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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

Närvarande 

Beslutande 

Patrik Hedlund (5), 1:e vice ordf.(mötesordförande) 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. deltar på distans 
Linda Eskilsson (MP), ordf., deltar på distans 
Agneta Erikson (S) 
Dick Jansson (S) deltar på distans 
Kajsa Wejryd (S) 
Lars Furborg (L) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) deltar på distans 
011e Rom lin (C) 
Ylva La rsdotter (V) 
Simon Pettersson (SD) 
Bo Rundqvist (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Peter lnduss (MP) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Artemis Lumarker (V) 
Elisabeth Ståhle (MP) deltar på distans, ej närvarande 
Gustav Sundqvist (5) deltar på distans, ej närvarande 
Caitlin McEvoy (S), deltar på distans, ej närvarande 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzén chef kulturförvaltningens stab, Anna 
Ehn avdelningschef offentlig konst, Runa Krehla kulturstrateg, Agneta Liljestam 
controller, Samuel Lundström nämndsekreterare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4  '-------k 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§29 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 2 april. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/1/ 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§30 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista med följande revideringar: 

Tilläggsärenden 

Allmänhetens närvarorätt vid nämndens sammanträden 

Förändringar i kulturförvaltningens verksamhet samt verksamheter med stöd från 
kulturnämnden kopplade till covid-19 och konsekvenser av virusspridningen 

Ärende Yttrande över granskningsrapport om kommunens arbete med etablering 
och integration behandlas efter ärende Överenskommelse Idäuret offentligt 
partnerskap (10P) med TRIS 2020-2023 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

Å  i (-1-- 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§31  

Allmänhetens närvarorätt vid nämndens 
sammanträden 

KTN-2020-00268 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att tillsvidare inte tillåta allmänhets närvaro vid nämndens sammanträden. 

Sammanfattning 

Med anledning av situationen kring Covid-19 och krisledningsnämndens beslut 2020-
03-16 § 2 att rekommendera kommunens nämnder att tillsvidare inte tillåta allmänhets 
närvaro vid nämndsammanträden behöver nämnden ta ställning i frågan. 

Justerandes signatur 
, 

Utdragsbestyrkande 

hyS 
 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§32 

Ekonomisk rapport per februari 2020 

KTN-2020-00224 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport per februari 2020. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott på 2,1 m n kr, vilket är en positiv awikelse i 
förhållande till budget för perioden. Den positiva avvikelsen återfinns i första hand 
inom Stab KTF (1,9 mnkr) vilket beror på försenade utbetalningar av bidrag till 
föreningar och köp av verksamhet. Negativ avvikelse återfinns inom Fritid Uppsala (-0,5 
m nkr) vilket beror på förseningar i statsbidrag från Tillväxtverket, felaktig fakturering 
av syskonrabatt och högre personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/I 
 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§33 

Överenskommelse ldeburet offentligt 
partnerskap (IOP) med Uppsala Rödakorskrets 
2020-2022 

KTN-2019-00769 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna överenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap (10P) med 
Uppsala röda korskrets för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31, 

2. att överenskommelsen fastställs under förutsättning att 
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden godkänner och fastställer 
överenskommelsen enligt bilagt förslag, samt 

.1 att finansiera överenskommelsen om partnerskap från kulturnämnden med 
215 tkr år 2020. 

Reservation 

Simon 0 Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Beslutet är ett i en rad av beslut vilka - all retorik åt sidan -ytterst innebär en 
omfördelning av resurser från majoritetsbefolkningen till invandrarkollektivet. Det är en 
mycket problematisk föreställning att invandrare har större rätt till gemensamma 
resurser än etniska svenskar. Särskilt problematiskt är det att nämnda 
resursomfördelning i detta fall utsträcker sig också till de asylsökande vars hemortsrätt i 
Sverige inte prövats. 

Yrkande 

Patrik Hedlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Simo 0 Pettersson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

AÄ 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer eget yrkande mot Simon 0 Pettersson (SD) avslagsyrkande och 
finnar att nämnden bifaller eget yrkande. 

Sammanfattning 

Nämnden beslutade 2016-11-24, KTN 2016-0336 § 182, att tillsammans med 
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ingå ett Ideburet Offentligt Partnerskap 
(10P) med Uppsala rödakorskrets under perioden 2017-01-01 till och med 2019-12-31. 
Under 2019 har förvaltningarna påbörjat arbetet med en ny överenskommelse för ny 
period. För uppdraget har det funnits en gemensam arbetsgrupp från respektive 
förvaltning och Uppsala Rödakorskrets. Bilagt förslag till överenskommelse för 
perioden 2020-2023, bilaga 1, är därmed framtaget i gemensam beredning och 
process. 

Kulturnämnden finansierar verksamheten med 215 tkr, arbetsmarknadsnämnden med 
670 tkr och socialnämnden med 670 tkr år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Bilaga 1 Förslag till Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (10P) 

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Uppsala Rödakorskrets 2018 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 
i 

Utdragsbestyrkande 

\ \ 
gÅ 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§34 

Överenskommelse ldeburet offentligt 
partnerskap (IOP) med TRIS 2020-2023 

KTN-2020-00119 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna överenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap (10P) med 
Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31, 

2. att överenskommelsen fastställs under förutsättning att 
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden 
godkänner och fastställer överenskommelsen enligt bilagt förslag, samt 

3. att finansiera överenskommelsen om partnerskap från kulturnämnden med 
323 tkr år 2020. 

Yrkande 

Dick Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Nämnden beslutade 2016-12-15, KTN-2016-0337 § 206, att tillsammans med 
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden ingå ett Ideburet 
Offentligt Partnerskap (10P) med Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) under perioden 2017-
01-01 till och med 2019-12-31. Under 2019 har förvaltningarna påbörjat arbetet med en 
ny överenskommelse för ny period. För uppdraget har det funnits en gemensam 
arbetsgrupp från respektive förvaltning och föreningen. Bilagt förslag till 
överenskommelse för perioden 2020-2023, bilaga 1, är framtaget i gemensam 
beredning och process. 

Kulturnämnden finansierar verksamheten med 323 tkr, arbetsmarknadsnämnden med 
435 tkr, socialnämnden med 1 725 tkr och utbildningsnämnden med 380 tkr år 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 10 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-05 
Bilaga 1 Förslag till Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (10P) 
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse TRIS 2018 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/Y 



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (24) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2020-03-26 

§35 

Yttrande över granskningsrapport om 
kommunens arbete med etablering och 
integration 

KTN-2019-00785 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till kom munrevisionen avge upprättat yttrande över granskningsrapport 
om kommunens arbete med etablering och integration. 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns revision har gjort en granskning av kommunens arbete med 
etablering och integration. Kommunrevisionen begärde inledningsvis yttrande över 
revisionens iakttagelser från kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, 
socialnämnden, utbildningsnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden.lsenare skede 
har kommunrevisionens presidium även begärt in yttrande från Kulturnämnden. 
Nämndens yttrande med kompletterande information till revisionen bifogas denna 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-05 

Bilaga 1. Yttrande till kommunrevisionen gällande granskningen över kommunens 
arbete med etablering och integration 

Bilaga 2. Granskning över kommunens arbete med etablering och integration 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,,f '--; 



Uppsala 
kommun 

Sida 12 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§36 

Avtal mellan kulturnämnden och Uppsala 
stadsteater om sommarteater 2020 

KTN-2020-00088 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättat avtal för 2020 mellan kulturnämnden och Uppsala 
stadsteater gällande uppdrag om sommarteater, 

2. att fastställa ersättningen för uppdraget för år 2020 till 900 000 kronor. 

Yrkande 

Kajsa Wejryd (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 

1 budget för 2020 finns 900 000 kronor avsatta till Uppsala stadsteater för att genomföra 
sonnmarteater i Gottsunda. Med anledning av det har ett förslag till avtal mellan 
kulturnämnden och Uppsala stadsteatertagits fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Bilaga 1 Avtal mellan kulturnämnden och Uppsala stadsteater om sommarteater 2020 

Kulturnämnden arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

4/ 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§37 

Konstprogram för konstnärlig gestaltning för 
Stora Torget 

KTN-2019-0229 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1.att godkänna upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning för 
Stora Torget. 

Sammanfattning 

Stora Torget ska genomgå en större omdaning som beräknas stå klar år 2022. Den 
offentliga konsten är en viktig del i torgets nya gestaltning och i kulturnämndens 
budget har investeringsmedel om 1 110 tkr avsatts till en konstnärlig gestaltning för 
Stora Torget. Skrivelsen innehåller förslag om upprättat konstprogram för denna 
gestaltning, författad i enlighet med Uppsala kommuns riktlinjer för arbetet med 
offentlig konst. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-25 

Bilaga 1 Konstprogram för konstnärlig gestaltning för Stora Torget 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur , Utdragsbestyrkande 

, 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§38 

Konstprogram för konstnärlig gestaltning 
över Dag Hammarskjöld vid Uppsala slott 

KTN-2020-00070 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning vid 

Uppsala slott till minne av Dag Hammarskjöld och hans gärning. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har avsatt medel för konstnärlig gestaltning över Dag Hammarskjöld 

vid Uppsala slott. Det inledande arbetet med projektet har startat. Ett konstprogram 

har i samband med att det var 60 år sedan han avled arbetats fram i enlighet med 

Uppsala kommuns riktlinjer för arbetet med offentlig konst. Gestaltningen kan bidra 

till att stärka Uppsalas identitet som fredsstad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse som är daterad 2020-02-25 

Bilaga 1 Konstprogram för konstnärlig gestaltning över Dag Hammarskjöld vid Uppsala 
slott 

Bilaga 2 Bildmaterial 

Bilaga 3 Övriga fredspristagare med anknytning till Uppsala 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Å 



(Ug 
Uppsala 
kommun 

Sida 15 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§39 

Konstprogram för konstnärlig gestaltning för 
Södra Åstråket 

KTN-2020-00123 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättat förslag till konstprogram för Södra Åstråket. 

Sammanfattning 

Södra Åstråket är ett område som ska genomgå stor utveckling som ett grönt stråk 
med attraktiva park- rekreations- och friluftsmöjligheter. Den offentliga konsten är en 
viktig del av detta utvecklingsarbete och investeringsmedel i kulturnämndens budget 
har avsatts för detta ändamål. Skrivelsen innehåller förslag om upprättat 
konstprogram för Södra Åstråket, författat i enlighet med Uppsala kommuns riktlinjer 
för arbetet med offentlig konst. I konstprogrammet lyfts teman om hållbar 
stadsutveckling, innovation och forskning och Södra Åstråket har stor potential att 
utvecklas till ett besöksmål för såväl Uppsalabor som turister. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-25 

Bilaga 1 Konstprogram för Södra Åstråket 

Bilaga 2 Karta över Södra Åstråket med placeringar av verk 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

A ,e 
ik 



Uppsala 
kommun 

Sida 16 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§40 

Granskningsyttrande detaljplan för Bälinge 
skola m fl 

KTN-2019-0326 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat gra nskningsyttrande 
avseende detaljplan för Bälinge skola m fl. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden yttrade sig i samrådsskedet för detaljplanen avseende att 
kulturnämnden ser positivt på att planen skyddar kulturarvet i området samt att den 
så kallade Folkskolan skulle kunna användas för fritidsklubb/fritidsgård, 
kulturskoleverksamhet och föreningsaktiviteter om byggnaden renoveras och 
tillgänglighetsanpassas. I granskningsyttrande vill kulturnämnden även lyfta att i och 
med att byggrätten möjliggör att nuvarande idrottshall rivs ska dialog föras med 
kulturförvaltningens avdelning för offentlig konst angående det konstverk som är 
uppfört på idrottshallens fasad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-11 

Bilaga Samrådsyttrande - Bälinge skola m fl 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A 
• 



Uppsala 
kommun 

Sida 17 (24) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2020-03-26 

§41 

Granskningsyttrande detaljplan för kvarteret 
Sala i centrala staden 

KTN-2019-00760 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat granskningsyttrande 
avseende detaljplan för kvarteret Sala i centrala staden. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden yttrade sig redan i samrådsskedet för detaljplanen och underströk då 
att detaljplanen inte ska medge inglasning av befintliga arkader mot Vaksalagatan och 
Dragarbrunnsgatan. 

Då de öppna arkaderna är en viktig del i kvarterets ursprungliga gestaltning och bör 
fortsatt vara en del av det offentliga rummet med rättigheter för allmän gångtrafik 
understryker kulturnämnden även i sitt granskningsyttrandet att planbestämmelserna 
inte ska medge inglasning av befintliga arkader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-24 

Bilaga: Samrådsyttrande - Detaljplan för kvarteret Sala i centrala staden 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

a s. n 



Uppsala 
kommun 

Sida 18 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§42 

Granskningsyttrande detaljplan 
Almtunaskolan 

KTN-2019-0484 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan-och byggnadsnämnden avge upprättat granskningsyttrande 
avseende detaljplan för Almtunaskolan. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden yttrade sig i samrådsskedet för detaljplanen avseende att 
kulturnämnden välkomnade förändringarna i området men underströk samtidigt 
vikten av att ta stor hänsyn till riksintresseområdet för kulturmiljövård, Uppsala stad 
C40 A, i det fortsatta arbetet. Kulturnämnden betonade också behovet av lokaler för en 
ny fritidsklubb inom skolområdet.lgranskningsskedet har kulturförvaltningen inget 
ytterligare att tillägga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-11 

Bilaga: Sam rådsyttrande - Almtunaskolan 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

IX 

1 Å 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§43 

Uppdrag att utveckla konst- och 
arkitekturfestival i Uppsala kommun 

KTN-2020-00024 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att ta emot återrapporteringen av utredningsuppdraget att utveckla en konst-
och arkitekturfestival och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har haft i uppdrag av kulturnämnden att undersöka 
förutsättningarna att utveckla en konst- och arkitekturfestival för att öka kommunens 
attraktivitet för invånare och besökare samt utveckla Uppsala som konststad. 
Kulturförvaltningen bedömer förutsättningarna som goda att utveckla en konstfestival 
med konstnärlig höjd och med arkitektoniska och landskapsarkitektoniska inslag i 
brett samarbete och med en unik profil för Uppsala. Förvaltningen har tagit fram ett 
förslag med utgångspunkt i de satsningar som görs på offentlig konst i olika 
stadsutvecklingsområden nära kopplat till hållbar stadsutveckling, innovation och 
forskning. Finansiering bedöms kunna ske i samarbete med olika aktörer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-16, reviderad av KTN AU 2020-03-18 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt reviderat förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A 
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Uppsala 
kommun 

Sida 20 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§44 

Förändringar i kulturförvaltningens 
verksamhet samt verksamheter med stöd från 
kulturnämnden kopplade till covid-19 och 
konsekvenser av virusspridningen 

KTN-2020-00253 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att delegera till kulturnämndens arbetsutskott att besluta om vidaredelegering 
av beslut till kulturförvaltningen rörande förändringar i kulturförvaltningens 
verksamhet med anledning av covid-19, 

2. att delegera till kulturnämndens arbetsutskott att besluta om vidaredelegering 
av beslut till kulturförvaltningen rörande förändringar i verksamheter med 
stöd från kulturnämnden med anledning av covid-19. 

Sammanfattning 

Covid-19 påverkar organisationer med stöd av kulturnämnden och 
kulturförvaltningens egen verksamhet. Rekommendationer och regler från ansvariga 
myndigheter förändras kontinuerligt och med kort varsel, vilket kan orsaka förändrade 
och inställda verksamheter eller projekt. 

Kulturförvaltningen har ett behov av att snabbt kunna hantera påverkade 
verksamheter och projekt avseende stödgivning och utbetalning av arvoden enligt 
kontrakt och ingångna överenskommelser. Ärendet överläggs därför vid 
nämndsammanträdet. 

Justerandes signatur 
R 4 Utdragsbestyrkande 

dif/3 



T1 Uppsala 
`kW) kommun 

Sida 21 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§45 

Delegationsbeslut för perioden 2020-02-19 till 
2020-03-18 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-02-19 till 2020-
03-18 till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 22 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§46 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott 18 februari 

Protokoll kulturnämndens stipendieutskott 22 februari 

Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp 2020-01-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§47 

Deltagande konferens och möten 

Inga inbjudningar aktuella. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 Å 



Uppsala 
kommun 

Sida 24(24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-26 

§48 

Informationsärenden 

Kulturdirektören informerar om följande ärenden: 

Situationen kring Covid-19 

Pågående rekrytering 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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