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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 35- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat
2. Dagordningen godkänns av kultur- och fritidsutskottet
3. Ingen anmälan om jäv
4. Kultur- och fritidsutskottet väljer jämte ordförande Emelie McQuillan (M) till justerare

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning
§ 35
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36 - Samverkansprojekt – gemensam bibliotekskatalog och 
bibliotekswebb 
(22/BIN/65)

Ärendebeskrivning 
Sedan 1 februari 2022 pågår ett samverkansprojekt kring gemensam bibliotekskatalog och 
bibliotekswebb. De nio folkbibliotek i länet som deltar är: Askersund, Hallsberg, Hällefors, 
Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.
Bibliotekschefen rapporterar vad som hänt inom projektet under året och hur tidplanen ser 
ut framöver.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anne-Marie Alzén och Karl Jansson informerar utskottet om bakgrund, syfte och 
process framåt för samverkansprojektet, där Karl är en av två projektledare.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse gemensam katalog och webb nov 2022

Paragrafen är justerad
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Samverkansprojekt – gemensam 
bibliotekskatalog och bibliotekswebb

§ 36
22/BIN/65
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-11-22 Dnr:22/BIN/65

Samverkansprojekt – gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb

Ärendebeskrivning 
Sedan 1 februari 2022 pågår ett samverkansprojekt kring gemensam bibliotekskatalog och 
bibliotekswebb. De nio folkbibliotek i länet som deltar är: Askersund, Hallsberg, Hällefors, Kumla, 
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.
Bibliotekschefen rapporterar vad som hänt inom projektet under året och hur tidplanen ser ut 
framöver.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Efter en tidigare förstudie har folkbibliotekscheferna i nio av länets kommuner gemensamt beslutat 
att undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete, med fokus på aktiv samverkan i praktiken 
kring katalog och webb. De nio folkbibliotek i länet som deltar är: Askersund, Hallsberg, Hällefors, 
Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Två bibliotekarier, en från Hallsberg och en från Nora, arbetar sedan 1 februari i år som projektledare 
på 50% tjänst vardera. Det finansieras av bidrag från Statens kulturråd, ”Stärkta bibliotek”, samt 
genom utvecklingsbidrag för folkbibliotek från Region Örebro län.

Syfte och målsättning med projektet presenterades som ett informationsärende vid kultur- och 
fritidsutskottets sammanträde 8 mars i år.

Bibliotekschefen rapporterar vad som hänt inom projektet under året och hur tidplanen ser ut 
framåt. En aktuell fråga är att de fem sydnärkebiblioteken avser att ansöka om inträde i nuvarande 
Bergslagsbibblan, som består av folkbiblioteken i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg.

Ärendet betraktas vid det här sammanträdet som ett informationsärende och en 
barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anne-Marie Alzén

Förvaltningschef Bibliotekschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 37 - Alléområdet 
(22/BIN/259)

Ärendebeskrivning 
Fritidschefen informerar om Alléhallen och Sydnärkehallen.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anders Wiiand informerar om ärendet. Framtiden för Allébadet samt personalsituationen 
där, energibesparande åtgärder samt skadegörelsen i gymmet kvällstid. Kompressorbytet i 
Sydnärkehallen är klart och verksamheterna är igång med ordinarie verksamhet.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Alléområdet
§ 37

22/BIN/259
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38 - Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet totalt i oktober 
2022 
(22/BIN/195)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson presenterar statistik för antalet elever i kulturskolans frivilliga verksamhet 
2022. Antalet elever är ännu inte lika högt som innan pandemin. 
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Antal elever i kulturskolans verksamhet HT-22 nr 2

Paragrafen är justerad
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Rapport antal elever i kulturskolans 
verksamhet totalt i oktober 2022

§ 38
22/BIN/195
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-11-22 Dnr: 22/BIN/195

Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet totalt i oktober 2022

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö i oktober 
2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö i oktober 
2022. 

Ärendet betraktas som ett informationsärende och en barnkonsekvensanalys görs endast vid
beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39 - Möjlighet till avgiftsbefrielse för kulturskolans elever 
(22/BIN/265)

Ärendebeskrivning 
När kulturskolans lärare informerar om kulturskolans verksamhet runt om på kommunens 
grundskolor möts de av stort intresse. När lärarna sedan berättar om avgiften till 
kulturskolans kurser reagerar ett fåtal elever och ger uttryck för att man då inte kan anmäla 
sig för man vet att den egna familjen inte kan prioritera en sådan kostnad. Kulturchefens 
bedömning är att en möjlighet för familjer med låg inkomst bör kunna erbjudas en 
avgiftsbefrielse. Denna möjlighet finns i andra kommuner i regionen till exempel i Örebro. 
Förslag på nivån på inkomsten för att beviljas avgiftsbefrielse är att den sammanlagda 
inkomsten ska understiga tre inkomstbasbelopp. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås godkänna förslag på avgiftsbefrielse för vårdnadshavare 
som har barn som inte kan börja i kulturskolans verksamhet på grund av att 
vårdnadshavarna har för låg inkomst.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet och informerar om planerad rutin. Frågan om avgifter 
diskuteras av utskottet
Emelie McQuillan (M) yrkar på återremiss för att utreda ärendet vidare.
Ordförande föreslår att kultur- och fritidsutskottet fattar beslut fattas i ärendet på 
sammanträdet samt att utskottet ger förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet vidare som 
presenteras på nästa utskottssammanträde, då utskottet kan fatta ett mer permanent 
beslut.
Oscar Lundqvist yrkar att utskottet fattar beslut i ärendet vid sittande sammanträde.

Propositionsordning 
Efter att ha fått propositionsordningen godkänd ställer ordförande proposition på ställda 
förslag och finner därvid att beslut fattas vid sittande sammanträde och att förslag på 
avgiftsbefrielse för vårdnadshavare som har barn som inte kan börja i kulturskolans 
verksamhet på grund av att vårdnadshavarna har för låg inkomst samt att utskottet ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet vidare som presenteras på nästa 
utskottssammanträde, då utskottet kan fatta ett mer permanent beslut har fått
 flest röster.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet godkänner förslag på avgiftsbefrielse för vårdnadshavare som har 
barn som inte kan börja i kulturskolans verksamhet på grund av att vårdnadshavarna har för 
låg inkomst samt att utskottet ger förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet vidare som 
presenteras på nästa utskottssammanträde, då utskottet kan fatta ett mer permanent 
beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse möjlighet till avgiftsbefrielse för kulturskolans elever
 Barnkonsekvensanalys

Paragrafen är justerad
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Möjlighet till avgiftsbefrielse för kulturskolans 
elever
§ 39

22/BIN/265
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-11-22 Dnr: 22/BIN/265

Möjlighet till avgiftsbefrielse för kulturskolans elever

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om ett förslag till avgiftsbefrielse för vårdnadshavare som har barn som 
inte kan börja i kulturskolans verksamhet på grund av att vårdnadshavarna har för låg inkomst.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås godkänna förslag på avgiftsbefrielse för vårdnadshavare som har 
barn som inte kan börja i kulturskolans verksamhet på grund av att vårdnadshavarna har för låg 
inkomst.

Ärendet 
När kulturskolans lärare informerar om kulturskolans verksamhet runt om på kommunens 
grundskolor möts de av stort intresse. När lärarna sedan berättar om avgiften till kulturskolans kurser 
reagerar ett fåtal elever och ger uttryck för att man då inte kan anmäla sig för man vet att den egna 
familjen inte kan prioritera en sådan kostnad. Kulturchefens bedömning är att en möjlighet för 
familjer med låg inkomst bör kunna erbjudas en avgiftsbefrielse. Denna möjlighet finns i andra 
kommuner i regionen till exempel i Örebro. Förslag på nivån på inkomsten för att beviljas 
avgiftsbefrielse är att den sammanlagda inkomsten ska understiga tre inkomstbasbelopp.  

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
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Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Kulturskolan

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Möjlighet till avgiftsbefrielse för vårdnadshavare med låg inkomst 

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Beslut om möjlighet till ansökan om avgiftsbefrielse till Hallsbergs kulturskola

Vilka barn berörs?

Barn i åldrarna 8-18 år.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

När kulturskolans lärare informerar om kulturskolans verksamhet runt om på kommunens grundskolor 
möts de av stort intresse. När lärarna sedan berättar om avgiften till kulturskolans kurser reagerar ett 
fåtal barn och ger uttryck för att man då inte kan anmäla sig för man vet att den egna familjen inte kan 
prioritera en sådan kostnad. 
Kulturchefens bedömning är att en möjlighet för familjer med låg inkomst bör kunna erbjudas en 
avgiftsbefrielse. Barn till vårdnadshavare med låg inkomst ska ha samma möjligheter som andra barn att 
välja att delta i kulturskolan.  

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

I arbetet med kultur för barn och unga utgår Hallsbergs kommun från FN:s barnkonvention, artikel 31, där 
det står att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det är primärt kommunens 
ansvar att se till att det finns platser där alla barn och unga kan bedriva kulturell fritidsverksamhet oavsett 
vårdnadshavarnas inkomst. 
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Vägledning till blankett
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen.

Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna.

Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Mer information kring barnkonventionen hittar du på:
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197 

Barnombudsmannens webbplats 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 

Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanal
ys.878.html
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 40 - Fritidsgårdar 
(22/BIN/227)

Ärendebeskrivning 
Fritidschef rapporterar om planerad fritidsgårdsverksamhet Stocksätterskolan.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anders Wiiand informerar utskottet om arbetet med fritidsgårdsverksamheten på 
Stocksätterskolan. Invigning för fritidsgården som kommer att drivas i kommunal regi blir 
fredag 13 januari 2023.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Fritidsgård

Paragrafen är justerad
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Fritidsgårdar
§ 40

22/BIN/227
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-11-21 Dnr: 22/BIN/227

Fritidsgårdar

Ärendebeskrivning 
Fritidschef rapporterar om planerad fritidsgårdsverksamhet Stocksätterskolan.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Fritidsgårdsverksamhet planerar att starta upp verksamhet i nuvarande fritidsgårdens Solrosens 
lokaler med start 13 januari 2023.

Inriktningen är att bedriva ungdomsgårdverksamhet för årskurserna 4–6 måndag till fredag mellan 
klockan 16.30 -19.00. Planeras att bedriva inledande aktiviteter i gymnastiksalen Stocksäter från 
14.30 måndag-tisdag-onsdag. Anledning till avvikande tid för öppethållande för åldersklasserna 
jämfört med Kubens verksamhet är att Stocksätterskolans ordinarie fritidsverksamhet avslutas först 
klockan 16.30 och därmed tillgången till lokalerna.

Rekrytering av fritidsledare till verksamheten pågår och ett stort antal sökande har anmält intresse 
för tjänsten. Inledande intervjuer kommer att starta under vecka 48.

Besök i befintlig verksamhet har genomförts och kommer fortsätta genomföras fram till öppnandet.

Vid årsskiftet kommer Verdandi att avsluta sin verksamhet på Stocksätterskolan. Avslut angående 
inventarier, reglering av driftbidrag och så vidare pågår och beräknas inom kort slutföras. 

Syftet med denna ordning är att öka kvalitén på verksamhet som bedrivs för barn och unga, 
garantera kontinuiteten avseende öppethållanden, gemensamt förhållningssätt, erbjuda 
medarbetare med adekvat utbildning och kunskap samt en sammanhållande, pedagogisk grundtanke 
med verksamheten. Fokus blir nya erfarenheter, erbjudandet av läxhjälp och inte minst en trygg, 
avslappnad miljö där barn och unga vill vara och spendera delar av sin fritid.  

Ärendet vid detta nämndsammanträde betraktas som ett informationsärende och en 
barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anders Wiiand

Förvaltningschef t.f. fritidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 41 - Underhållsplan offentlig konst 
(22/BIN/264)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar att ett förslag till underhållsplan för Hallsbergs kommuns offentliga 
konst tagits fram. 

I Hallsbergs kommun finns runt 40 konstverk utplacerade i kommunens offentliga rum. 
Inventeringen sammanfattar 17 konstverk som ingår i kommunens konstsamling för offentlig 
konst. I inventeringen ingår tillståndsbeskrivning, teckning av olika skador och eventuella 
orsaker till skadorna. En underhållsplan finns inte sedan tidigare, vilket gör att underhållet av 
den offentliga konsten är mycket eftersatt.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson och Sara Rothstrand presenterar förslag på underhållsplan för kommunens 
offentliga konst. En konsult har varit anlitad av kommunen för att se över konstverken och 
upprättat förslaget.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse underhållsplan offentlig konst

Paragrafen är justerad
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Underhållsplan offentlig konst

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar att ett förslag till underhållsplan för Hallsbergs kommuns offentliga konst 
tagits fram.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Kulturchefen rapporterar att ett förslag till underhållsplan för Hallsbergs kommuns offentliga konst 
tagits fram. 

I Hallsbergs kommun finns runt 40 konstverk utplacerade i kommunens offentliga rum. Inventeringen 
sammanfattar 17 konstverk som ingår i kommunens konstsamling för offentlig konst. I inventeringen 
ingår tillståndsbeskrivning, teckning av olika skador och eventuella orsaker till skadorna. En 
underhållsplan finns inte sedan tidigare, vilket gör att underhållet av den offentliga konsten är 
mycket eftersatt.

Ärendet betraktas vid det här sammanträdet som ett informationsärende och en 
barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 42- Rapporter

Ärendebeskrivning
Samrådsmöte Östansjö
 Fritidsavdelningen hade bjudit in föreningar i Östansjö till ett samrådsmöte. Mötet ställdes 
in på grund av för få anmälningar.
Sommarutställning 2023
 Det är ännu inte klart vilken sommarutställning 2023 det blir. Kulturavdelningen arbetar 
med frågan. De försöker att hitta en annan nisch än de senaste åren.
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga rapporterna till 
handlingarna.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet lägger rapporterna till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 43- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Meddelanden till kultur- och fritidsutskottet under perioden 2022-08-31 - 2022-11-22.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att meddelanden under perioden 2022-08-31 
- 2022-11-22 läggs till handlingarna.
Beslut
Kultur- och fritidsutskottet lägger meddelanden perioden 2022-08-31 - 2022-11-22 till 
handlingarna.
Anmälningar

 VB: Kulturrådet - Bekräftelse på mottagen redovisning KUR 2021/831 (2/2)
 VB: Kulturrådet, Skapande skola KUR 2021/831, redovisning godkänd (1/2)
 VB: Kulturrådet, Skapande skola KUR 2021/831, redovisning godkänd (2/2)
 VB: Kulturrådet - Bekräftelse på mottagen redovisning KUR 2021/1765 (2/2)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 44- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor det här sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 45- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet samt den gångna mandatperioden och avslutar 
därefter sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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