt förordningen behöver den personuppgiftsansvarige utse ett
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har till uppgift att
informera och ge råd om skyldigheter samt övervaka efterlevnad
av förordningen till den personuppgiftsansvarige.
Den personuppgiftsansvarige ska också säkerställa att
dataskyddsombudet på ett korrekt sätt deltar i alla frågor som rör
skyddet av personuppgifter och ska stödja dataskyddsombudet i
utförandet av de uppgifter som krävs för att uppfylla de krav som
framgår av förordningen.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet föreslår att upphandlad
konsult från Combitech AB, som uppfyller de krav som ställs för
att kunna verka som dataskyddsombud, utnämns till
kulturnämndens dataskyddsombud. Förvaltningarna föreslår
också att det nya dataskyddsombudet anmäls till
Integritetskyddsmyndigheten (IMY).
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen och Stadsarkivet.

§11
Fyllnadsval av ersättare till arkivutskottet
Dnr 1.1/1720/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Nämnden utser Marie Grundström (MP) till ersättare i
kulturnämndens arkivutskott för tiden till och med den 31
december 2022.
Handlingar i ärendet
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-06-03

Sida 13 (13)

Kulturnämnden 2022-06-14

Sammanfattning

Kulturnämndens arkivutskott har en vakant plats som ersättare
efter att Micke Seid (MP) avsagt sig sitt uppdrag. Kulturnämnden
ska därför utse en ny ersättare till arkivutskottet. Efter anmälan
från Miljöpartiet föreslår förvaltningen att nämnden utser Marie
Grundström (MP) till ersättare i arkivutskottet för tiden till och
med den 31 december 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.

§ 12
Information och övriga frågor
-

-

-

Moa Almerud och Eva Stenstam från kulturstrategiska
staben berättade om arbetet med parkleksutredningen.
Fredrik Linder, avdelningschef för Museer och konst,
berättade om avdelningen Museer och Konsts verksamhet
under 2022.
Ordförande Jonas Naddebo (C) berättade om presidiets
träff med nämndens funktionshinderråd den 7 juni, samt
informerade om att funktionshinderrådet träffar hela
nämnden i samband med nämndsammanträdet den 15
november.
Ordförande Jonas Naddebo (C) tackade avgående
ledamoten Micke Seid (MP) för hans tid i nämnden, och
önskade nämnden och förvaltningen en glad sommar.

Vid protokollet,
Kajsa Rydergård
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