
Valda revisorer 2020-01-20

Ulricehamns kommun

Rapport nr: 6  /  2019

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av  konsthantering

Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av konsthantering”.

Granskningens syfte är att pröva om kommunstyrelsen har tillräcklig kontroll och uppföljning

av kommunens konstinnehav.

Vi har fått våra revisionsfrågor delvis besvarade. Vi konstaterar att kommunstyrelsen har en

ändamålsenlig kontroll och uppföljning av kommunens konstinnehav.

Vi emotser kommunstyrelsens svar på i rapporten föreslagna rekommendationer (sid 10 i

rapporten). En av rekommendationerna avser gallring och härleds till kvalitetsskäl och

förvaring. Kvalitetsskäl skall tolkas som skicket på konsten och inte huruvida det är ”bra”

eller ”dålig” konst.
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2019-10-15

Sammanfattning

Vi har av Ulricehamn kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för
kommunens hantering av konst. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig kontroll
av uppföljning av kommunens konstinnehav. Sammanfattningsvis bedömer vi att
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av kommunens
konstinnehav. Vår bedömning grundar sig i de iakttagelser vi har gjort genom intervjuer
med berörda tjänstepersoner, analys av dokument, kontroll av register samt
okulårbesiktning.

l tabellen nedan presenteras korta svar på de revisionsfrågor som besvaras i
rapporten.

 
l>l.;ii_á-*_'á.'ä
- Förtecknas konst och

registreras på ett
ändamålsenligt sätt?

    
Ja Kommunens konst finns

förtecknad i den digitala
databasen Sofie. All
konst är fotograferad
digitalt och det finns
information om dess
titel, placering,
underteckning,
anmärkning, montering
etc. Dock saknas
prisuppgifter om vissa
konstverks inköpsvärde.

Mer om förteckning av
konst i avsnitt 4.2.

- Kultur och fritidsverk-
-Vilken funktion/huvudman __

samheten ansvarar forär ansvarig för att

reghistrerinå' u-ppföljning :åwsrftltualnigâng Kultur-
Dc rappo ermg och fritidscheftarbeslutgenomförs så att
registrering hålls aktuella? Om inköp av konst'

Administratör inom
verksamheten har i
uppdrag att ansvara för
registrering, utlån och
rapportering. Vad gäller
gemensamma utrymmen
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- Fungerar inventering av De/V's
konst  i  sin helhet (även
arkiverad konst) på ett
ändamålsenligt sätt?

-Sker uppföljning och Ja
kontroll  av  den konst som

är utplacerad? Är
uppföljningen och
kontrollen ändamålsenlig
och

dokumenteradlförtecknad?

- Finns ändamålsenliga De/V's
rutiner för att säkerställa

att konst inte försvinner

samt efterlevs dessa?
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där allmänheten har
tillträde exempelvis
möteslokaler, korridorer
och utomhus ligger
ansvaret på chef för
kultur och fritidschefen

Mer om ansvar i avsnitt
3  och 4.3.
Under våren 2019 har
en inventering pågår och
beräknas bli färdig under
året

Vid okulärbesiktning är
de flesta konstverkens
placering och UK-
nummer i enlighet med
objektlistan. Det finns
dock ett par undantag.

Nuvarande arkiv i kultur

och fritidsverksamhetens

lokaler är inte

ändamålsenliga enligt
RA-FS 2013:4.

Mer om inventering i
avsnitt  4.3.

Uppföljning och kontroll
av  den utplacerade
konsten sker i form  av

inventering. Vidare finns
rutiner avseende

utlåning av konst till
verksamheter inom

kommunen.

Mer om uppföljning i
avsnitt 4.3.

Det finns riktlinjer
avseende kommunens

konsthantering. Dock
finns det inte rutiner som
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explicit säkerställer att
konst inte försvinner.

Mer om rutiner i avsnitt

4.1.

De förbättringsområden vi ser är att kommunstyrelsen tillser att verksamheten
genomför regelbundna inventeringar och uppföljningar.

Det finns ett behov av att se över möjligheterna att gallra i konstsamlingen dels av
kvalitetsskäl men också utifrân en förvaringsaspekt. Vi ser även att det finns behov av
att se över hur konsten arkiveras i kultur- och fritidsverksamhetens lokaler.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen:

-att regelbundet inventera konsten.

-att se över ansvarsfördelningen för konst mellan kultur- och fritidsverksamheten och
övriga verksamheter.

-att tillse att det även finns en gallringsplan för konstverk och vem som skall ha
ansvar för gallringen.

- att se tillse att arkiv för konsten följer arkivlagen.
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lnledning

Vi har av Ulricehamn kommuns revisorer fått  i  uppdrag att granska rutinerna kring
kommunens hantering av konst. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Ulricehamns kommun äger ett stort antal konstverk som är utplacerade i kommunens
fastigheter och lokaler. Konstsamlingen uppgår i sin helhet till betydande värden och
därmed är det ur ett förtroendeperspektiv av stor vikt att kommunen har kontroll över
dess hantering av konstinnehavet samt att registrering, uppföljning och rapportering
genomförs.

Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin risk-
och väsentlighetsbedömning, att kommunens rutiner avseende konsthantering behöver
granskas.

Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en
tillräcklig kontroll av uppföljning av kommunens konstinnehav.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

- Förtecknas konst och registreras på ett ändamålsenligt sätt?

-Vilken funktion/huvudman är ansvarig för att registrering, uppföljning och
rapportering genomförs så att registrering hålls aktuella?

-Fungerar inventering av konst i sin helhet (även arkiverad konst) på ett
ändamålsenligt sätt?

-Sker uppföljning och kontroll av den konst som är utplacerad? Är uppföljningen och
kontrollen ändamålsenlig och dokumenterad/förtecknad?

- Finns ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att konst inte försvinner samt
efterlevs dessa?

Granskningen är översiktlig och avser kommunstyrelsen.

Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

-Kommunallagen (2017:725) 6 kap § 6

- Interna riktlinjer och regler

Metod

Granskningen har genomförts genom:

5
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- Dokumentstudier rörande granskningsomrádet.

- Intervjuer med berörda tjänstemän däribland kultur- och fritidschef samt
administratör på verksamhetsstöd kultur och fritid.

-Okulärbesiktning (stickprov) av konstverk som är placerad  i  kommunens lokaler.

Rapporten är faktakontrollerad av Ulricehamn kommuns verksamhetschef på kultur och
fritid.

Organisation och verksamhet

Kommunens verksamhet kultur och fritid arbetar för ett rikt kultur- och fritidsutbud.
Bland kultursatsningarna finns utställningar och kulturprogram, arrangemang för barn
och unga, författarsamtal på biblioteket och arbete med kulturarvet i kommunen.

Det är verksamheten för kultur och fritid som ansvarar för hanteringen av kommunens
konstverk. Kultur- och fritidschefen har delegation att ta beslut om inköp av konst.
Administratör inom kultur- och fritidsverksamheten hari uppdrag att ansvara för
registrering, utlån och rapportering.

Resultat av granskningen

Kommunens rutiner

2018-10-04 antog kommunstyrelsen styrdokumentet Riktlinjer för konstnärlig
gestaltning i offentlig miljö. Dokumentet ersatte Riktlinjer för offentlig gestaltning och
korn att gälla från och med 2019-01-01. Revideringen innebar bland annat att en
investeringsbudget för konstnärlig gestaltning ska beslutas varje år för investeringar i
syfte att konstnärligt gestalta den offentliga miljön?

l Riktlinjen för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö beskrivs syftet "att arbeta för och
samordna den konstnärliga gestaltningen  i  Ulricehamns  kommun  är att tydliggöra
ansvarsförhållandena och att skapa goda förutsättningar för att den offentliga konsten
ska kunna utvecklas”? Enligt kommunens kultur— och fritidschef berör styrdokumentet
mestadels den konst som finns utomhus, är knuten till nybyggnation eller specifika
projekt.

l styrdokumentet beskrivs hur styrgruppen respektive arbetsgruppen arbetar.
Styrgruppen träffas två gånger per år och består av kultur- och fritidschef som
sammankallande, fastighetschef, verksamhetschef för Kommunservice och

kommunikationschef. Styrgruppens funktion är att ansöka om investeringsmedel samt
välja ut investeringar som de avsatta medlen ska användas till. En investeringsbudget
beslutas varje år inom ramen för kommunens gällande budgetprocess. Nivån på
budgetanslag uppgår till en procent av summan gällande investeringar kopplad till ny-,
om- och tillbyggnad i kommunens fastigheter. Reinvesteringar eller andra årliga

‘Sammanträdesprotokoll 2018-10-04, Kommunstyrelsen
2 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, antagen av kommunstyrelsen, 2018-10-04 § 274
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investeringar Iigger inte som grund för en procent. Extern medfinansiering ska
undersökas i varje enskilt projekt. Arbetsgruppen består av en kulturstrateg som
sammankallande, Stadsarkitekt, parkchef samt projektledare från fastighet. De arbetar
utifrån de direktiv som styrgruppen anger samt ger förslag på konstnärlig gestaltning.

En procent-konsten är den mest värdefulla konsten i kommunen. l övrigt uppskattas
konsten vara värd några tusenlappar per konstverk. Konsten försäkras genom en
allmän försäkring. Vid transport av de dyrare och större konstverken, exempelvis
statyer och skulpturer, tecknas tilläggsförsäkring.

l kommunens styrdokument avseende riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig
miljö finns inga rutiner för att säkerställa att konst inte försvinner. Vid inventeringen
under våren 2019 har kultur- och fritidsverksamheten sett ett behov av att ta fram en
rutin för detta.

Bedömning

Vi kan konstatera att det finns riktlinjer avseende kommunens konsthantering, vilka

finns beskrivna i styrdokumentet avseende riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig
miljö. Vi bedömer att det däremot inte finns ändamålsenliga rutiner som explicit
säkerställer att konst inte försvinner. Inom verksamheten kultur och fritid finns planer
på att ta fram sådana rutiner, vilket vi ser positivt på.

Förteckning över konstinnehavet

Konst i kommunens ägor finns förtecknad och registrerad i den digitala databasen
Sofie, som är framtagen för musei- och konstsamlingen. Konsten finns tillgänglig via
kommunens gemensamma katalog på intranätet med all konst fotograferad digitalt och
information om respektive konstverk. l Sofie finns det exempelvis information om
konstverkens titel, placering, beskrivning, anmärkning, underteckning, inskrivet datum

och montering. All konst i kommunen skall vara märkt med UK följt av ett nummer, där
UK är en förkortning av Ulricehamns kommuns konstsamling.

l konstkatalogen saknas uppgift om inköpskostnaden för en del konstverk. Anledning
till detta är enligt intervjuerna att en del konst är skänkt eller har köpts in innan priser
registrerades. l konstkatalogen framgår det även att ett antal konstverk har upptäckts
som saknade under inventeringen 2019.

Bedömning
Vi bedömer att kommunens konst förtecknas och registreras på ett ändamålsenligt sätt.
Konsten och information finns i kommunens konstkatalog i den digitala databasen
Sofie. Dock saknas prisuppgifter om vissa konstverks värde.

Uppföljning, kontroll och inventering

Enligt kultur- och fritidsverksamheten gjordes den senaste inventeringen under
perioden 2009- 2011, vid detta tillfälle lades konsten in i databasen Sofie.
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Under våren 2019 påbörjades en inventering av konst. Information om inventeringen
har gått ut till kommunens medarbetare via intranätet. l informationen står det att "det
finns mycket konst som pryder våra lokaler, mycket har vi koll på men tyvärr inte allt så
det måste vi få ordning på. Det är många verksamheter som har bytt lokaler, en del
konst har stannat kvar och en del flyttats med till ny lokal".

Det framkommer vid intervjuerna att konstinventeringen kommer att pågå under hela
2019. Vid inventeringen framkom att ett antal konstverk saknades. Det har inte funnits
regelbundenhet att inventera konst tidigare. Kultur och fritidsverksamheten kommer i
framtiden göra regelbundna inventeringar. enligt intervjuerna. Detta för att i ett tidigare
skede fånga upp om konstverk saknas.

Den konst som inte finns placerad ute iverksamheterna ska finnas arkiverad i ett rum
på kultur och fritid. Tidigare förvarades konsten i ett magasin i Röshult, men det
beslutades att flyttas därifrån i syfte att göra konsten mer tillgänglig för verksamheterna
och underlätta för dem att låna ny konst. Vidare skulle risken minskas för att konst
glöms bort i arkivet. Nuvarande arkiv i kultur och fritids lokaler är inte ändamålsenliga
utifrån brandföreskrifter för arkiv. Det är dock en provisorisk lösning. l framtiden tänker
verksamheten för kultur och fritid att konsten ska vara arkiverad tillsammans med
museisamlingen, och att det i det nya stadsbiblioteket ska finnas ett när-magasin där
konst förvarar som lämnas in, nyinköpt konst och konst som ska lämnas ut i första

hand.

På intranätet finns register på vilken konst som är ledig. Administratör inom kultur och
fritid tar emot förfrågningar från verksamheterna. När byten och utlåning av konst görs
ska de nya uppgifterna registreras i konstsamlingen. Uppgifter ska fyllas i och
enhetschef ska underteckna. Ansvarig chef på respektive enhet ansvarar för att
konsten tas om hand på korrekt vis samt att utlånad konst återlämnas till
konstsamlingen. Vid förflyttning av kommunens konst skall det meddelas till kultur och
fritid. Vad gäller gemensamma utrymmen, korridorer, mötesrum och offentliga miljöer
där allmänheten har tillträde, är det oklart vem som bär ansvaret. Det finns en önskan
från kultur- och fritidsverksamheten att ansvaret förtydligas genom en delegation till
verksamheten.

Det finns varken instruktion eller beslut om gallring av kommunens konst. För
museisamlingen har däremot verksamheten getts rätt att gallra bland föremålen. Enligt
intervjuerna finns det ett behov att gallra i kommunens konstverk för att upprätthålla
kvalitén i konstsamlingen.

Bedömning
Vi kan konstatera att kultur- och fritidsverksamheten har genomfört en inventering vid
tiden för granskningen. Således bedömer vi att verksamheten gjort en uppföljning. Vi
ser positivt på att verksamheten framöver kommer att göra regelbundna inventeringar.

Vi bedömer att det finns rutiner avseende utlåning av konstverk till verksamheter inom
kommunen.
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Vi noterar att nuvarande arkiv  i  kultur och fritidsverksamhetens lokaler inte är
ändamålsenlig, då det exempelvis saknas branddörrari enlighet med RA-FS 2013:4.
Enligt föreskriften ska arkivdörrar stå emot brand i minst 120 minuter3.

Okulärbesiktning

Vi har genomfört okulärbesiktning av konstverk placerade i verksamheter i Ulricehamns
kommun, i syfte att undersöka konstregistrets aktualitet och vetskapen om
konstverkens placering. Vi valde strategiskt ut 30 stycken konstverk som är
utplacerade i kommunens nämndhus, stadshus, stadsbibliotek, Ulricehamns

resurscenter, lokaler på Höjdgatan och Bogesundskolan F-6. Av de 30 stickprov som
har gjorts har de allra flesta konstverken identifierats på rätt plats och med rätt
markeringsnummer enligt erhållen inventeringslista. Undantag var fyra tavlor som enligt
objektlistan skulle vara utplacerade på Ulricehamns resurscenter, men som ej gick att
hitta. Anledningen är att informationen om placeringen av konstverk var ofullständig.
Enligt kultur och fritid försvann konst från Ulricehamns resurscenter för ett antal år
sedan, då det fick från att vara äldreboende till URC. Vidare hade två tavlor på

Bogesundskolan lågstadium i enlighet med den erhållna inventeringslistan inaktuell
placering. Vi lokaliserade konstverken till skolans förråd. Enligt kultur och fritid har inte
Bogesundsskolan inventerats färdigt.

Bedömning

Vi bedömer att Ulricehamns kommun till stor del har kontroll över sitt konstinnehav.
Konstkatalogen över kommunens konstsamling är aktuell, med undantag för enstaka
fall. Det finns förbättringsområden i katalogiseringen främst beträffande preciseringen
av var konstverken är lokaliserade. Detta för att underlätta vid inventering.

Vi bedömer även att det finns ett behov av att informera verksamheterna om deras
skyldighet att anmäla flytt av konstverk till kultur och fritidsverksamheten.

Slutsats och rekommendationer

Vid granskningens tidpunkt bedömer vi att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig
kontroll och uppföljning av kommunens konstinnehav.

Vi grundar vår bedömning på att kommunens konst finns förtecknad i den digitala
databasen Sofie. All konst är fotograferad digitalt och det finns information om dess
titel, placering, underteckning, anmärkning, montering etc. Däremot saknas
prisuppgifter om vissa konstverks inköpsvärde. Vidare har under våren 2019 en
inventering av konst påbörjats och pågår fortfarande.

Av okulärbesiktning genomförd av KPMG framgår att de flesta konstverkens placering
och UK-nummer är i enlighet med objektlistan. Det finns dock ett par undantag.

3  Eftersom att konsten är att betrakta som en allmän handling, då den är inköpt av allmänna medel, den
har inkommit till myndigheten, den är inte sekretessbelagd och ska vara tillgänglig för allmänheten,
regleras arkiveringen av arkivlagen (1990: 782).
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Nuvarande arkiv  i  kultur och fritidsverksamhetens lokaler är inte ändamålsenliga enligt
RA-FS 2013:4.

Vidare grundas bedömningen på att uppföljning och kontroll av den utplacerade
konsten sker i form av inventering. Det finns rutiner avseende utlåning av konst till
verksamheter inom kommunen. Det finns också riktlinjer avseende kommunens
konsthantering. Dock saknas rutiner som explicit säkerställer att konst inte försvinner.

Ovanstående iakttagelser grundar sig i intervjuer med berörda tjänstepersoner, analys
av dokument, kontroll av register samt okulärbesiktning.

De förbättringsområden vi ser är att kommunstyrelsen tillser att verksamheten
genomför regelbundna inventeringar och uppföljningar. Likaså är det viktigt att
förtydliga i framtagen rutin för konstsamlingen att det är verksamhetschefen för kultur
och fritid som är ansvarig för konstverk i lokalerna där allmänheten har tillträde.

Det finns ett behov av att se över möjligheterna att gallra i konstsamlingen dels av
kvalitetsskäl men också utifrån en förvaringsaspekt. Vi ser även att det finns behov av
att se över hur konsten arkiveras i kultur- och fritidsverksamhetens lokaler.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen:

-att regelbundet inventera konsten.

-att se över ansvarsfördelningen för konst mellan kultur- och fritidsverksamheten och
övriga verksamheter.

-att tillse att det finns en gallringsplan för konstverk och vem som skall ha ansvar för
gallringen.

- att se tillse att arkiv för konsten följer arkivlagen

Datum som ovan

KPMG AB

Ida Henningsson
Certifierad kommunal revisor

Lars Jönsson

Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart föri dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-11-26 
Paragrafer 266-299 
Datum då anslaget 
publiceras 2020-12-02 

Datum då publiceringen 
upphör 2020-12-28 

Förvaringsplats för 
protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………………… 
Underskrift  
Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
Tid och plats torsdag den 26 november 2020 kl. 08:00-16:23, i Åsunden, Stadshuset, 

digitalt via Teams 
  

Paragrafer 266-299 
  

Beslutande 
ledamöter 

Roland Karlsson C Ordförande 
Wiktor Öberg M Vice ordförande 
Klas Redin S  
Mikael Dahl C  
Niclas Sunding SD  
Mikael Levander NU  
Sebastian Gustavsson M  
Lisa Åkesson NU  
Inga-Kersti Skarland S  
Kerstin Berggren MP  
Mats Bogren NU  
Frida Edberg KD  
Adela Brkic Carlsson L  
Aila Kiviharju SD  

  
Tjänstgörande  
ersättare 

Emma Claesson S Ersätter Celso Silva Goncalves 

  
Ersättare Ziad Makrous C  

Jan-Åke Claesson C  
Liselotte Andersson C  
Annie Faundes NU  
Stein Erik Norderhaug M  
Catharina Örtendahl Rylid M  
Leif Dahl S  
Tommy Mårtensson S  
Jan-Henric Henningson SD  
Sten Selin L  
Cristina Bernevång KD  
Dan Ljung V  

  
Justerare 

 
 Frida Edberg (KD) 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Justeringsdag Tisdag 1 december 

  
 
 
 
 

Övriga Håkan Sandahl kommunchef 
Magnus Andersson Neumann socialchef 
Gülsen Özdenkos barn- och utbildningschef 
Isabelle Wikström servicechef 
Ulrica Fagerson ekonomichef 
Roland Ödh HR-chef 
Eva Wallin kommunikationschef 
Sebastian Olofsson samhällsbyggnadschef 
Lena Brännmar kanslichef 
Susanne Åhman planeringschef 

  
 
Underskrifter  

 

 
Sekreterare ________________________ 

  Maria Winsten 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Roland Karlsson 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 Frida Edberg  
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 292/2020 
 

Svar på granskningsrapport av konsthantering 
Dnr 2020/79 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunens konsthantering och översänder svaret till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
2019-10-15 inkom rapport av granskning av kommunens konsthantering. Rapporten är 
sammanställd av KPMG efter uppdrag från kommunens revisorer.  
 
De rekommendationer som KPMG efter granskningen skickar med är följande: 

- att regelbundet inventera konsten 
- att se över ansvarsfördelningen för konst mellan kultur- och fritidsverksamheten och 

övrig verksamhet 
- att tillse att det även finns en gallringsplan för konstverk och vem som ska ha ansvar 

för gallringen 
- att tillse att arkiv för konsten följer arkivlagen 

 
Förvaltningen bedömer sammantaget att rapporten i stort stämmer väl överens med den syn 
som förvaltningen har gällande hanteringen av konstsamlingen. Genom att ta fram en rutin 
för samlingen, att utöka delegationen för kultur- och fritidschef, att besluta om gallring av 
konst, samt att i nya lokaler för museisamlingen även inrymma konstsamlingen så kommer 
kommunstyrelsen väl leva upp till de rekommendationer som ges i granskningen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-04 från servicechef  
2 Granskning av konsthantering 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunens konsthantering och översänder svaret till revisorerna. 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Hemsidan 
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