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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §16 Dnr: KN.2016.20 212

Kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun, ÖP 16

Ärendebeskrivning
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en gällande
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och anger användningen av
mark och vatten i grova drag och på lång sikt. Översiktsplanen kan också
fördjupas för delar av kommunen.

Översiktsplanen fyller tre viktiga funktioner: Den ska vara en vision för
kommunens framtida utveckling; den ska vara en vägledning för kommunens
och andra myndigheters beslut; och den ska vara ett instrument för dialogen
mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning.

Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun har tagit fram ett förslag till
översiktsplan med samrådstid 8 mars – 27 maj. Planen har beteckningen ÖP16.
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, som redovisas i
dokumentet "Kulturförvaltningens yttrande över ÖP 16, daterad den 18 april
2016".

Beslutsunderlag
ÖP16 Plandokument 20160229 lågupplösning
Till myndigheter organisationer o kommunala nämnder (2)
Plankarta ÖP16 vatten 20160229
Plankarta ÖP16 utvecklingsområden 20160229
Plankarta ÖP16 intresseområden 20160229
Kulturförvaltningens yttrande över ÖP 16, daterad den 18 april 2016

Kulturnämnden beslutar

att anta yttrandet "Kulturförvaltningens yttrande över ÖP 16, daterad den
18 april 2016", samt

att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §17 Dnr: KN.2016.21 042

Helårsprognos 1 2016

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden redovisar ett resultat på 7 004 tkr efter tre månader (fg 6 238
tkr). Prognosen för året är ett överskott på 217 tkr. Överskottet beror på
lägre kapitalkostnad, då ombyggnaden av Smålandsstenars bibliotek blir
färdigställd 2017. Investeringarna beräknas till 1 440 tkr. Investeringen i
ombyggnaden av Smålandsstenars bibliotek genomförs nästa år, 2 000 tkr.

Beslutsunderlag
Helårsprognos 1 2016 (Kulturnämnden)

Kulturnämnden beslutar

att godkänna helårsprognos 1 2016 och lägga den till handlingarna.

Expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §18 Dnr: KN.2014.21 214

Svar på remiss - Motion om stöd till aktiviteter för barn

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har öppnat för kulturnämnden att lämna yttrande kring
remiss KS 2014:57, motion om stöd till aktiviteter som syftar till goda sociala
miljöer för barn.

Motionen inkom till Gislaveds kommun den 18 mars 2014. I motionen påpekas
vikten av att skapa goda sociala miljöer som utvecklar barns behov av
aktiviteter, inte minst under sommarloven. Motionären vill därför att berörda
förvaltningar ska ge sitt stöd till ett detaljutformande och budgeterande av
socialt upplyftande och integrerande aktiviteter. Motionären har bifogat en
bidragsansökan från 2014 som exempel på aktiviteter som kan bidra till goda
sociala miljöer för barn och ungdomar. Bidragsansökan som motionären
hänvisar till syftade till att skapa ett aktivitetsprojekt för ungdomar under
sommaren 2014.

Kulturförvaltningen arbetar sedan tidigare tillsammans med föreningar för att
skapa goda sociala miljöer för barn. Utöver det så anordnar kulturförvaltningen
i egen regi sommarlovsaktiviteter som syftar till att skapa goda sociala miljöer
för barn och ungdomar.

Beslutsunderlag
Motion - aktivitetsprojekt barns behov av aktiviteter
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2016
Protokoll 2016-04-11 - Knau §11

Kulturnämnden beslutar

att anta kulturförvaltningens förslag till yttrande över motion om stöd till
aktiviteter för barn daterad den 31 mars 2016, samt

att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §19 Dnr: KN.2016.19 138

Svar på remiss - Motion om att bättre tillvarata den kompetens som
finns i vår kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har öppnat för kulturnämnden att lämna yttrande kring
remiss KS 2015.173, motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns
i vår kommun.

I motionen betonas vikten av att ta hand om kompetensen som finns i gruppen
av nyanlända som kommit till vår kommun. För att uppnå det menar motionen
att det krävs en ökad flexibilitet från kommunen. Motionärerna föreslår bland
annat att samtliga förvaltningar aktivt ska arbeta med att hitta och ordna
sysselsättning/arbetsplatser. De övriga yrkandena berör inte direkt
förvaltningens verksamheter.

Kulturförvaltningen arbetar redan idag med att ordna praktikplatser, även för
den målgrupp som motionärerna syftar på. Därutöver arbetar förvaltningens
olika verksamheter fortlöpande med att integrera och inkludera kommunens
nya invånare. Det arbetet sker exempelvis genom samarbete med SFI och de
olika boendena för nyanlända.

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2016
Motion om att bättre tillvarata den kompetens som finns i vår kommun
Protokoll 2016-04-11 - Knau § 12

Kulturnämnden beslutar

att anta kulturförvaltningens förslag till yttrande över motion om att bättre
tillvarata den kompetens som finns i vår kommun daterad den 31 mars
2016, samt

att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §20 Dnr: KN.2016.18 701

Svar på remiss - Motion om föreningssamordnare

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har motionerat om att man ska undersöka hos föreningarna om
det finns behov av en föreningssamordnare i kommun. Som skäl anges att man
ska hjälpa till med olika former av kontakter med nämnder, myndigheter och
EU.

Frågan om att tillsammans med föreningslivet organisera någon form av
föreningsservice har varit uppe för diskussion under en längre tid. I den
behovsutredning som gjordes 2011 för ”Mötesplats Gisle”, i dag kallat
Glashuset, bedömdes vinsterna för föreningslivet och kommunen så stora att
lokaler för föreningsservice togs med i etapp 4 (idag etapp 3). Det finns inga
signaler om att behovet har minskat sedan dess. Kanske har det till och med
ökat. Många föreningar brottas med problem att rekrytera ledare, inte minst
till sina styrelser. Konsekvensen blir att de administrativa och
föreningsstrategiska frågorna blir svåra att hinna med, vilket hämmar
föreningarnas utveckling.

Kulturförvaltningen arbetar med att stimulera och på olika sätt stödja bildandet
av nya kulturföreningar, men även tillfälliga projektgrupperingar. Två
svårigheter som genast uppenbarar sig för en ny förening är de
föreningsadministrativa rutinerna och finansieringen av verksamheten. Detta är
frågor som även mer etablerade föreningar brottas med. Det finns många
möjligheter att söka ekonomist stöd, på regional, nationell och EU-nivå, men
detta kräver en hel del administrativa kunskaper, samt en aktiv
omvärldsbevakning.

Det är vår bedömning att det för många föreningar, och för de som vill starta
upp en förening eller ett projekt, skulle vara positivt om det fanns en
organiserad föreningsservice i kommunen. Innehållet i en sådan service kunde
vara att hjälpa föreningar att samordna kanslistfunktioner, där föreningarna kan
köpa vissa administrativa tjänster som medlemshantering, fakturahantering, etc.
Servicen kan också innehålla en samordnare som bistår med fri information,
rådgivning och vägledning inför myndighetskontakter, föreningsbildning och
ansökningar om bidrag från regionala-, nationella- och internationella
myndigheter. En satsning på en kommunal föreningssamordnare kommer
troligen att leda till en utveckling av föreningslivet i Gislaveds kommun.
Ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Det är viktigt att poängtera att samordnaren agerar på uppdrag av föreningarna
och inte driver ”egna” projekt. Det är föreningarnas ideella arbete och idéer
som styr innehållet.

Kulturförvaltningen förordar att kommunfullmäktige ställer sig positiv till
motionen. Huvudsyftet med tjänsten bör vara att bistå föreningar med
information, rådgivning och vägledning inför myndighetskontakter,
föreningsbildning och ansökningar om bidrag på regional-, nationell- och EU-
nivå. Förvaltningen ser en vinning i att berörda nämnder tillsammans får utreda
möjligheterna att inrätta en gemensam tjänst som föreningssamordnare.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn § 20 (forts.)

Beslutsunderlag
Motion om föreningssamordnare
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2016
Protokoll 2016-04-11 - Knau §13

Kulturnämnden beslutar

att anta kulturförvaltningens förslag till yttrande över motion om
föreningssamordnare daterad den 31 mars 2016, samt

att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §21 Dnr: KN.2016.13 00

Svar på remiss - Förslag till Mat- och måltidspolicy

Ärendebeskrivning
Styrgruppen för Mat- och måltidspolicy har givit kulturnämnden möjlighet att
yttra sig över förslaget till Mat- och måltidspolicy.

Kulturförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag
Mat- och måltidspolicy 2016-03-10
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2016
Protokoll 2016-04-11 - Knau §10

Kulturnämnden beslutar

att kulturnämnden inte har något att erinra mot förslaget om förslaget till
Mat- och måltidspolicy för Gislaveds kommun.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Maria ström, utvecklingsledare kost
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §22 Dnr: KN.2016.7 805

Anderstorps Teaterförening, ansökan om bidrag till teaterprojektet
Den stora Torkan

Ärendebeskrivning
Anderstorps Teaterförening ansöker om bidrag till sitt teaterprojekt ”Den
stora Torkan” enligt inskickad projektbeskrivning. Budgeten för projektet
uppgår till 189 000 kr och föreningen ansöker om ett bidrag från nämnden på
50 000 kr. Syftet med bidraget är att möjliggöra en ljussättning med kvalité,
samt anpassning av en ladugårdslokal till scenrum för teater.

Soppteater, Teatercafé och framföranden på äldreboenden är exempel på
aktiviteter som Anderstorps Teaterförening har genomfört. Dessa har skett
inom ramen för beviljade årliga verksamhetsbidrag och egna intäkter. Nu vill
föreningen göra en lite mer omfattande satsning. Så här beskriver föreningen
sitt nya projekt: ”Ensemblen har länge inspirerats av Shakespeare och dennes
verk, speciellt den av denne mästares så karakteristiska humor. Vår egen
manusförfattare Emil Alm delar ensemblens känsla för mästaren. Då det i år är
400 år sedan Shakespeare dog och detta uppmärksammas på olika håll så vill vi
se detta som vårt lilla bidrag i det sammanhanget... Projektet ska mynna ut i en
föreställning som vi tror kommer att öppna publikens ögon för den gamle
mästaren och stimulans till ett utvecklat teaterintresse.”

Stödorganisationer i projektet är Folkuniversitetet, Smålands Musik och Teater
och Musikia Gislaved. Premiären är planerad till den 12 augusti 2016.

Kulturförvaltningen ser positivt på Anderstorps Teaterförenings ansökan.
Föreningen har tidigare genomför ett antal större teaterprojekt med lyckat
resultat, och visat att man klarar av det större formatet av projekt. En levande
amatörteaterkultur är ett viktigt inslag i kommunens kulturliv.

Förvaltningen föreslår att bevilja Anderstorps Teaterförening ett bidrag på 50
000 kronor till teaterprojektet "Den stora Torkan", att 25 000 kronor kan
betalas ut i förskott och resterande 25 000 kronor betalas ut efter inkommen
slutredovisning av projektet, samt att kostnaden belastar kontot kulturprojekt.

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående Anderstorps Teaterförening
ansökan om bidrag, daterad den 1 april 2016
Anderstorps Teaterförening, Projektbeskrivning
Anderstorps Teaterförening, Lokal
Anderstorps Teaterförening Roller och synopsis
Andersotprs Teaterförening, ansökan om bidrag till teaterprojektet Den stora
Torkan
Protokoll 2016-04-11 - Knau §16

Yrkande
Peder Winnebrandt (SD): att minst en föreställning ska vara syn- och
hörseltolkad, samt att föreningen ska inkomma med en redovisning av vilka
åtgärder som tagits för att bidra till god tillgänglighet för personer med
funktionshinder, innan bidraget betalas ut till föreningen.

Ylva Samuelsson (S): bifall till förvaltningens förslag, samt avslag på Peder
Winnebrandts (SD) yrkande.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn § 22 (forts.)

Björn Björkman (M) med instämmande av Markus Lewintus (M), Ann-Britt
Larsson (C), Laila Andersson (S), Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) och Björn
Olsson (L): bifall till Ylva Samuelssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande Ylva Samuelsson (S) ställer proposition på Peder Winnebrandts
(SD) yrkande och sitt eget avslagsyrkande och finner att kulturnämnden har
beslutat enligt Ylva Samuelssons (S) yrkande.

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Anderstorps Teaterförenings ansökan om bidrag på 50 000
kronor till teaterprojektet "Den stora Torkan",

att 25 000 kronor kan betalas ut i förskott och resterande 25 000 kronor
betalas ut efter inkommen slutredovisning av projektet, samt

att kostnaden belastar kontot kulturprojekt.

Reservation
Hannu Ruokola (SD) och Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig mot beslutet
med hänvisning till sitt egna yrkande.

Expedieras till:
Anderstorps Teaterförening
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §23 Dnr: KN.2016.14 805

Gislaveds Finska Förening, ansökan om bidrag (finska
kulturevenemang/kulturfestival)

Ärendebeskrivning
Gislaveds Finska Förening inkom den 10 mars 2016 med en bidragsansökan.
Föreningen söker totalt 8000 kronor i bidrag för ett kulturevenemang den 30
april 2016.

Arrangemanget är öppet för allmänheten och är en festival för finsk teater,
sång, musik, folkdans och sketcher. Evenemanget kommer hållas i Torghuset i
Smålandsstenar.

Sverigefinnar är en av de erkända nationella minoriteterna i Sverige. Den 26
februari 2015 beslutade Gislaveds kommunfullmäktige att ansökan hos
regeringen om att bli ansluten till finskt förvaltningsområde.
Kulturförvaltningen ser mot den bakgrunden positivt på att det planerade
kulturevenemanget.

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående Gislaveds Finska Förenings
ansökan om bidrag, daterad den 1 april 2016
Gislaveds Finska Förening, bidragsansökan (finska kulturevenemang-
kulturfestival)
Protokoll 2016-04-11 - Knau §15

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Gislaveds Finska Förening ett bidrag om 8000 kronor för
genomförandet av en finsk kulturfestival.

Expedieras till:
Gislaveds Finska Förening
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §24 Dnr: KN.2016.15 805

Gislaveds Finska Förening, ansökan om bidrag (förenings 50-års fest)

Ärendebeskrivning
Gislaveds Finska Förening inkom den 9 mars 2016 med en bidragsansökan.
Föreningen firar under året 50-år och har sökt bidrag och/eller
förlusttäckningsbidrag för sin jubileumsfest den 2 april 2016.

Jubileumsevenemanget riktar sig till föreningens medlemmar och VIP-gäster.
För att uppmärksamma föreningens jubileum kommer arrangemanget bestå av
en kabare om föreningens aktiviteter genom åren, mat och övrig förtäring,
dans till finsk musik, folkdans och allsång. Föreningen har sökt
bidrag/förlusttäckning om totalt 16 000 kronor.

Kulturnämnden har tidigare som princip inte beviljat bidrag till arrangemang
som inte är öppna för allmänheten.

Bidragsansökan inkom med mindre än en månad till det planerade
arrangemanget.

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående Gislaveds Finska Förening,
daterad den 1 april 2016
Gislaveds Finska Förening, ansökan om bidrag (förenings 50-års fest)
Protokoll 2016-04-11 - Knau §18

Kulturnämnden beslutar

att avslå Gislaveds Finska Förenings ansökan om bidrag till anordnandet av
föreningens 50-års fest.

Expedieras till:
Gislaveds Finska Förening
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §25 Dnr: KN.2016.16 805

Gislaved Handel, ansökan om sponsorbidrag

Ärendebeskrivning
Gislaved Handel inkom den 21 mars 2016 med en bidragsansökan till
kulturförvaltningen. Föreningen söker ett i storlek icke-preciserat belopp i
sponsorbidrag till Gisledagarna 2016.

Årets Gisledagar blir de 26:e i ordningen och kommer att genomföras helgen
27-29 maj. Förutom tivoli, marknad, aktiviteter för ungdomar, finalen i
"Småstjärnorna" kommer Hotell Nissastigen/Sigges Loge arrangera
serveringstält med underhållning.

Kulturförvaltningen är redan engagerade i Gisledagarna med såväl
personalresurser som ekonomisk stöttning. Förvaltningens uppfattning är
således att det inte finns ytterligare utrymme för att bidra med ett
kontantbelopp

Kulturnämndens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde den 11 april
2016 att avslå bidragsansökan (Knau § 17).

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående Gislaved Handels ansökan om
sponsorbidrag, daterad den 1 april 2016
Gislaved Handel, ansökan om sponsorbidrag
Protokoll 2016-04-11 - Knau §17

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §26 Dnr: KN.2016.22

Ansökan av statliga medel för flyktingmottagande

Ärendebeskrivning
Många av de människor som på grund av flykt från krig och oroligheter har
kommit till vår kommun, söker sig till biblioteken, Kulturplatån och
konsthallen. Verksamheterna arbetar på olika sätt för att inkludera våra nya
kommuninvånare. Utöver det som sker inom den ordinarie verksamheten,
finns det behov av extra resurser för att möta det ökade intresset.

Uppstart av musikband på Kulturplatån. Det finns ett stort intresse bland
kommunens asylsökande och nya invånare att lära sig spela ett instrument och
bilda band. För att möta behovet behövs en projektanställd handledare under
2016, för samordning och enklare utbildning i att spela ett instrument.

Målarskola som integrationsprojekt. Projektet vänder sig till asylsökande och
andra Burserydsbor. Gislaveds konsthall står för personal, resor och material.
Allianskyrkan står för lokal. Målet är att få i gång en självgående målargrupp i
Burseryd dit alla är välkomna.

Ljudvagnsbio - en rullande ljudupplevelse. Målgrupp är yngre barn. Fria
berättelser växer fram utifrån ljudupplevelser som berättas/skapas genom
måleriet. Ljudvagnsbion är tänkt att alternera till kommunens olika orter, och
framför allt till de orter där asylboende bor. Förskolor, öppna förskolor och
föräldrar som är hemma med sina barn bjuds in för att möta andra barn och
föräldrar.

För att kunna fortsätta erbjuda och underlätta nyanländas introduktion och
deltagande i kommunens kulturliv, föreslår kulturförvaltningen att nämnden
ansöker om att ta del av de statliga medel som kommunen har tilldelats för
flyktingmottagandet. Ansökan handlar om totalt 200 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tillämpning av statliga medel för flyktingmottagning
Integrationsprojekt konsthallen
Integrationsprojekt - Kulturplatån
Ansökan av statliga medel för flyktingmottagande

Kulturnämnden beslutar

att översända ansökan om att ta del av statliga medel för flyktingmottagande
till kommunstyrelsen, samt

att ansökan ska omfatta totalt 200 000 kronor för kulturförvaltningens
projekt för introduktion av nyanlända till kommunens kulturliv.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §27 Dnr: KN.2016.8

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar
SRF Finnveden har ansökt om ett bidrag på 3000 kronor för besök på
Gislaveds industrimuseum. Bidragsansökan har avslagits då förvaltningen inte
ger bidrag till inträdesbelagda arrangemang, vilket föreskrivs i
bidragsnormerna. Delegat: Kulturchefen.

Beslutsunderlag
Svarsmeddelande SRF Finnveden
Bidragsansöan SRF Finnveden

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut.
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §28 Dnr: KN.2016.3 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Framtagande av förtjänsttecken till ungdomar
Björn Olsson uttrycker en önskan om att ungdomar som framfört vid
kulturevenemang i kommunen ska belönas med en medaljong/förtjänsttecken.
Frågan tas med för vidare diskussion i arbetsutskottet.

Inventering av möbler
Björn Olsson framför betydelsen av att inventera de möbler som finns i
kulturförvaltningens olika lokaler. Det finns en del designinventarier som kan
vara värdefulla. Frågan noteras för vidare diskussion i arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Till byggnadsnämnden och kulturnämnden i kommunen

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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