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Sverker Meyer (M)

Justerare …………………………………………………………………
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Underskrift ...........................................................................................................
Karin Ohlsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kulturnämnden Sammanträdesdatum
2020-02-12

Beslutande Sverker Meyer (M), ordförande
Paula Larsson Jarl (M), 1:e vice ordförande
Mårten Mårtensson (S), 2:e vice ordförande
Madeleine Söderlund Hägg (C)
Saga Bitkover-Norman (L)
Kim Grahn (S) §§ 11–20
Bengt Gunnarsson (SD) §§ 9–14

Nils-Gunnar Snygg (S) ersätter Kim Grahn (S) §§ 9–10
Jan-Åke Isaksson (SD) ersätter Bengt Gunnarsson (SD) §§ 15–20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Kulturnämnden Sammanträdesdatum
2020-02-12

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

Ändring i föredragningslistan 4

Information om Kulturmagasinet 2019/15 5

Tornväktaren 6

Ekonomisk redovisning månadsvis 2019 2019/4 7

Årsredovisning 2019 2020/5 8

Kompletteringsbudget 2019 till 2020 2020/15 9 - 12

Uppföljning av 2019 års interna kontroll för 
kulturnämnden 2019/10 13 - 14

Granskning av hantering och nyttjande av fordon 2019/63 15 - 16

Attesträtter 2020 2020/17 17 - 18

Information om synliggörande av 
fornminneslämningar i Ystads kommun 19

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19

§ 20

Information från förvaltningschefen 20

Övrigt 21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 9

Justerares signatur 

Ändring i föredragningslistan

Kulturnämnden beslutar
Föredragningslistan ändras på följande sätt:

 Ärende nummer 12 om Tornväktaren tas upp som ärende 5 vid dagens sammanträde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 10

Justerares signatur 

Information om Kulturmagasinet

Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden tar del av informationen om läget kring flytten av Kulturmagasinet.

Protokollsanteckning
Madeleine S. Hägg (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Varför får vi detta som ett informationsärende? Fullmäktige har tagit en budget och 
beslut att genomföra flytten av kulturmagasinet. Nu känns det som man ”letar” orsak 
till att dra in pengarna och skyller på benämningen investering/drift/projekt. Mig 
veterligen finns pengarna kvar att tillgå för flytten och investering i nybyggnad. Oavsett 
kommer en magasinering att krävas och inventering behöva göras och detta bör 
verkligen INTE stoppas. 

Förslag på renovering av nuvarande lokal/magasin som ska sändas till fullmäktige 
kommer INTE från nämnden. Detta är inte acceptabelt att vi i nämnden som är ytterst 
ansvariga kringås på detta sätt.

Sammanfattning av ärendet
Museichef Sebastian Goksör och konstmuseichef Yrr Jonasdottir informerar om nuläget i 
frågan om flytten av Kulturmagasinet. 

Beslutsunderlag
Skrivelse om kulturmagasinet av Yrr Jonasdottir och Sebastian Goksör den 6 februari 2020, 
Risk- och konsekvensanalys - avveckling av magasinsprojektet av Yrr Jonasdottir och 
Sebastian Goksör den 6 februari 2020.

Ajournering
Ordföranden begär ajournering klockan 14:20. Ärendet återupptas klockan 14:35.

Beslut under sammanträdet
Madeleine S. Hägg (C) lämnar en protokollsanteckning som stöds av Saga Bitkover-Norman 
(L), Nils-Gunnar Snygg (S), Mårten Mårtensson (S), Kim Grahn (S) och Mikael Cadier (MP).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 11   

Justerares signatur 

Tornväktaren

Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden tar del av informationen kring Tornväktarens arbetsmiljö.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har önskat en redovisning av hur ärendet med Tornväktaren framskrider vid 
varje nämndsmöte.

Föredragande
Museichef Sebastian Goksör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 12 Dnr 2019/4

Justerares signatur 

Ekonomisk redovisning månadsvis 2019

Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen gällande januari-december 2019.

Sammanfattning av ärendet
Ekonom Maria Thulin redovisar kulturnämndens ekonomiska uppföljning gällande 
januari-december 2019.

Ärendet är en redovisning och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Uppföljning månadsvis januari-december 2019, 
Tjänsteskrivelse av ekonom Maria Thulin 31 januari 2020.

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen gällande januari-december 2019.

Föredragande
Ekonom Maria Thulin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 13 Dnr 2020/5

Justerares signatur 

Årsredovisning 2019

Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden godkänner årsredovisningen för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har översänt anvisningar för upprättande av årsredovisning 2019.
Årsredovisningen ska bland annat innehålla redovisning av årets verksamhet, måluppfyllelse, 
årets ekonomiska resultat, årets investeringar och kommentarer avseende framtiden.
Materialet ska, i enlighet med anvisningarna, lämnas till ekonomiavdelningen senast 5 
februari 2020.

Kulturnämnden redovisar ett resultat 0,1 mkr för 2019.

Ärendet är en redovisning och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Kulturnämnden,
Tjänsteskrivelse av ekonom Maria Thulin den 3 februari 2020.

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner årsredovisningen för 2019.

Föredragande
Ekonom Maria Tulin 

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 14 Dnr 2020/15

Justerares signatur 

Kompletteringsbudget 2019 till 2020

Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden bifaller den del som avser överförandet av de 377 500 kronor som avser 
säkerhet till muséerna.

Kulturnämnden avslår den del som avser ändrat ändamål angående Kulturmagasinet till 
förmån för den inriktning som nämnden gemensamt arbetat fram för magasinsflytt.
Beviljade investeringsmedel ska vara kvar som en första del i flytten av Kulturmagasinet. 
Dessa 3 788 488 kronor är första delen av flyttprocessen. Beviljade medel ska vara kvar i 
nämnden.

Protokollsanteckning
Saga Bitkover-Norman (L) lämnar följande protokollsanteckning:

Det finns förslag på att bygga om kulturmagasinet och stanna där fem år till. Att 
bygga om befintligt magasin när man ändå ska flytta efter några år är slöseri med 
skattemedel. Jag är därför emot förslaget den del som avser kulturmagasinet 
Dessutom är inget femårs kontrakt skrivet, kostnader inte framtagna och 
politiska beslut om att bygga bostäder i kulturmagasinet är redan tagna. 
Kommunen verkar sakna samordning mellan olika organ. 

Den långsiktiga planeringen finns uppenbarligen inte heller. Vi har inte råd att 
bygga nytt magasin i år- när ska vi göra det då? Personal som ska sköta den 
inställda flytten är anställda. Att avbryta den pågående processen är inte ett bra 
ekonomiskt tänkande. Jag motsätter mig förslaget eftersom det är för dåligt 
underbyggt. Dessutom anser jag att det är fel att torgföra dessa idéer offentligt 
och till personalen eftersom vi har beviljats pengar till flytt från nuvarande 
magasin av kommunfullmäktige. Något annat politiskt beslut har jag inte 
informerats om.

Mårten Mårtensson (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Enligt skrivelsen i ärendet Information om Kulturmagasinet ska det finnas ett 
beslut att inte gå vidare med flytt av magasinet och det ska således stanna kvar på 
befintlig plats. Något sådant beslut har inte tagits med vår kännedom. Varför 
förmedlas då detta till tjänstemän och media? Jag/Vi avvisar förslaget till 
kompletteringsbudget i detta ärende rörande magasinsflytten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 14 Dnr 2020/15

Justerares signatur 

Vi saknar underlag på vad det kostar att renovera befintligt magasin så det kan 
bli i acceptabelt skick. Brandskydd, skalskydd, skadedjurshantering, bra 
utrymningsvägar, platsbrist för föremålen är inte billigt. Därav måste en sådan 
beräkning finnas. Hur ska man annars väga olika förslag mot varandra?

Jag/Vi ifrågasätter starkt hur detta förslag att stanna kvar i befintliga lokaler är till 
medborgarnyttan och bevarandet av kulturarvet. Vi anser det inte förenligt med 
museilagen att stanna kvar i befintliga lokaler, se punkt 4,2 med risk- och 
konsekvensanalysen. Vi vill att arbetet fortsätter med magasinsflytten så som vi 
tidigare arbetat under 2019. Det arbete som redan har gjorts får inte vara 
förgäves.

Bengt Gunnarsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi bifaller liggande förslag, men vår yttersta ambition är att få till en flytt till en 
lokal som är betydligt mer anpassad för ändamålet av ett kulturmagasin som ska 
vara nämndens arbete framåt i snar framtid.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden fick 2019 ett investeringsanslag på 4 000 000 kronor för flytt av 
Kulturmagasin. 
2019 fanns 3 785 488 kronor kvar. Dessa vill nämnden flytta över till år 2020 för att 
genomföra nödvändiga lokalförbättringar i nuvarande lokal.
Exempel på lokalförbättringarna som behövs göras är:

 Förbättrat skalskydd och säkerhetsanpassningar
 Förbättrat brandskydd
 Isolering av vindsutrymmen

När dessa lokalförbättringar är genomförda har samlingarna en bra miljö att förvaras i och 
arbetet kring att katalogisera, digitalisera och gallra kan fortgå långsiktigt.

Kulturnämnden fick 2019 ett investeringsanslag till ökad säkerhet på museerna på 400 000 
kronor. 2019 fanns 377 500 kronor kvar. Dessa vill nämnden flytta över till 2020 för fortsatt 
arbete.
En del arbete är redan genomfört (och faktura kommer 2020). En ansökan till 
datainspektionen kring att sätta upp kameror förväntas bli besvarad under våren 2020. 
Därefter inköp och placering av kameror.

Ärendet är av administrativ karaktär och har inte barnchecklistats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 14 Dnr 2020/15

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 4 februari 2020

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner förslag till kompletteringsbudget 2019 till 2020 och föreslår 
kommunfullmäktige att överflytta och ändra ändamål.

Föredragande
T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck

Förslag till beslut under sammanträdet
Mårten Mårtensson (S) lämnar följande förslag till beslut:
 

Vi yrkar bifall på den delen som avser överförandet av de 377 500 kronor som 
avser säkerhet till muséerna.

Vi yrkar avslag till delen som avser ändrat ändamål angående Kulturmagasinet till 
förmån för den inriktning som nämnden gemensamt arbetat fram för 
magasinsflytt.

Beviljade investeringsmedel ska vara kvar som en första del i flytten av 
Kulturmagasinet. Dessa 3 788 488 kronor är första delen av flyttprocessen. I 
budgetdebatten 2018 hade både M+L+KD samt S+C tydliga budskap om att 
investeringsmedel ska tillskjutas i kommande budgetar.
Beviljade medel ska vara kvar i nämnden.

Ajourneringar:
Madeleine S. Hägg (C) begär ajournering klockan 15:26. Sammanträdet återupptas klockan 
15:40.

Ordförande begär ajournering klockan 15:46. Sammanträdet återupptas 16:02

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden bifaller Mårten 
Mårtenssons (S) förslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 14 Dnr 2020/15

Justerares signatur 

Omröstning
Omröstning begärs och nämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för förvaltningens förslag till beslut.
Nej-röst för Mårtenssons förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Med 4 nej-röster för Mårtenssons förslag till beslut och 3 ja-röster för förvaltningens förslag 
beslutar nämnden bifalla Mårtenssons förslag till beslut.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår
Paula Larsson Jarl (M) X
Mårten Mårtensson (S) X
Madeleine S. Hägg (C) X
Saga Bitkover-Norman (L) X
Kim Grahn (S) X
Bengt Gunnarsson (SD) X
Sverker Meyer (M) X
Summa 3 4 0

Protokollsanteckning
Saga Bitkover-Norman (L) lämnar en protokollsanteckning.

Mårten Mårtensson (S) lämnar en protokollsanteckning som stödjs av Kim Grahn (S), 
Madeleine S. Hägg (C) och Saga Bitkover-Norman (L).

Bengt Gunnarsson (SD) lämnar en protokollsanteckning som Moderaterna ställer sig bakom.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 15 Dnr 2019/10

Justerares signatur 

Uppföljning av 2019 års interna kontroll för kulturnämnden

Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2019.

Protokollsanteckning
Sverker Meyer (M) lämnar följande protokollsanteckning:   

Verksamhet Human Resources bör ha det högsta riskvärdet 16/16 och inte, 
enligt uppföljningen, 9/16.

Kompetensöverföringen har det högsta riskvärdet med avsaknad av kulturchef 
sedan april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunfullmäktiges reglemente och tillämpningsanvisningar för den interna 
kontrollen i Ystads kommun ska respektive nämnd årligen anta en plan för intern kontroll. 
Förvaltningschefen ska minst en gång per år rapportera till nämnden hur den interna 
kontrollen fungerar.

Kulturnämnden godkände 2019 års interna kontrollplan den 7 mars 2019 § 11.
I samband med årsredovisningen ska följande rutiner/system redovisas:

 Lokalförsörjning
 Inventarier
 1%-regeln om konstnärlig gestaltning
 Gåva till klostret
 Kunskapsöverföring ledningsnivå

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2019,
Uppföljning av intern kontrollplan 2019 – rapport,
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck 6 februari 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 15 Dnr 2019/10

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2019.

Föredragande
T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck

Förslag till beslut under sammanträdet
Sverker Meyer (M) lämnar en protokollsanteckning som stödjs av: Mårten Mårtensson (S), 
Kim Grahn (S), Madeleine S. Hägg (C), Saga Bitkover-Norman (L), Jan- Åke Isaksson (SD) 
och Paula Larsson Jarl (M)

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 16 Dnr 2019/63

Justerares signatur 

Granskning av hantering och nyttjande av fordon

Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden har tagit del av revisionens granskning av hantering och nyttjande av fordon.

Kulturnämnden ser en nytta i samtliga åtgärder som har föreslagits och inväntar 
kommunstyrelsens gemensamma riktlinjer. Utifrån dem kommer rutiner att tas fram för att 
säkerställa att ett systematiskt arbetssätt gällande uppföljning av fordonshantering kommer 
att finnas. Kulturnämnden ser också positivt på att någon form av digital körjournal införs.

Kulturnämndens beslut skickas som yttrande till revisionen.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av revisionen i Ystads kommun granskat om nämnderna har en 
ändamålsenlig hantering och nyttjande av kommunens fordon. Granskningen har riktat sig 
mot samtliga nämnder som har ett fordonansvar.

Den sammanfattande bedömningen är att Ystads kommuns fordonshantering har vissa 
utvecklingsbehov. 

Revisonen ser positivt på det faktum att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har 
beslutat om en policy respektive riktlinjer för fordon, resor och möten. Policy och riktlinjer 
ger goda förutsättningar för att kommunen ska arbeta mot kommunfullmäktiges beslut om 
fossilfritt bränsle 2020.

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.

Beslutsunderlag
Begäran om svar över Granskning av hantering och nyttjande av fordon, inkom den 20 
december 2019,
Granskningsrapport av hantering och nyttjande av fordon, inkom den 20 december 2019,
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 3 februari 2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 16 Dnr 2019/63

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Kulturnämnden har tagit del av revisionens granskning av hantering och nyttjande av fordon.

Kulturnämnden ser en nytta i samtliga åtgärder som har föreslagits och inväntar 
kommunstyrelsens gemensamma riktlinjer. Utifrån dem kommer rutiner att tas fram för att 
säkerställa att ett systematiskt arbetssätt gällande uppföljning av fordonshantering kommer 
att finnas. Kulturnämnden ser också positivt på att någon form av digital körjournal införs.

Kulturnämndens beslut skickas som yttrande till revisionen.

Föredragande
T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbeck

Beslut skickas till:
Revisionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 17 Dnr 2020/17

Justerares signatur 

Attesträtter 2020

Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden antar attestförteckning enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-01-18 reviderat attestreglemente för Ystads kommun. Syftet 
med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförts är korrekta 
vad gäller prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, kontering 
och beslut.

 Kommunens nämnder ansvarar för att:
 antagna regler avseende detta reglemente följs 
 besluta om attestanter och ersättare inom sitt verksamhetsområde samt 

beloppsnivåer minst en gång per år, uppgifterna sammanställs i en attestförteckning
 besluta om attesträtt för förvaltningschef inom sitt verksamhetsområde 
 ordförande och vice ordförande tilldelas minst attesträtt för ersättning vid icke 

protokollförda förrättningar inom nämndens verksamhetsområde 
 upprätthålla en god intern kontroll genom att årligen planera och genomföra 

kontroller av efterlevnaden av detta reglemente 
 inom ramen för den interna kontrollen vid behov till kommunstyrelsen lämna 

rapport om reglementets tillämpning och föreslå åtgärder vid behov 
 vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. 

Förvaltningschefen ansvarar inom verksamhetsområdet för att: 
 tillse att attestförteckning upprättas och årligen bereds för beslut i nämnd samt 

tillhandahålls ekonomiavdelningen tillsammans med eventuella 
tillämpningsanvisningar 

 fortlöpande under året fatta beslut om behöriga attestanter och beloppsnivåer samt 
översända dessa till ekonomiavdelningen 

 informera attestanter om reglerna och anvisningarnas innebörd så att varje attestant 
och kontrollant har erforderlig insikt och kunskap om uppgiften. 

Ärendet är av administrativ karaktär och har därför inte barnchecklistats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 17 Dnr 2020/17

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Attestreglemente KF 2018
Sammanställning av attestlistor för kulturnämnden 6 februari 2020
Tjänsteskrivelse av t.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck den 6 februari 2020.

Förslag till beslut
Kulturnämnden antar attestförteckning enligt förvaltningens förslag.

Föredragande
T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 18   

Justerares signatur 

Information om synliggörande av fornminneslämningar i 
Ystads kommun

Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden tar del av informationen om vad som hänt i frågan om att synliggöra 
fornlämningar i Ystads kommun.

Protokollsanteckning
Mårten Mårtensson (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Att denna motion inte har bevakats tillräckligt anser vi att avsaknad av kulturchef 
har bidragit till. Vi behöver en kulturchef snarast.
Att lyfta fram fornlämningar är viktigt för vårt kulturarv, forskning och för 
intresserade besökare med flera.

Saga Bitkover-Norman (L) lämnar följande protokollsanteckning:

De beslut som tagits om synliggörande av fornlämningar i kommunen har inte 
genomförts. Något samarbete med kulturnämnden i frågan finns inte, vi har 
ingen kulturchef som kan samordna frågor som berör flera nämnder. Liberalerna 
anser att vi som en kommun med stor kulturturism behöver visa upp hur många 
arkeologiska fyndplatser vi faktiskt har.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mårten Mårtensson (S) lämnar protokollsanteckning som stödjs av Kim Grahn (S), 
Madeleine S. Hägg (C), Mikael Cadier (MP), Paula Larsson Jarl (M), Saga Bitkover-Norman 
(L), Jan-Åke Isaksson (SD) och Sverker Meyer (M)

Saga Bitkover-Norman (L) lämnar protokollsanteckning.

Föredragande
T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 19   

Justerares signatur 

Information från förvaltningschef

Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
 Rekrytering av förvaltningschef
 Rekrytering av kulturchef
 Rekrytering av bibliotekschef
 1%-regeln positiv dom
 Medarbetarenkät

Föredragande
T.f. förvaltningschef Stefan Ahlbäck
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2020-02-12

KN § 20   

Justerares signatur 

Övrigt
 Information om marsmötet som är ett heldagsmöte.
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