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Vadstena kommun 
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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 
13.00 – 16.25 

Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande, § 4-6 och 8–18 
Fredrik Unger (S), ersättare för Göran Fältgren (S), § 1-3 
Lena Linde (K), andra vice ordförande 
Ewa Ahlstedt, första vice ordförande 
Ida Olai (K) 
Rita Omvik (M)  
Pia Karlsson (S) 
Elin Boreson-Stenlund (KD)  
 

Paragrafer §1-6 och § 8-18 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 

Ordförande  
________________________________________________________________________ 
Ewa Ahlstedt (M) § 1–3                  Göran Fältgren (S), § 4–6 och 8-18 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Elin Boreson-Stenlund (KD) 

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

Nämnd Kultur- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-06 

Datum då anslaget sätts upp 2023-02-13 

Sista dag för överklagande 2023-03-06 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 
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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 
13.00 – 16.25 

Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande 
Lena Linde (K), andra vice ordförande 
Ewa Ahlstedt, första vice ordförande 
Ida Olai (K) 
Rita Omvik (M)  
Pia Karlsson (S) 
Elin Boreson-Stenlund (KD)  
 

Paragraf § 7 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 

Ordförande  
_________________________________________________________ 
Göran Fältgren (S) 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Elin Boreson-Stenlund (KD) 

Anslag/bevis 
§ 7 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Kultur- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-06 

Datum då anslaget sätts upp 2023-02-06 

Sista dag för överklagande 2023-02-27 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Fredrik Unger (S), § 4-18 
Rune Lemon (K) 
Ann-Marie Hjelm (M) 
Claes Westling (V) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator  
Eva Lavoie, ekonom 
Linda Wigren, elevhälsochef, § 3 
Anna Helméus, skolsköterska tillika verksamhetschef för den 
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan, § 3 
Hanna Kantokoski, utredare, § 4-7 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, § 10-11 
Hanna Wihlborg, kultur- och fritidschef, § 16 
 

Ajournering 14.55 – 15.15 
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§ 1 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning: -  

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Till justerare väljs Elin Boreson-Stenlund (KD). 
2. Följande föredragningslista fastställs: 

1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

 

2 Allmänhetens frågestund 
 

 

3 Presentation av Elevhälsans verksamhet och 
patientsäkerhetsberättelse för 2022 
 

KUN/2023:17 

4 Beslut om verksamheten ”Omsorg på tid då förskola och 
fritidshem inte erbjuds” 
 

KUN/2022:187 

5 Redovisning av måluppfyllelse höstterminen 2022, 
årskurs 6 och 9 
 

KUN/2022:95 

6 Rapportering av anmälda kränkningar av barn och elever 
inom verksamheten under perioden 1 juli - 31 december 
2022 
 

KUN/2022:156 

7 Fastställande av intern kontrollplan för kultur- och 
utbildningsnämnden 2023 
 

KUN/2023:6 

8 Beslut om detaljbudget med plan för 2024-2025 för 
kultur- och utbildningsnämnden 
 

KUN/2023:1 

9 Beslut om Vadstena kommuns kulturstipendium 2023 
 

KUN/2022:196 

10 Beslut om stöd till Svenska Mästerskapet i triathlon 
 

KUN/2023:15 

11 Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde perioden 1 juli 
- 31 december 2022 
 

KUN/2022:35 

12 Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena 
kommun perioden 1 juli – 31 december 2022 

KUN/2022:36 
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13 Val av förtroendevald till kommunala pensionärsrådet 

 
KUN/2022:126 

14 Upphävande av beslut om att kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträden ska vara öppna 
 

KUN/2022:237 

15 Svar på kommunrevisorernas rekommendationer efter 
granskning av kommunens målstyrning 
 

KUN/2022:122 

16 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2023:11 

17 Anmälan av delegationsbeslut KUN/2022:11, 
KUN/2023:9 
 

18 Meddelanden och handlingar för kännedom KUN/2022:12, 
KUN/2023:10 

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.  

Förslag till beslut 
Lena Linde (K): 

1. Till justerare väljs Elin Boreson-Stenlund (KD). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget 
och finner att nämnden har beslutat enligt förslaget. 
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§ 2 

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 allmänhens frågestund eftersom det inte är några besökare vid 
dagens sammanträde. 
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§ 3 

Presentation av Elevhälsans verksamhet och 

patientsäkerhetsberättelse för 2022 
Vår beteckning: KUN/2023:17- 624 

 

Sammanfattning 
Enligt huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet ska 
elevhälsans verksamhet presenteras för kultur- och utbildningsnämnden i februari. 
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats ska redovisas vid samma 
tillfälle. 

Elevhälsochef och skolsköterska, tillika verksamhetschef för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan informerar. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 
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§ 4 

Beslut om verksamheten ”Omsorg på tid då förskola och 

fritidshem inte erbjuds” 
Vår beteckning: KUN/2022:187 – 719  

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Verksamheten ”Omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds” läggs 
vilande från och med den 9 juli 2023. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
verksamheten ska kunna bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Uppdraget ska 
återrapporteras till kultur- och utbildningsnämnden senast den 18 september 
2023. 

Sammanfattning 
Omsorg på kvällar, nätter och helger när förskola och fritidshem inte har öppet har 
erbjudits vårdnadshavare sedan september 2019.  

Två familjer har nyttjat verksamheten under 2022 ungefär tio till tolv dagar i månaden. 
Personalen som arbetar med barnen är anställda i kommunens vikariepool.  

2022 var budgeten för verksamheten 542 405 kronor och utfallet 504 650 kronor.  

De riskfaktorer som identifierats för verksamheten är den problematiska 
chefstrukturen och att det inte finns fast anställd personal som kan ges tid för 
planering och kompentensutveckling. En pedagogisk verksamhet som uppfyller 
arbetsmiljölagstiftningen kan inte bedrivas inom nuvarande budgetram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 12 januari 2023 
Riktlinje för omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds, beteckning: 
KUN/2021:80 – 719  

Beslutet expedieras till 
Rektor för förskolan 
Socialförvaltningen, bemanningen 
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§ 5 

Redovisning av måluppfyllelse höstterminen 2022, årskurs 6 

och 9 
Vår beteckning: KUN/2022:95- 610 

 

Sammanfattning 
Enligt huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet, 
ska måluppfyllelse i årskurs 6 och 9 presenteras i urval för kultur- och 
utbildningsnämnden två gånger per år.   

Förvaltningens utredare informerar. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 
Bildspelspresentation - måluppfyllelse höstterminen 2022  
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§ 6 

Rapportering av anmälda kränkningar av barn och elever 

inom verksamheten under perioden 1 juli - 31 december 

2022 
Vår beteckning: KUN/2022:156- 607 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Återrapporteringen av anmälda kränkningar av barn och elever noteras.  
2. Huvudmannen finner inga skäl att vidta ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 
Enligt huvudmannens plan mot kränkande behandling ska rektorn anmäla 
kränkningar eller misstänkta kränkningar till kultur- och utbildningsnämndens 
förvaltning. 

Under höstterminen 2022 har totalt 27 anmälda kränkningar kommit in till 
huvudmannen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 17 januari 2023. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer 
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§ 7 

Fastställande av intern kontrollplan för kultur- och 

utbildningsnämnden 2023 
Vår beteckning: KUN/2023:6- 001 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2023 fastställs. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Enligt riktlinje för intern kontroll beslutad av kommunstyrelsen den 6 november 2019, 
ska respektive nämnd fastställa en intern kontrollplan inför varje budgetår.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en intern kontrollplan för kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023. 

Förslag till beslut 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelse: 

1. Intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2023 fastställs. 

Göran Fältgren (S): Tilläggsförslag 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 21 november 2022 
Förslag till intern kontrollplan 2023 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef  
Samtliga omnämnda i internkontrollplanen  
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§ 8 

Beslut om detaljbudget med plan för 2024-2025 för kultur- 

och utbildningsnämnden 
Vår beteckning: KUN/2023:1- 041 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kultur- och utbildningsnämnden antar förslag till detaljbudget för 2023, med 
plan för 2024 och 2025. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastslog den 14 december 2022 en rambudget för Vadstena 
kommun gällande år 2023 och med plan för 2024 och 2025. Kultur- och 
utbildningsförvaltningen har med utgångspunkt från denna tagit fram ett förslag till 
detaljbudget för kultur- och utbildningsnämnden för samma period. Planen innehåller 
förslag på drift- och investeringsbudget. 

Varje år upprättas en strategisk plan som innehåller rambudget samt uppdrag som 
fastställs av kommunfullmäktige. I kommunens nya styrsystem beslutas planen 
avseende det första året i en ny mandatperiod i två steg. 

Rambudgeten beslutas som ett första steg i december det sista året i den gamla 
mandatperioden medan uppdragen beslutas i ett andra steg på kommunfullmäktiges 
första sammanträde i den nya. Efter att uppdragen fastställts av kommunfullmäktige i 
mars 2023 kommer nämnderna sedan besluta om sin verksamhets målbild under 
perioden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 12 januari 2023 
Förslag till detaljbudget 2023 med plan för 2024-2025 för kultur- och 
utbildningsnämnden  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen  
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§ 9 

Beslut om Vadstena kommuns kulturstipendium 2023 
Vår beteckning: KUN/2022:196 - 867 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Eva Granlund utses till Vadstena kommuns kulturstipendiat 2023 med följande 
motivering:  

Eva Granlund har varit teaterscenen i Vadstena trogen i mer än 30 år och är ett 
välkänt ansikte för Vadstenaborna, men även för många hitresta gäster som vill 
uppleva en kväll med teater, sång, musik och god mat på Vadstena Nya Teater. 

Eva iklär sig många roller - alltifrån comedienne, som exempelvis den avdankade 
servitrisen Vera – till seriös skådespelare som kan konsten att skapa andäktig tystnad, 
när hon till exempel gestaltar Ellen Key. 
Förutom teaterchef är Eva också en efterfrågad föreläsare då hon berättar om 
kroppsspråk och våra subtila signaler. Underhållande och tänkvärt! 

Vadstena Kommun vill med detta stipendium tacka för en mångårig kulturinsats och 
uppmuntra till att fortsätta på den inslagna vägen. 

Sammanfattning 
Vadstena kultur- och utbildningsnämnd ska årligen utse och dela ut kommunens 
kulturstipendium som är på 25 000 kronor. Kulturstipendiet är avsett att stödja och 
uppmuntra insatser av såväl kulturaktörer som personer i övrigt som på något sätt har 
berikat Vadstena kommuns kulturliv. I första hand delas stipendiet ut till 
kommuninvånare.  

Kulturstipendiet delas ut under Kulturveckan som är vecka 10. 

Förslag till beslut  
Göran Fältgren (S): 
 

1. Eva Granlund utses till Vadstena kommuns kulturstipendiat 2023 med följande 
motivering:  
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Eva Granlund har varit teaterscenen i Vadstena trogen i mer än 30 år och är ett 
välkänt ansikte för Vadstenaborna, men även för många hitresta gäster som vill 
uppleva en kväll med teater, sång, musik och god mat på Vadstena Nya Teater. 

Eva iklär sig många roller - alltifrån comedienne, som exempelvis den avdankade 
servitrisen Vera – till seriös skådespelare som kan konsten att skapa andäktig tystnad, 
när hon till exempel gestaltar Ellen Key. 
Förutom teaterchef är Eva också en efterfrågad föreläsare då hon berättar om 
kroppsspråk och våra subtila signaler. Underhållande och tänkvärt! 

Vadstena Kommun vill med detta stipendium tacka för en mångårig kulturinsats och 
uppmuntra till att fortsätta på den inslagna vägen. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 15 december 2022 
Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium 
Lista på tidigare stipendiater 
Nomineringar 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomiassistens 2 (för utbetalning) 

Beslutet expedieras till 
Kulturstipendiat 
Nominerande 
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§ 10 

Beslut om stöd till Svenska Mästerskapet i triathlon 
Vår beteckning: KUN/2023:15- 805 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Svenska triathlonförbundets ansökan bifalles med ett bidrag om 100 000 kronor. 
2. Kultur- och utbildningsnämnden äskar ett extra anslag från kommunstyrelsen om 

100 000 kronor. 

Sammanfattning 
Svenska Triathlonförbundet vill genomföra SM i triathlon, olympisk distans, i 
samband med arrangemanget Vadstena triathlon. Vadstena triathlon är ett väletablerat 
och uppskattat arrangemang som motionstävling. Det arrangeras av ett bolag och får 
därför inte stöd av kommunala bidrag. Denna ansökan kommer från 
triathlonförbundet, som är en ideell organisation, och avser arrangerandet av SM-
tävlingen. Det kräver extra resurser kring arrangemanget, fler domare, tydligare 
tidtagning etc. För att få ett medialt genomslag och bidra till en positiv bild av 
Vadstena krävs också extra insatser. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har 
behandlat ansökan och ställer sig bakom ett bifall. KSAU kan också ta kostnaden men 
anser att beslutet ska fattas i kultur- och utbildningsnämnden i enlighet med andra 
bidrag till ideell och idéburen sektor. Kultur- och utbildningsnämnden kan därför 
besluta om bidraget och äska särskilt anslag från kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 13 januari 2023 
Ansökan 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen  

Beslutet expedieras till 
Svenska triathlonförbundet 
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§ 11 

Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde perioden 1 juli - 

31 december 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:35- 008 

 

Sammanfattning 
Enligt Vadstena kommuns rutin för lämnade förslag ska en sammanställning över de 
synpunkter och förslag som kommit in till kommunen redovisas för ansvarig nämnd 
två gånger per år. En sammanställning för andra halvåret 2022 redovisas av 
bildningschefen och kultur- och fritidsstrategen. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 
Redovisning av synpunkter och förslag 1 juli – 31 december 2022  
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§ 12 

Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena 

kommun perioden 1 juli – 31 december 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:36 - 008 

 

Sammanfattning 
Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål mot utbildningen. Klagomålen ska redovisas för nämnden enligt 
huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet och förvaltningens rutin för 
hantering av klagomål mot utbildningen. En sammanställning för andra halvåret 2022 
redovisas av bildningschefen. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 

Informationsunderlag 
Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun 1 juli – 31 december 
2022 
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§ 13 

Val av förtroendevald till kommunala pensionärsrådet 
Vår beteckning: KUN/2022:126- 003 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ann-Marie Hjelm (M) utses till förtroendevald i kommunala pensionärsrådet. 
2. Ovanstående val gäller under mandatperioden fram till 31 december 2026. 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet tillhör i kommunens organisation socialnämnden. 

Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska rådet bestå av fyra 
förtroendevalda, två från socialnämnden, en från kultur- och utbildningsnämnden och 
en från samhällsbyggnadsnämnden. Dessa väljer respektive nämnd inom sig. 

Förslag till beslut  
Ewa Ahlstedt (M): 

1. Ann-Marie Hjelm (M) utses till förtroendevald i kommunala pensionärsrådet. 
2. Ovanstående val gäller under mandatperioden fram till 31 december 2026. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 20 december 2022 
Kommunala pensionärsrådets reglemente 

Beslutet med rådets reglemente expedieras till 
Förtroendevald som valts att ingå i det kommunala pensionärsrådet 

Beslutet expedieras till 
Kommunala pensionärsrådet 
Förtroendemannaregistret 
Personalavdelningen  
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§ 14 

Upphävande av beslut om att kultur- och 

utbildningsnämndens sammanträden ska vara öppna 
Vår beteckning: KUN/2022:237 - 006 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kultur- och utbildningsnämndens beslut om öppna sammanträden från den 10 
februari 2015, § 20 upphävs. 

2. Riktlinjer för kultur- och utbildningsnämndens offentliga sammanträden antagna 
av kultur- och utbildningsnämnden den 10 april 2017, § 57 upphävs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 21 november 2007 beslutat att medge kommunstyrelsen 
och övriga nämnder att besluta om att ha offentliga sammanträden. Beslutar nämnden 
att ha offentliga sammanträden ska riktlinjer för detta antas. Kommunfullmäktige har 
antagit allmänna riktlinjer för Vadstena kommuns öppna sammanträden. 

I samband med att kultur- och utbildningsnämnden inrättades beslutade nämnden den 
10 februari 2015 att ha öppna sammanträden och antog vid samma tillfälle riktlinjer 
för detta. Riktlinjerna har reviderats den 10 april 2017. 

Kommunallagens utgångspunkt är att nämndmöten är stängda. Kommunfullmäktige 
har möjlighet att besluta om att nämndmöten kan vara öppna, men det betyder inte att 
de måste vara det. I Vadstena har fullmäktige beslutat att ge möjligheten till öppna 
sammanträden men den politiska majoriteten är överens om att inte nyttja den 
möjligheten utan istället se till kommunallagens utgångspunkt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 januari 2023 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 10 februari 2015, § 20, beteckning: 
BOU/2015:21 – 006  
Riktlinjer för kultur- och utbildningsnämndens offentliga sammanträden, beteckning: 
KUN/2019:80 – 006  

Beslutet expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
Handläggare till kultur- och utbildningsnämnden  
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen  
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Kommunstyrelsen och övriga nämnder  
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§ 15 

Svar på kommunrevisorernas rekommendationer efter 

granskning av kommunens målstyrning 
Vår beteckning: KUN/2022:122- 007 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

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

2. Svaren skickas till kommunrevisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunrevisorerna har uppdragit åt KPMG att genomföra en granskning av 
kommunens målstyrning. Syftet har varit att granska hur nämnderna säkerställt en 
ändamålsenlig målstyrningsprocess utifrån kommunens styrmodell, reglemente och 
övriga styrande dokument. Revisorerna lämnar, utifrån granskningen, en rad 
rekommendationer till nämnderna. Kommunrevisorerna önskar svar senast den  
15 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 25 januari 2023 
Skrivelse från kommunrevisorerna daterad 18 januari 2023 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunrevisorerna  
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§ 16 

Information från verksamheten och regionen 
Vår beteckning: KUN/2023:11- 009 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidschefen informerar muntligt om vad som krävs för att ansöka om att 
bli Europas kulturhuvudstad 2029.  

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 17 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KUN/2022:11 - 002, KUN/2023:9 – 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. 

Listor över delegationsbeslut under perioden 2022-12-03 – 2023-01-27 har redovisats 
till dagens sammanträde. Bildningschefen informerar muntligt om delegationsbesluten 
och ett urval av besluten har redovisats skriftligt. 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2022-12-03 – 2022-12-31 
Lista över delegationsbeslut 2023-01-01 – 2023-01-27 
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§ 18 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2022:12 – 001, KUN/2023:10 – 001 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2022-12-03 – 2023-01-27 
delges på dagens sammanträde. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 
Meddelandelista 2022-12-03 – 2022-12-31 
Meddelandelista 2023-01-01 – 2023-01-27 

 


