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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-12-12 

Vadstena kommun 
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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 
13.00 – 16.20 

Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande, § 121-136 
Ann-Chatrin Kristiansson (S), ersättare för Göran Fältgren (S),  
§ 118-120 
Fredrik Unger (S), ersättare för Eva Sparrborn (M) 
Lena Linde (K) 
Annika Bodelius (MP) 
Bo Johansson (C), andra vice ordförande 
Johan Ektander (M)  
Ida Olai (K) 
  

Paragrafer §118–§136 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Katarina AnderssonB 

Ordförande  
_________________________________________________________________________ 
Bo Johansson (C), § 118-120                 Göran Fältgren (S), § 121-136  

Justerare  
_________________________________________________________ 
Lena Linde (K) 

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Kultur- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-19 

Sista dag för överklagande 2023-01-09 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Katarina AnderssonB 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Chatrin Kristiansson (S), § 121-136                 
Elin Boreson-Stenlund (KD) 
 Gisela Tapper (K) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator  
Eva Lavoie, ekonom 
Olof Hermelin, museichefen för Östergötlands museum, § 120 
Hanna Kantokoski, utredare, § 121-124 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, § 125-127 
Hanna Wihlborg, kultur- och fritidschef, § 128 
Lotta Gemfors, enhetschef Via Vadstena, § 132 
Suzanne Stråkander Rockler, projektledare skolprojektet, § 134 
 

Ajournering 14.25 – 14.45 
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§ 118 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning: -  

 

Förslag till beslut 
 

1. Till justerare väljs Lena Linde (K). 
2. Följande föredragningslista fastställs: 

 

1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

 

2 Allmänhetens frågestund 
 

 

3 Information från ny huvudman för Sancta Birgitta klostermuseum 
 

KUN/2022:10 

4 Beslut om rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2022 
 

KUN/2022:186 

5 Information om ungdomsenkäten "Om mig" 2022 
 

KUN/2022:195 

6 Beslut om reviderade riktlinjer för elevresor och 
inackorderingsbidrag 
 

KUN/2022:135 

7 Beslut om riktlinje för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd 
 

KUN/2022:78 

8 Beslut om taxor inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde från och med 1 januari 2023  
 

KUN/2022:194 

9 Beslut om bidrag till ideell och idéburen sektor 2023 - social 
verksamhet 
 

KUN/2023:7 

10 Beslut om bidrag till verksamhet av regionalt eller nationellt 
intresse 2023 
 

KUN/2022:173 

11 Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för skolprojektet 
 

KUN/2022:72 

12 Beslut om utbildningsdagar för kultur- och utbildningsnämnden 
2023 
 

KUN/2022:184 

13 Svar på granskning av nämndernas arbete med att styra med god 
ekonomisk hushållning 
 

KUN/2022:219 
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14 Svar på granskning av delegationsordningar och attestreglemente 
 

KUN/2022:218 

15 Information om VIA-Vadstena  KUN/2022:221 
   
16 Beslut om förenklad ekonomisk uppföljning per 30 november 

2022 
 

KUN/2022:13 

17 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2022:10 

18 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2022:11 

19 Meddelanden och handlingar för kännedom KUN/2022:12 

Sammanfattning 
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka 
ärenden ordföranden vill att nämnden ska behandla. Vid sammanträdet har 

nämndledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan.  

Ärendena behandlas i följande ordning: 1-15, 17, 16, 18-19. 

I protokollet skriv ärendena i den ordning de står på föredragningslistan. 

Förslag till beslut 
Annika Bodelius (MP) med instämmande av Ida Olai (K): 

1. Till justerare väljs Lena Linde (K). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget 
och finner att nämnden har beslutat enligt förslaget.  
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§ 119 

Allmänhetens frågestund 
Vår beteckning: -  

 

Sammanfattning 
Enligt ”Riktlinjer för kultur- och utbildningsnämndens öppna sammanträden” ska 

nämnden vid varje sammanträde ha en punkt på kallelsen/föredragningslistan som 
heter: Allmänhetens frågestund. Då har allmänheten möjlighet att ställa frågor till 

politikerna rörande kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund eftersom det inte är några besökare 
vid dagens sammanträde. 
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§ 120 

Information från ny huvudman för Sancta Birgitta 

klostermuseum 
Vår beteckning: KUN/2022:10- 009 

 

Sammanfattning 
Östergötlands museum har från och med den 1 oktober 2022 tagit över ansvaret för 

Sancta Birgitta klostermuseum, enligt avtal mellan Birgittastiftelsen, Vadstena 
kommun och Region Östergötland. 

Museichefen för Östergötlands museum informerar om verksamheten. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 121 

Beslut om rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 

2022 
Vår beteckning: KUN/2022:186- 005 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad noteras.  
2. Bildningschef får i uppdrag att arbeta vidare med punkterna 1-8 i den 

sammanvägda bedömningen.   

3. En återrapport ska ske vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 
2023. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om 
hur man får behandla personuppgifter. Kultur- och utbildningsnämnden är 

personuppgiftsansvarig för sin verksamhet och har utsett kommunalförbundet 

Sydarkivera som Dataskyddsombud för nämndens ansvarsområde. 

Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i juni 2021 rapporterade 

förvaltningen att arbetet med dataskyddsefterlevnad inte genomförts. Organisationen 
för arbetet med informationssäkerhet är otydlig på såväl kultur- och 

utbildningsförvaltningen och i kommunen som helhet.  

I rapporten från kontroll av dataskyddsefterlevnad för kultur- och 
utbildningsnämnden bedömer dataskyddsteamet åtta punkter som viktigast för kultur- 

och utbildningsnämnden att arbeta vidare med.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 9 november 2022 

Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för kultur- och utbildningsnämnden 

2022  

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunalförbundet Sydarkivera  
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§ 122 

Information om ungdomsenkäten "Om mig" 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:195- 629 

 

Sammanfattning 
Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil bland ungdomar i grund- och 
gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Region 
Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland.  
 
Utredaren kommenterar enkätresultatet muntligt utifrån årets rådata. 
Hemkommunsrapporten är försenad men kommer att presenteras för nämnden när 
kommunen fått ta del av den.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 123 

Beslut om reviderade riktlinjer för elevresor och 

inackorderingsbidrag 
Vår beteckning: KUN/2022:135- 623 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Förslag till reviderade riktlinjer för elevresor och inackorderingsbidrag antas och 
ersätter tidigare riktlinjer, antagna av kultur- och utbildningsnämnden den 17 

oktober 2022. 

2. Begreppen inackorderingsbidrag och inackorderingstillägg i riktlinjerna förtydligas 
(administrativ revidering som görs av ansvarig handläggare i samråd med ansvarig 

chef). 

Sammanfattning 
Det har under höstterminen kommit in flertalet sena ansökningar om 

inackorderingsbidrag. Då Vadstena kommun skickar ut busskort till alla elever har 

dessa elever haft busskort under tiden de varit inackorderade. För att möjliggöra att 
riktlinjen följs föreslår förvaltningen en revidering där sista ansökningsdag skrivs in.  

Förslag till beslut 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelse: 

1. Förslag till reviderade riktlinjer för elevresor och inackorderingsbidrag antas och 

ersätter tidigare riktlinjer, antagna av kultur- och utbildningsnämnden den 17 

oktober 2022. 
 

Annika Bodelius (MP): Tillägg till förvaltningens förslag till beslut: 

2. Begreppen inackorderingsbidrag och inackorderingstillägg i riktlinjerna förtydligas 

(administrativ revidering som görs av ansvarig handläggare i samråd med ansvarig 
chef). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslagen 
och finner att nämnden har beslutat enligt förslagen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 november 2022 

Förslag till riktlinje 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsförvaltningens webbredaktör för publicering av riktlinjen 
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§ 124 

Beslut om riktlinje för tilläggsbelopp gällande extraordinärt 

stöd 
Vår beteckning: KUN/2022:78- 629 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd antas. 

Sammanfattning 
Tilläggsbelopp har tidigare hanterats på förvaltningen genom en rutin som antagits av 

bildningschefen. Förvaltningen föreslår att rutinen skrivs om till en riktlinje då 
tilläggsbeloppen utgör en del av budgeten som huvudmannen ansvarar för. I riktlinjen 

beskrivs ansökningsperioder, innehåll i ansökan samt när beloppet utbetalas.  

Tilläggsbelopp betalas endast ut till fristående enheter. Om ett barn eller en elev som 

är folkbokförd i Vadstena är inskriven i annan kommun och är i behov av 

extraordinärt stöd i förskolan eller skolan regleras det genom interkommunal 
ersättning (IKE). Om ett barn eller en elev som studerar i våra egna kommunala 

förskolor och skolor är i behov av extraordinärt stöd regleras det genom 
resursfördelning som bildningschefen ansvarar för.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 17 augusti 2022 
Förslag till riktlinje 

Nu gällande rutin (upphävs av bildningschefen då reviderad riktlinje antagits) 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Berörda fristående skolor 

Fristående förskolor i Vadstena kommun 
Elevhälsan  
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§ 125 

Beslut om taxor inom kultur- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde från och med 1 januari 2023 
Vår beteckning: KUN/2022:194- 049 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Taxor för kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde beslutade av 
kultur- och utbildningsnämnden den 14 juni 2021, § 46 och revidering via 

delegationsbeslut 12 september 2022 upphävs från och med 1 januari 2023. 

2. Förslag till reviderade taxor för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde antas och gäller från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har uppdraget att justera de taxor som finns 
inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Kultur- och 

utbildningsförvaltningen föreslår att taxan revideras enligt förslag. Taxor för 

Fritidscentrum vid Stora Troget är borttagna eftersom verksamheten har flyttat och 
priser har justerats.  

 Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 1 december 2022 
Förslag till reviderad taxa från och med 1 januari 2023 
Nu gällande taxa beslutad av bildningschefen 12 september beteckning:  
KUN/2022:96 – 049 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Lokalstrateg  
Bokningsansvariga  
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§ 126 

Beslut om bidrag till ideell och idéburen sektor 2023 - social 

verksamhet 
Vår beteckning: KUN/2023:7- 805 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fördela bidrag till verksamhet inom 
social sektor enligt följande: 

Bris, region Öst   15 000 kronor 

Motala kvinnojour   65 000 kronor 
Brottsofferjouren   35 000 kronor 

2. Bidrag betalas ut när rapport om användning av bidrag för föregående år (2021) 
har kommit in och godkänts. 

Sammanfattning 
Tre aktörer ansöker om bidrag inom ramen för social sektor under 2022; Bris region 

Öst, Motala kvinnojour och Brottsofferjouren Västra Östergötland. I riktlinjerna 
anges att bidrag ges till ideella och idéburna verksamheter som på ett 

omhändertagande och proaktivt sätt bedriver verksamhet inom social sektor. Där 
anges också att bidragen ska rapporteras. Bidraget för social verksamhet söks av 

föreningar för ett år i taget. Ansökan sker i förskott. 

Samtliga föreningar i förslaget om beslut har gjort en ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 2 november 2022 

Ansökningar 

Beslutet expedieras till 
Samtliga sökande 

Ekonomiassistent 2 (för utbetalning januari 2023)  
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§ 127 

Beslut om bidrag till verksamhet av regionalt eller nationellt 

intresse 2023 
Vår beteckning: KUN/2022:173- 805 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fördela bidrag till Stiftelsen 
Internationella Vadstena-Akademien, Shakespearefabriken i Vadstena ek.för. och 

Sancta Birgitta Klostermuseum om totalt 1 000 000 kronor. 

Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien  500 000 kronor 
Shakespearefabriken i Vadstena ek.för. 350 000 kronor 

Sancta Birgitta Klostermuseum 150 000 kronor 
2. Bidrag betalas ut när rapport om användning av bidrag för föregående år (2021) 

har kommit in och godkänts. 

Sammanfattning 
Vadstena har ett rikt kulturliv och kommunen ger bidrag för att stimulera en mångfald 
av nätverk, aktörer, verksamheter och aktiviteter. Kommunen ger varje år ett bidrag 

till aktörer som stärker Vadstena som en framträdande kulturstad. Bidraget för 
verksamhet av regionalt eller nationellt intresse är ett bidrag för spetsverksamhet där 

kommunens bidrag är en förutsättning för regionala och statliga stöd. Det söks 

antingen i förskott för ett år i taget eller ingår i en avtalad överenskommelse med 
andra parter.  

Vadstena Akademien och Shakespearefabriken har ansökt om medel. Sancta Birgitta 
Klostermuseums medel ingår i huvudmannaavtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 2 november 2022 

Ansökningar 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut om godkännande av avsiktsförklaring, 

tjänsteskrivelse samt avtal om övergång av verksamheten på Sancta Birgitta 
Klostermuseum, beteckning: KUN/2022:77 

Beslutet expedieras till 
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien 

Shakespearefabriken i Vadstena ek.för. 
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Sancta Birgitta Klostermuseum 

Ekonomiassistent 2 (för utbetalning januari 2023)  
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§ 128 

Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för 

skolprojektet 
Vår beteckning: KUN/2022:72- 866 

 

Sammanfattning 
Skolprojektet omfattas av enprocentsregeln och en arbetsgrupp för projektet har 

bildats. Enligt riktlinjer för enprocentsregeln ska arbetsgruppen löpande rapportera till 
kultur- och utbildningsnämnden.  

Summan för byggprojektet Sankt Persskolan är fastställd till 695 100 kronor och 

arbetsgruppen kan nu börja arbeta med projektet. Ett konstprogram har tagits fram 
och ett Skapande skola projektet startar i januari 2023 för att få med barnens 

perspektiv.  

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 129 

Beslut om utbildningsdagar för kultur- och 

utbildningsnämnden 2023 
Vår beteckning: KUN/2022:184- 006 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Följande utbildningsdagar för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och 
ersättare fastställs: 

Måndag 30 januari 2023 klockan 9.00 – 15.00        

Måndag 3 april 2023 klockan 9.00 – 15.00   
        

2. Arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå för deltagande i utbildningsdagarna. 

Sammanfattning 
Eftersom det är flera ledamöter och ersättare som är nya i kultur- och 

utbildningsnämnden kommande mandatperiod, föreslår kultur- och 
utbildningsförvaltningen att de förtroendevalda ges information om nämndens 

verksamheter, sammanträdesteknik, grunduppdrag och roller med mera.  

Förslag till beslut 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelse: 

1. Följande utbildningsdagar för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och 

ersättare fastställs: 
Tisdag 31 januari 2023 klockan 9.00 – 15.00        

Måndag 3 april 2023 klockan 9.00 – 15.00   
        

2. Arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå för deltagande i utbildningsdagarna. 

Göran Fältgren (S):  

1. Följande utbildningsdagar för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och 

ersättare fastställs: 
Måndag 30 januari 2023 klockan 9.00 – 15.00        

Måndag 3 april 2023 klockan 9.00 – 15.00   
        

2. Arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå för deltagande i utbildningsdagarna. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden har beslutat enligt 

Göran Fältgrens (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 29 november 2022 

Beslutet expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 2023 

Handläggare inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde  
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§ 130 

Svar på granskning av nämndernas arbete med att styra med 

god ekonomisk hushållning 
Vår beteckning: KUN/2022:219- 007 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till svar på rapportens 
rekommendationer, lämnade i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

2. Svaren översänds till kommunrevisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunrevisorerna har uppdragit åt KPMG att granska Vadstena kommuns 
nämnders arbete med att styra med god ekonomisk hushållning. 

Utifrån granskningens syfte och vad som framkommit i samband med granskningen 
lämnar kommunrevisorerna tre rekommendationer till socialnämnden och kultur- och 

utbildningsnämnden. Kommunrevisorerna önskar svar på rapporten och lämnade 

rekommendationer senast efter nämndens sammanträde i december månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 25 november 2022 

Kommunrevisorernas handlingar: Beslut, brev och granskningsrapport 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunrevisorerna  
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§ 131 

Svar på granskning av delegationsordningar och 

attestreglemente 
Vår beteckning: KUN/2022:218- 007 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till svar på rapportens 
noteringar, lämnade i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

2. Svaren översänds till kommunrevisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunrevisorerna har uppdragit åt KPMG att genomföra en kortare förstudie av 
kommunens delegationsordningar och attestreglementen. Kommunrevisorerna önskar 

kommentarer på noteringar i rapporten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 28 november 2022 

Delegationsordning antagen 7 mars 2022, beteckning: KUN/2022:29 

Delegationsordning antagen 14 november 2022, beteckning: KUN/2022:132 
Rutin för att säkerställa att delegerade uppgifter utförs på rätt sätt, beteckning: 

KUN/2022:174 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunrevisorerna  
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§ 132 

Information om VIA-Vadstena 
Vår beteckning: KUN/2022:221- 009 

 

Sammanfattning 
Den nya organisationen VIA Vadstena startade den 1 november 2022. I verksamheten 

finns vuxenutbildningen, integration och arbetsmarknadsenheten.  

Enhetschefen informerar om verksamheten. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 
Informationsskrivelse 
Bildspelspresentation 
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§ 133 

Beslut om förenklad ekonomisk uppföljning per 30 

november 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:13- 042 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Förenklad ekonomisk uppföljning per 30 november 2022 för kultur- och 
utbildningsnämnden godkänns. 

Sammanfattning 
En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända 
förutsättningar och beslut att kostnaderna prognostiseras bli 1 200 tkr lägre än tilldelad 
budgetram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 5 december 2022 
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§ 134 

Information från verksamheten och regionen 
Vår beteckning: KUN/2022:10- 009 

 

Sammanfattning 
Projektledaren för skolprojektet informerar muntligt och ger en nulägesrapport om 

skolprojektet. 

Bildningschefen informerar muntligt om vad som är på gång inom kultur- och 

utbildningsförvaltningen:  

1. Kultur- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag att till den 31 januari 
jämföra ersättningar till enskilda förskolor och fritidshem med omkringliggande 

kommuner.  
2. Kultur- och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra ett nätverksmöte 

med de enskilda förskolorna och fritidshemmen efter nyår. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 135 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KUN/2022:11- 002 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 

tjänstepersoner enligt delegationsordning antagen av kultur- och utbildningsnämnden. 

Dessa beslut ska redovisas till kultur- och utbildningsnämnden. Redovisningen 
innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot 

står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

En lista över delegationsbeslut under perioden 2022-11-04 – 2022-12-02 har 

redovisats till dagens sammanträde. Bildningschefen informerar muntligt om 

delegationsbesluten och ett urval av besluten har redovisats skriftligt. 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2022-11-04 – 2022-12-02 
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§ 136 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2022:12- 001 

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2022-11-04 – 2022-12-02 

delges på dagens sammanträde. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


