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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Inrättande av beredning för kultur- och 
fritidsnämnden och fastställande av 
antal ledamöter för mandatperioden 
2023-2026 

 Dnr KFN 23/0018 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en beredning inrättas. 
2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av sju ledamöter och sju 

ersättare. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen av 
ärenden som ska beslutas i nämnd. Beredningen ska bestå av det antal 
ledamöter och ersättare som kultur- och fritidsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2023 

Förslag till beslut 
1. En beredning inrättas. 
2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av X antal ledamöter och 

X antal ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar på att beredningen under mandatperioden 
2023–2026 ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Mattias Peterson 
Ersoys (C) förslag, och att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet 
med detta. 
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Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 2 Val av ledamöter och ersättare till 
kultur- och fritidsnämnden beredning 
för mandatperioden 2023-2026 
Dnr KFN 23/0019 

Beslut 
1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämndens beredning utses:

Naser Vukovic (S) 
Mats Högberg (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Malin Nordin (V) 
Sarah Andersson (KD) 
Johan Skånberg (L) 
Mattias Peterson Ersoy (C) 

2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämndens beredning utses:

Mikki Lemne (S) 
Lena Åkerlind (M)
Anette Nyberg (SD) 
Amna Akhter (V) 
Krisdemokraterna bordlägger ärendet 
Marianne Stigle (L) 
Josefine Sundberg (C) 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till beredningen. I 
beredningen ska endast ordinarie ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid 
behov. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2023

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämndens beredning utses:
2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämndens beredning utses: 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämndens beredning föreslås: 

 
Naser Vukovic (S) 
Mats Högberg (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Malin Nordin (V) 
Sarah Andersson (KD) 
Johan Skånberg (L) 
Mattias Peterson Ersoy (C) 
2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämndens beredning föreslås: 

Mikki Lemne (S) 
Lena Åkerlind (M) 
Anette Nyberg (SD) 
Amna Akhter (V) 
Krisdemokraterna bordlägger ärendet 
Marianne Stigle (L) 
Josefine Sundberg (C) 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare   
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 3 Inrättande av arbetsutskott för kultur- och 
fritidsnämnden och fastställande av antal 
ledamöter för mandatperioden 2023-2026 

 Dnr KFN 23/0016 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ett arbetsutskott inrättas. 
2. Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av tre ledamöter. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska inrätta ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av 
det antal ledamöter kultur- och fritidsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2023 

Förslag till beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas. 
2. Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av X antal ledamöter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar på att arbetsutskottet under mandatperioden 
2023-2026 ska bestå av tre ledamöter. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Mattias Peterson 
Ersoys (C) förslag, och att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet 
med detta. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 4 Val av ledamöter till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

 Dnr KFN 23/0017 

Beslut 
Till ledamöter i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utses: 

1. Till ordförande utses: Mattias Peterson Ersoy (C) 
2. Till vice ordförande utses: Mats Högberg (M) 
3. Till andre vice ordförande utses: Naser Vukovic (S) 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska utse ledamöter till arbetsutskottet. Bland 
utskottets ledamöter ska en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande utses. Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott 
bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs eller när minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2023 

Förslag till beslut 
Till ledamöter i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utses: 

1. Till ordförande utses: XX 
2. Till vice ordförande utses: XX 
3. Till andre vice ordförande utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar på följande: 
 
Till ledamöter i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utses: 

1. Till ordförande utses: Mattias Peterson Ersoy (C) 
2. Till vice ordförande utses: Mats Högberg (M) 
3. Till andre vice ordförande utses: Naser Vukovic (S) 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Mattias Peterson 
Ersoys (C) förslag, och att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet 
med detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 5 Rapporter 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 6 Delegationsbeslut 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 7 Anmälningar 
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