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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 285  Dnr 2022KS407 

Sammanträdesdagar för utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden år 
2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar föreslagna sammanträdesdagar för utbildning-, kultur- och 
fritidsnämnden för år 2023 samt att sammanträdena börjar kl. 16.00, i avvaktan på att 
nämnden träder i kraft den 1 januari 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar samt tider för utbildning-, kultur- och 
fritidsnämnden år 2023. I avvaktan på att nämnden träder i kraft den 1 januari 2023 och 
därmed kan fastställa förslag på sammanträdesdagar samt tider noterar kommunfullmäktige 
förslaget. 
  
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (13–17 februari), påsklovet vecka 15 (10–14 april) 
och höstlovet vecka 44 (30 oktober – 3 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under 
dessa veckor. 
  

 Tisdag 3 januari 
 Tisdag 17 januari 
 Tisdag 21 februari 
 Tisdag 14 mars 
 Tisdag 21 mars* 
 Tisdag 18 april 
 Tisdag 9 maj 
 Onsdag 7 juni 
 Tisdag 5 september 
 Tisdag 3 oktober 
 Tisdag 7 november 
 Tisdag 28 november 
 Måndag 18 december 

  
* Förvaltningens verksamhetsberättelse behandlas 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar 
föreslagna sammanträdesdagar för utbildning-, kultur- och fritidsnämnden för år 2023 samt att 
sammanträdena börjar kl. 16.00, i avvaktan på att nämnden träder i kraft den 1 januari 2023. 
  
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige noterar föreslagna sammanträdesdagar för utbildning-, kultur- och 
fritidsnämnden för år 2023 samt att sammanträdena börjar kl. 14.00, i avvaktan på att 
nämnden träder i kraft den 1 januari 2023.  
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång 
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-01  

 

Voteringslista: § 285 
Ärende: Sammanträdesdagar för utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden år 2023,  
2022KS407 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 4 1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Pernilla Wallerstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-08-04   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS407 006 

 

 

Sammanträdesdagar för utbildning-, kultur- och 
fritidsnämnden år 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar föreslagna sammanträdesdagar för utbildning-, 
kultur- och fritidsnämnden för år 2023 samt att sammanträdena börjar kl. 
14.00, i avvaktan på att nämnden träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar samt tider för utbildning-, kultur- 
och fritidsnämnden år 2023. I avvaktan på att nämnden träder i kraft den 1 
januari 2023 och därmed kan fastställa förslag på sammanträdesdagar samt 
tider noterar kommunfullmäktige förslaget. 
 
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (13–17 februari), påsklovet vecka 
15 (10–14 april) och höstlovet vecka 44 (30 oktober – 3 november) så inga 
sammanträdesdagar föreslås under dessa veckor. 
 

 Tisdag 3 januari, kl. 14.00 
 Tisdag 17 januari, kl. 14.00 
 Tisdag 21 februari, kl. 14.00 
 Tisdag 14 mars, kl. 14.00 
 Tisdag 21 mars, kl. 14.00* 
 Tisdag 18 april, kl. 14.00 
 Tisdag 9 maj, kl. 14.00 
 Onsdag 7 juni, kl. 14.00 
 Tisdag 5 september, kl. 14.00 
 Tisdag 3 oktober, kl. 14.00 
 Tisdag 7 november, kl. 14.00 
 Tisdag 28 november, kl. 14.00 
 Måndag 18 december, kl. 14.00 

 
* Förvaltningens verksamhetsberättelse behandlas 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2022 

 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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