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Justerande 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam man tradesda tu m 

2018-08-30 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl.l3.00- 16.30 
Ajournering kl 14.35- 15.00 

Sid l 

Beslutande 
Börje Aronsson (KV), ordförande 
Osborn Eklund (M), vice ordförande 
Henri Andreasson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Bjame Palmen (C) 

Jan Knudsen (KV) 
Bert-Åke Johansson (S) 
Jan Bengtsson (S) 
Håkan Körberg, (L) 

Personal 
Magnus Stenmark, tf förvaltningschef 
Magnus Grönvall, controller§§ 75-78 
Ulf Wedin, projektledare 
Claes-Håkan Elvesten, gatu-och parkchef 
Hanna Franzen, fritidschef 
F am Hlawnceu, nämndsamordnare 
Eva Norden, fastighetschef 
Marketta Lundström, lokalvårdschef 
Mikael Johnsson, renhållningschef 

Jan Bengtsson (S) 

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-09-05, kl 13.00 

~~ 
Fam Hlawnceu 

_llo)y 11-,1) ~ 
Börje Aronsson (KV~ 

~~!J~r }c- -j 
Jt, Bengtsson (SJ'' 

ANSLAG j BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2018-08-30 

2018-09-05 
Datum för 
anslags nedtagande 2018-09-27 

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun 

-l-~~ 

Paragrafer §§ 75- 89 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2018-08-30 

Innehällsförteckning 

§ 75 Ändringar i dagordningen ............. .............. .... .......... ..... ......... ......... ....... .... ......... ........ .. ....... 3 
§ 76 Förvaltningschefen informerar ...................... ........ ..... ..... .............. .. ... ... ... ............ ....... ......... 4 
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§ 79 Lägesuppdatering Horsbyprojektet ...................................................................................... 9 
§ 80 Äskande om investeringsmedel för solceller på Horsbygskolan ........................................ l O 
§ 81 Begäran om förtydligande av startbeslut för Horsbyskola/förskola Etapp 2 och etapp 3 .. Il 
§ 82 startbeslut Gång- och cykelbana på Horsbystigen ............................................................. 12 
§ 83 Startbeslut parkering vid Simhallen .... .... ............ .... ... .. .... .................. ...... ........ ........ ......... .. 13 
§ 84 Avtal om grönyteskötsel .... ...... ...... .. ........................ .. ....................................................... . 14 
§ 85 Information från Renhållningschef.. ................................................................................... 15 
§ 86 Meddelanden ................................. .... ................................................................................. 16 
§ 87 Parkytor .......................................... .................... ............. ................................................... 17 
§ 88 Synpunkt om personal ........ .. .......... ........................................................................... .. ....... 18 
§ 89 Badbryggor vid Särn-Camping ....... ..................... ..................................................... .... .. .... 19 

Uidragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
't! IV TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 

Justerandes s1gn 

2018-08-30 

TN §75 

Ändringar i dagordningen 

Bö1je Aronsson (KV) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen; 
• Information från renhållningschef 

Bjarne Palmen (C) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen; 
• Parkytor 

Bert-Åke Johansson (S) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen; 
• Synpunkt om personal 

Henri Andreasson (C) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen; 
• Badbryggor vid Särn-camping 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om de förslagna ändringarna i dagordningen antas och finner 
att så sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Följande ärenden tillförs dagordningen: 

• Information från renhållningschef 
• Parkytor 
• Fastighet och personal 
• Badbryggor vid Särn-camping 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Ju sterandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2018-08-30 

TN § 76 

Förvaltningschefen informerar 

Magnus Stenmark, tillförordnadchef för tekniska förvaltningen informerar om 
följande: 

Rekryteringsprocess för kostchef: Ansökningstiden för tjänsten har gått ut. Det 
har varit många sökande och intervjuerna är genomförda. !rene Andersson är 
tillförordnad kostchef tills den nya chefen tillträder. 

Ekonomi: Tf förvaltningschef, controller och kommundirektör har haft ett möte 
beträffande den ekonomiska situationen på fastighetsenheten och kostenheten. 
En fortsätt dialog sker mellan tjänstpersonerna för åtgärdsplanering av 
fastighets- och kostekonomin. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRlJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes s1gn 

TN t\ 77 ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2018-08-30 

DNR TK 86/2018 

Månadsuppföljning juli 

Sammanfattning 

Sid 5 

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del, exklusive kapitalkostnader, 
prognostiserarett underskott om totalt -3 295 tkr. Prognosen är en försämring från 
den senaste i april med 385 tkr. Den taxefinansierade delens prognos kvarstår 
med ett underskott om -300 tkr. 

Nämnd: Prognos enligt budget. 
Bostadsanpassning: Prognos enligt budget. 
Mark: Prognos enligt budget. 
Skog: Prognos enligt budget. 
Gata/Park: Gata och park prognostiseras med underskott om l 500 tkr då 
kostnaden för snöröjning på enskilda väger varit långt högre än tidigare 
uppskattning. Osäkerhet finns beroende på väderleken i november och december. 
Fastighet: Prognos om att gå -l 760 tkr i underskott på grund av uteblivna 
externa hyror samt höga kostnader för snöröjning och uppvärmning kvarstår. 
MåltiderPrognostiserarett underskott om 300 tkr 
Tvätten: Prognostiserarett underskott om 350 tkr. 
Förvaltningsledning: Prognostiserarett överskott om 330 tkr då posten för tek
nisk chef beräknas vara tom från september fram till årsskiftet. 
Lokalvård: Prognos om 250 tkr i underskott. Byte av nycklar och lås som 
bedömdes kosta 250 tkr har konstaterats bli lägre samtidigt som verksamheten 
belastats av höga personalkostnader i samband av upplärning av flera nya 
lokalvårdare samt samordnare. 
Fritidsverksamhet: Prognos om 535 tkr i överskott. Den nya prognosen bygger 
på bidrag från staten via bildning samt Alingsås kommuns bidrag från staten, 
ökade intäkter på gym och gruppträning samt uteblivna ansökningar av 
förenings bidrag. 
Renhållning: Renhållningen prognostiseras gå med 300 tkr i underskott. 
Renhållningens affärsverksamhet prognostiseras gå med 300 tkr i överskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning juli . 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes s1 gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-08-30 

F ortsättning TN § 77 

Tekniska nämndens beslut 
l. Månadsuppföljning juli godkänns. 

Anteckning 
Den rätta prognosen för förvaltningsledning är ett överskott om 175 tkr då hälften 
av posten på den tidigare prognosen kommer att övergå till tillförordnad 
tekniskchef Den slutgiltiga prognosen för juli blir ett underskott om -3 470 tkr. 



~ ~ HERRLJUNG~ KOMMUN 

:.:..! TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sid 7 
2018-08-30 

TN § 78 DNR TK 198/2018 

Sparåtgärder för att styra budget i balans 

Sammanfattning 
Den ekonomiska prognosen för 2018 för Tekniska nämnden pekar på ett under
skott på 3 300 tkr. Underskottet beror till största delen på omständigheter kopplat 
till vädret under första delen av 2018. Kommunen har haft mycket höga kostnader 
för snöröjning och uppvärmning. 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Tekniska nämnden att arbeta in uppkommit 
underskott (vilket har uppkommit under tidigare år) under perioden 2018-2020. 
Det underskott som har överfö11s från tidigare år är l 700 tkr. 

Tekniska nämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram förslag på sparåtgär
der i syfte att styra budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-23 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Tekniska nämnden föreslås genomföra föreslagna sparåtgärder enligt 
nedanstående tabell; 

Enhet Besparingsåtgärd Summa 2018 
Övergripande Personalfrämjande åtgärder 100 000 kr 
Fastighet Målning lägenheter 55 000 kr 
Fastighet Fönsterputs kommunhus 5 000 kr 

-
Fastighet Fönsterputs övriga lokaler 270 000 kr 
Fastighet Entremattor 45 000 kr - - --
Fastighet säkerhetsbesiktning 20 000 kr 
Fritid Föreningsbidrag 400 000 kr -- -
Fritid Lagerhållning 50 000 kr 
Fritid Undervisningsbassäng 150 000 kr 
Gata park Julbelysning och gran 80 000 kr 

-
Kost Ekologisk mat 180 000 kr 

1-
Kost Vikarietillsättning 20 000 kr ---
Lokalvård Utbyte städmaskiner l 00 000 kr 

-
Lokalvård Utbildning 25 000 kr 

- --
Lokalvård Vikarietillsättning l O 000 kr --
Summa l 510 000 kr --- -



~ ~ HERRLJUNGA_ KOMMUN 

TEKN!SKA NAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesda tum Sid 8 
2018-08-30 

Fortsättning TN § 78 

Rättelse av felaktiga siffror 
På grund av felaktig redovisning korrigeras följande kostnader; 

• Kostnader för julbelysning och gran ändras från 80 tkr till 50 tkr 
• Föreningsbidrag ändras från 400 tkr till 300 tkr 
• Entremattor ändras från 45 tkr till 50 tkr 

Beslutsg§ng 
Börje Aronsson (KV) bifaller förvaltningens förslag och föreslår följande 
ändring: 

l. Nedanstående områden stryks från besparingsåtgärder 
• Julbelysning och gran på 50 tkr 
• Föreningsbidrag på 300 tkr 
• Entremattor på 50 tkr 
• Personalfrämjande åtgärder på l 00 tkr 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med Börje Aronssons (KV) förslag till beslut. 

Tekniska nämndens beslut 
l. Föreslagna besparingsåtgärder genomförs enligt tabell; 

Enhet BesparinJ!såtJ!ärd Summa 2018 
Fastighet Målning lägenheter 55 000 kr 
Fastighet Fönsterputs kommunhus 5 000 kr 
Fastighet Fönsterputs övriga lokaler 270 000 kr 
Fastighet säkerhetsbesiktning 20 000 kr 
Fritid Lagerhållning 50 000 kr 
Fritid Undervisningsbassäng 

l ~ 
150 000 kr 

Kost Ekologisk mat 180 000 kr 
Kost Vikarietillsättning 20 000 kr 
Lokalvård Utbyte städmaskiner 100 000 kr 

- -l-
Lokalvård Utbildning 25 000 kr 
Lokalvård Vikarietillsättning 10 000 kr 

~-

Summa 880 000 kr -

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGAKOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes s1gn 

lN f\ 79 s 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-30 

Lägesuppdatering Horsbyprojektet 

Sammanfattning 

Sid 9 

Ulf Wedin, projektledare presenterar lägesuppdatering av Horsbyprojektet och 
tidplan för etapperna. Projektet består av 3 etapper. Etapp ett har påbörjats och 
projektering med etapp 2 pågår. Kalkylen för byggnationen prognostiserar 6,3 % 
lägre än tilldelad budget i dagsläget. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOM MU> 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-08-30 

TN § 80 DNR TK 161 /2018 

Äskande om investeringsmedel för solceller på Horsbygskolan 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun genomför en tillbyggnad av Horsbyskolan med en ny skol
byggnad på totalt l 400m2 i två plan. Tekniska förvaltningen har i uppdrag att vid 
all nyproduktion överväga och utvärdera om det går att förse byggnaden med en 
solel-anläggning. 

Ett förslag och en offe11 är framtagen för denna byggnad. (Se bilaga l).Till detta 
tillkommer byggnadsställning samt viss takförstärkning som kan ske omgående i 
förebyggande syfte. Denna förstärkning och ställning kan ingå i byggprojektets 
budget. storleken på den föreslagna anläggningen är 156 paneler som kan leve
rera 46,80kWp vilket kan jämföras med solcellsanläggningen på Hagens äldrebo
ende som är på 175kWp. Den årliga sol-el produktionen uppskattas till44 200 
kWhlår. 

Det finns möjlighet att söka bidrag för anläggningen med en finansiering på 30% 
Detta kan ses som en möjlighet men inget garanterat stöd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20 
Bilaga 1- Offert och förväntad produktion 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige förslås äska 650 tkr i investeringsbudget 2018 för 
solceller på Horsbyskolan. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 
Tekniska nämndens beslut 

l. Kommunfullmäktige förslås äska 650 tkr i investeringsbudget 2018 för 
solceller på Horsbyskolan. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRlJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-08-30 

TN ~ 81 DNR TK 211 /2018 

Begäran om förtydligande av startbeslut för Horsby 
skola/förskola Etapp 2 och etapp 3 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun genomför om- och tillbyggnad av Horsby skola. 

Sid 11 

I samband med beslut KF §5/2017-02-14, ändring av investeringsbudget 2017-
20 l) gavs stm1beslut för "Horsbyprojektet".Som ett förtydligande söks nu startbe
slut för etapp 2 och etapp 3 i projektet om- och tillbyggnad av Horsby 
skola/förskola, då det kan uppfattas som oklart om tidigare beviljat stm1beslut in
nefattar samtliga etapper. 

I etapp 2 ingår byggnation av kök/matsal, godsmottagning vaktmästeri. I etapp 3 
ingår ombyggnad av förskolelokaler, befintliga kök och befintlig matsal. I samt
liga etapper ingår skolgård och avlämningsytor. 

Nedan redovisas en reviderad kalkyl av etapperna för investeringen i sin helhet 
som följer prestationsstyrd betalningsplan. 

ETAPP 1 31000000 

ETAPP2 34 000 000 

ETAPP3 11500 000 

Park/vägar/skolgård 4 610 000 

Beslutsunderlag 
Tjänstekrivelse i ärendet daterad 2018-08-21 
KF § 5 l 2017-02-114 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

-

l. Kommunfullmäktige föreslås ge stm1beslut för etapp 2 och etapp 3 
gällande Horsby skola och förskola. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 

Justerandes s1gn 

1. Kommunfullmäktige föreslås ge startbeslut för etapp 2 och etapp 3 
gällande Horsby skola och förskola. 

Expl•tlit•nls till: Konlmunfullnwkllgc 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes s1gn 

tA-

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2018-08-30 

TN § 82 DNR TK 53/2018 

startbeslut Gång- och cykelbana på Horsbystigen 

Sammanfattning 
Utmed Horsbystigen saknas gång- och cykelbana på en sträcka av ca l OOm . 
Byggkostnad är beräknad till 327.000 kr. Statlig medfinansiering är beviljad med 
50% på kalkylerad byggkostnad. Kommunens del i byggkostnaden finns med i 
budget 2018, "mindre gatuanläggningar' '. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20 
TRV20 18/46920- Beslut statlig medfinansiering 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Bevilja starttillstånd för utbyggnad av GC-bana på del av Horsbystigen. 

Beslutsg§ng 
Bö1je Aronsson (KV) bifaller förvaltningens förslag och föreslår följande tillägg: 

• Kostnaden för byggnationen finansieras ur ''mindre gatuanläggningar'' 

Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. starttillstånd för utbyggnad av GC-bana på del av Horsbystigen beviljas. 
2. Kostnaden för byggnationen finansieras ur ''mindre gatuanläggningar'' 

Utdragsbestyrkande 
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TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 13 
2018-08-30 

TN § 83 TK 203/2018 

startbeslut parkering vid Simhallen 

Sammanfattning 
Utbyggnad av parkeringen vid simhallen. Fastigheten är avstyckad för ändamålet. 
Behovet av flera parkeringsplatser vid simballen avhjälps. 
Beräknad byggkostnad finns med i budget 2018, "mindre gatuanläggningar". 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20 
Planritning 
Kostnadsberäkning 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Bevilja starttillstånd för utbyggnad av parkering vid simhallen. 

Beslutsgäng 
Börje Aronsson (KV) bifaller förvaltningens förslag och föreslår följande tillägg: 

• Kostnaden för byggnationen finansieras ur ''mindre gatuanläggningar'' 

Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

Tekniska nämndens beslut 
l. starttillstånd för utbyggnad av parkering vid simhallen beviljas. 
2. Kostnaden för byggnationen finansieras ur ''mindre gatuanläggningar' ' . 



~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2018-08-30 

TN § 84 TK 209/2018 

Avtal om grönyteskötsel 

Sammanfattning 
Gatu- och parkchef informerar om avtal för grönyteskötsel som löper ut 
2018-11-30. Nuvarande avtal är baserat på en fast avgift för gräsklippning under 
14 ggr/sommar. Det medför att betalningen sker för dessa tillfallen i varje månad, 
även om det inte behöver utföras. Vid behov av fler klippning än avtalat gånger 
betalar kommunen en extra avgift per klippning. 

Med anledning av ovanstående kommer det nuvarande avtalet att sägas upp och 
ett nytt utformas. 

Informationen läggs till handlingarna 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrddesdatum Sid 15 
2018-08-30 

TN § 85 

Information från Renhållningschef 

Sammanfattning 
Mikael Johnsson,renhållningschef informerar om felaktigt avfall i enskilda 
avfallsanläggningar. Enligt den framtagna rutinen i Herrljunga kommun skall 
chauffören tömma slammet vid felaktigt avfall men kontakta reningsverkets 
personal och varna om innehåll. Chauffören skall dokumentera med avvikelse 
samt foto. Ingen extra kostnad faktureras abonnent med nuvarande 
renhållningstaxa. Renhållningschefen har varit i kontakt med Cleanpipe för 
ändring i rutinen. 

Enligt information från VA-cheferna i både Vårgårda och Herrljunga utgör 
extern-slammet påtagligt ett större problem jämfört med slam från det kommunala 
ledningsnätet. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-30 

TN § 86 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet : 

NR Meddelandeförteckning 

Riktlinjer för personuppgifts-
hantering i Herrljunga kommun 

2 Investering Altarpskolans skolgård 

3 Budget 2019 och verksamhetsplan 
2019-2021 för Herrljunga kommun 

Tekniska nämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

DNR 

TK-postlista 
2018:10 

TK-postlista 
2018:10 

TK-postlista 
2018:10 

Sid 16 

------~--



~ ~ IIFRRlJUNGA KOMMUN 

TEKN\ SK/1 N/\MNDEN 

Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 17 
2018-08-30 

TN § 87 

Parkytor 

Sammanfattning 
Bjarne Palmen (C) frågar om skötsel av stadsparken i Herrljunga. Klippning av 
buskar, träden och häcken mm vid stadsparken behöver ses över. 

Gatu- och parkchefen tar till sig informationen. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Juslerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-30 

TN § 88 

Synpunkt om personal 

Sammanfattning 
Be11-Åke Johansson (S) lyfter upp en inkommen synpunkt rörande 
personaltätheten. Frågan diskuteras i nämnden och presidiet tar till sig 
synpunkten. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sid 18 

~ ------
Utdragsbestyrkande 



~~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNJSKA NAMNDEN 

Justerandes s1gn 

TN s 89 s 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-30 

Badbryggor vid Särn-Camping 

Sammanfattning 

Sid 19 

Henri Andreasson (C) förklarar att badbryggorna vid Säm-camping har inte 
fungerat som de är tilltänkta. Bryggorna behöver ses över inför nästkommande 
sommarsäsong. 

Fritidschefen tar till sig informationen . 




