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Övriga deltagare Annika Nordstrand (Förvaltningschef) 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

 

 

§ 71 
Utbildning - Barns rätt i samhället. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden inleder mötet med utbildning i Barnkonventionen och Barns rätt i samhället. 
Föredragshållare: Cecilia Åhl, Unicef 
Utbildningen innehöll föreläsning, diskussioner, mentometerfrågor. 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionens artikel 45 
finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. 
Barnkonventionen som lag. 

 Hela konventionen inkorporeras och är svensk lag från 1 januari 2021 
 Ett sorts skyddsnät då övriga lagar inte räcker till. Fyller luckor där barns rättigheter 

inte synliggörs eller uppfylls 
 Fortsatt anpassning krävs, så kallad transformering 
 Det enskilda barnets rättssäkerhet stärks 
 Konkretiserar arbetet och prövningen av vad som är barnets bästa. 

  
Syftet är att ge varje barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma 
till tals. 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och 4 av dem anses som särskilt viktiga. 

 Artikel 2: 
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
  

 Artikel 3: 
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
  

 Artikel 6: 
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
  

 Artikel 12: 
Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska 
tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

  
  
  
  
Paragrafen är justerad 
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§ 72 
 

Hänt sedan sist 
Diarienr 21KFN81 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information om kungaparets besök i Piteå den 26/9-2021 i anledning av Piteås 400 års 
firande. 

 Kungaparet besökte Studio Acusticum samt Piteå Museum. 
 Kungen talade till Piteå vid Rådhustorget samt avtäckte skulpturen Kastal tillverkad av 

Piteåkonstnären Sture Berglund 
  
Fritid 
  

 LF-Arena: Omklädningsrummen är för få till den verksamhet som finns vid arenan. 
Riktlinjer tas fram för omklädningsrum samt inkluderande kostnad för hyra. 
  

 Nya ishallen: Pengar finns för projektering 2023 och genomförande 2024. 
Fastighetsavdelningen är projektledare. 
  

 8-10 juli 2022 arrangerar Piteå Hundungdom SM i Agility. Tävlingarna hålls på LF 
Arena. 
  

 Övertryckshallen kommer att resas upp helgen 16-17/10 om vädret tillåter. 
Uppsättningen kräver minst 50 personer i samarbete, därför avsätts lördag/söndag för 
detta. Merkostnaden har blivit c:a 1,5 mkr. inkl investeringskostnad för 
omkonstruktion. Förvaltningen arbetar för att få kostnaden godkänd som 
underskott.  Övertryckshallen ligger som  ett försäkringsärende. 
  

Kultur 
  

 Vid Kaleido har bokningar kört igång efter att restriktionerna hävts. 
  

 Musikarrangemang, skivmässa, work-shops, samarbete med museet, där Morgan 
Stenberg berättar och deltagarna fortsätter till Kaleido för ett skapande. 
  

 Många besökare kommer  till konsthallen för att se utställningarna som visas, tex över 
100 personer vid vernissagen den 9/10. 
  

 FN statyn kommer att invigas FN dagen den 24/10. 
  

 Information om Christina-projektet. 
  

 Sveriges bästa bokbuss har blivit utsedd - och den finns i Piteå - prisutdelning den 
27/10 i Uppsala. 
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Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
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 Demokratiprojekt med högstadieskolor pågår. Fritid Ung ansvarar för projektet 
  

 SM-veckan i Piteå 23-29 mars 2022 - kulturpengar. Förvaltningen kommer att träffa 
kulturföreningar för dialog om fördelning av pengarna. 
  

 Ny kulturplan på gång i Norrbotten. 
  

 Dialog pågår om möjligheten för Dans i Nord att få egen lokal. 
  

Parken 
  

 Sommarsäsongen avslutad 
  

 Arbetet med stadskärnans utveckling pågår. Pengar finns avsatta  till ny 
vinterbelysning ovanför Gågatan. 
  

 Lekparken vid Brogatan i Norrfjärden är klar och har nyinvigts. Totalt 160 barn kom 
till invigningen. Barnen har fått lämna in förslag inför renoveringen. 
  

 Renovering av lekparken vid Fiolgatan i Öjebyn pågår. Invigning planeras till våren 
2022.  
  

 Scenen vid Badhusparken är så gott som färdig, sista handen läggs vid interiören. 
  

 GIS-arbetet fortsätter. 
  

 Stadsutveckling öster pågår. 
  

 Viktigt med bekämpning av invasiva främmande växter, rapportera och bekämpa. 
  

 Samarbetet med PiteBo och Centrumområdet fortsätter. 
 
  
  
 
 
 
Paragrafen är justerad 

Page 6 of 21



 
Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

 

 

§ 73 
 

Verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt årsbudget 2022 
Diarienr 21KFN32 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om prioriteringar enligt majoritetsgruppens förslag. 
 
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) bifall till majoritetsgruppens förslag. 
  
Åsa Nordmark (M) bifall till förslaget med ändring att Belysning park ändras till 300 000 
SEK och Friidrott LF ändras till 1 700 000 SEK 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt Elisabeth Lindbergs (S) förslag. 
  
  
 
Ärendebeskrivning 
MAJOROTETSGRUPPENS FÖRSLAG TILL ÅRSBUDGET 2022 
Investering Summa Differens tidigare beslut 
Lekparksplan        700 000                 0 
Belysning park        500 000      -20 000 
Friidrott LF     1 500 000                -500 000 
Omklädningsrum Norrstrpool        300 000                  0 
Bokhyllor                    0    -500 000 
Badhusparken utv lek                    0    -750 000 
Trädplan                    0    -650 000 
      3 000 000 -2 420 000 
  
Övriga investeringar enligt tidigare beslut 
  
 
Beslutsunderlag 
      Majoritetsgruppens förslag till prioritering investerngar 211012 
      Verksamhetsplan 2022-2024 
      Investeringar 2022-2024 
      Beslut KF. KPF  äskanden med  KFs beslut 
      Investeringar KFN 2022-2024 samt plan 10 år 
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Paragrafen är justerad 
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§ 74 
 

Uppföljning internkontrollplan 
Diarienr 21KFN58 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Uppfoljningsrapport Internkontroll 2021 
 
 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 75 
 

Revisionens grundläggande granskning 2021 
Diarienr 21KFN19 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisorernas yttrande samt tar till sig 
rekommendationerna.  
  
Förvaltningen har efterfrågat kommunövergripande utbildning för politiker inom 
internkontroll området. 
  
Erbjuds ingen kommunövergripande utbildning inom internkontroll området före utgången av 
2021 får förvaltningen i uppdrag att anordna egen utbildning innan 2022-04-30 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S), Simon Granberg (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag vilket blir nämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
      Revisorernas svar på yttrande 
 
 
 
Paragrafen är justerad 

Page 10 of 21



 
Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

 

 

§ 76 
 

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt  
kontroll av anställdas bisysslor. 
Diarienr 21KFN68 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisorernas yttrande samt tar till sig 
rekommendationerna. 
 
Beslutsunderlag 
      Granskningsrapport för yttrande VB: Diarieföring samt distribution. Slutrapport 
      Granskningsrapport för yttrande VB: Diarieföring samt distribution 
 
 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 77 
 

Flytt av biblioteket i Norrfjärden 
Diarienr 21KFN90 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna förslaget om att flytta biblioteket i Norrfjärden 
från Porsnäs skola till RAWIS lokal i centrala Norrfjärden. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Pornässkolan är idag en 4-9-skola. Redan idag är det trång och inför skolåret 2022-2023 
prognostiseras ett ökat elevantal från dagens 310 elever till uppemot 360 elever. Detta innebär 
att skolan har behov av fler undervisningslokaler. 
 
En möjlig lösning är att ställa upp moduler på Porsnässkolan för att klara ett ökat elevantal 
inför läsåret 22/23 för att i ett senare skede genomföra en mer långsiktig lösning. 
Kostnadsbedömningen för en sådan lösning framgår nedan. 
 
Engångskostnad år 1 (K0) 940 000 kr 
Hyra år 1-5 435 000 kr/år 
Avetableringskostnad år 5 (K0) 150 000 kr 
 
Eftersom modullösningen inte kan ses som en investering så belastar detta skolan 
driftkostnad, vilket direkt påverkar resurser för undervisningen. Städkostnad tillkommer. 
 
Skolans ytbehov bedöms till ca 350 m² och att bygga till skolan bedöms kosta ca 30 000 kr/m² 
vilket skulle ge en investeringskostnad på uppskattningsvis 10,5 mkr. Det ger en 
driftkostnadsökning på 350 x 450 = 157 500 kr/år. Städkostnad tillkommer. 
 
2020 inkom ett medborgarförslag med budskapet om att: ”Vi vill ge ett medborgarförslag på 
att flytta biblioteket från Porsnässkolan till Swedbank/posten gamla lokaler vid Ica nära i 
Norrfjärden. Biblioteket kommer då att bli mer tillgängligt för allmänheten och bättre 
parkeringsmöjligheter”. 
 
Med detta som utgångspunkt har tjänstepersoner från FSF, UB och KPF sett över 
möjligheterna att biblioteket flyttar till Swedbanks / Postens gamla lokaler i Norrfjärden som 
ägs av RAWI. Detta skulle frigöra yta för tre klassrum samt ett flertal lärararbetsplatser. 
Kostnaden för ombyggnaden bedöms till ca 4,5 mkr. Städkostnad tillkommer. Tillkommande 
driftkostnad blir 217 000 kr/år. 
 
KPF-förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att flytta biblioteket under förutsättning 
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att en bibliotekslokal av motsvarande storlek iordningställs i RAWIS lokaler samt att täckning 
för den externa hyran ingår och Utbildningsförvaltningen bidrar med en ramflytt för att täcka 
den ökade hyreskostnaden. En flytt innebär bättre tillgänglighet för allmänheten samt att 
utbudet och attraktiviteten i centrumkärnan ökar. Negativt är att mellan- och högstadiet får 
längre till biblioteket. 
 
RAWI erbjuder sig att hyra ut lokalen enligt följande villkor: 
 
•Yta: 338 m² 
•Bashyra: 287 300 kr/ år (850 kr/m²) 
•Fastighetsskatt tillkommer med 4 189 kr/år. Lokalens andel är 79%. 
•Indexjustering av hyra med bas i oktober 2021. 
•Hyresgästen debiteras för förbrukad fjärrvärme i efterskott genom avläsning som sedan 
debiteras i efterhand. 
•Hyresgästen tecknar eget elavtal med leverantör. 
•Hyresgästen tecknar eget abonnemang för internet. 
•Hyresgästen tecknar eget avtal för borttransport av avfall med lokal renhållningsentreprenör. 
•Kontraktslängd: 5 år med 3 års förlängning och 9 månaders uppsägningstid. 
•Tillträde till lokalen efter överenskommelse. 
•Eventuella anpassningar av ventilationen för verksamheten bekostas av hyresgästen (ingår i 
ombyggnadskostnaden). 
•Alla priser ex. moms. 
•RAWI är villiga att bekosta ombyggnationen och sedan debitera det som hyrestillägg. 
Eftersom det i dagsläget saknas kostnadsunderlag går det inte att få en exakt summa på vad 
hyrestillägget landar på. 
 
Bashyra (850 kr/m2) 287 300 kr 
Fastighetsskatt 4 189 kr 
El 25 000 kr 
Fjärrvärme 29 000 kr 
Vatten Avlopp 4 500 kr 
Renhållning 4 900 kr 
Hyrestillägg ombyggnation 1,5 mkr anuiten 10 år, ränta 5% 188 000 kr 
Totalt 279 585 kr 
Diff 253 304 kr 
 
Hyra Rawis lokaler i Norrfjärden (338 m2) 
 
För att detta ska bli kostnadsneutralt för KPF så behöver UBF göra en ramöverföring på 253 
000 kr till KPF. Klausul om biblioteket lämnar tidigare 
 
Beslutsunderlag 
      Flytt av biblioteket i Norrfjärden 
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Paragrafen är justerad 
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§ 78 
 

Svar på motionen Motorgård för unga 
Diarienr 21KFN80 
 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar förorda kommunstyrelsen besluta utreda möjligheten att 
tillhandahålla en motorgård för motorburen ungdom. 
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att utredningen görs i samverkan 
med berörda förvaltningar. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 
Simon Granberg (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns ett förslag och finner att nämnden beslutat enligt Elisabeth 
Lindbergs och Simon Granbergs (MP) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
I motionen Motorgård till den bilburna ungdomen föreslår Sverigedemokraterna (SD) att Piteå 
kommun ska utreda möjligheterna att tillhandahålla en motorgård där Piteås motorburna 
ungdomar kan mötas och meka samt att kommunen avsätter medel och verkar för att stödja 
bilburna ungdomar i att starta upp en verksamhet eller förening eller annan lämplig 
sammanslutning som kan driva motorgården. 
 
Enligt motionen framgår att en tredjedel av A-traktorerna registrerade i Länet finns i Piteå, 
475 av 1581 st och många samlas på kvällar och helger inne i Piteå samt på stadsnära 
parkeringar och affärsområden. Här umgås ungdomarna och visar upp sina senaste förvärv 
eller förändringar på sina fordon samt spelar musik på hög volym. A-traktorernas närvaro i 
stadsmiljön uppskattas dock inte av alla. Vissa uppfattar det som en olägenhet både 
bullermässigt och trafikmässigt. 
 
För att stimulera det stora motorintresset och kulturen omkring samt minska irritationen från 
boende i staden så anser SD att kommunen bör stötta eller tillskapa någon form av 
fritidsgård/motorgård. Rätt utformning och plats kan skapa en samlingspunkt där ungdomarna 
kan mötas och dela sitt motorintresse under ordnade former. 
 
Enligt SD skulle ett gott ledarskap hos gårdens ansvariga/anställda verka för att 
motorungdomarna förstår och kan ta till sig motsättningarna och kritiken från samhället. 
Vidare skriver de att en fattig familj kanske inte har verktyg, utrustning eller plats för att 
reparera eller modifiera fordon men viljan och önskan är stor. Här skulle en motorgård med 
möjligheter att utföra mekaniska ingrepp göra stor skillnad. Att aktivera Piteås 
motorintresserade ungdomar i denna riktning skulle kunna vara en inkörsport till något 
positivt. Tunga lastbilar istället för tunga droger. Då Piteå både har ett transportprogram och 
ett fordonsprogram att erbjuda så det är av godo att återväxten säkras redan på A-
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traktorstadiet. 
 
För att kunna ta ställning till motorgårdens vara eller icke vara finns många frågor att ta 
ställning till, exempelvis: 
 
•Vem efterfrågar motorgården, Piteås unga eller Piteås vuxna? 
•Vill de motorburna ungdomarna meka eller vill de i första hand köra omkring? 
•Mobiliteten är en stor del av epakulturen. Löser en motorgård epornas närvara i stadsmiljön? 
•Finns det någon förening som är villig att åta sig att sköta motorgården? Utifrån en snabb 
kartläggning som gjorts i med anledningen av motionen verkar det inte så. 
•Är ungdomarna intresserade av att starta en förening för ändamålet? 
•Är föreningsdrift överhuvudtaget lämpligt för ändamålet? 
•Hur bör bemanningen se ut, ska det finnas krav på yrkeskategorier med särskilda kunskaper? 
 
•Vilka samarbetspartners finns det? Ungdomskonsulenter, socialarbetare, bilmekaniker, 
polisen, kyrkan, andra? 
•När ska motorgården vara öppen: dagtid, kvällstid, helger, nätter? 
•Lämplig lokal, var ska motorgården placeras? 
•Hyra, bemanning och öppettider kostar pengar. Finns det lösningar på den ekonomiska 
aspekten? 
•Epatraktorer är dyra i inköp. Är det rimligt att satsa så en stor andel pengar på en förmodat 
bemedlad ungdomsgrupp? 
•Ska det bara vara en motorgård eller ska det finnas plats för alla ungdomar och vilka 
aktiviteter ska i så fall dessa ungdomar erbjudas? 
 
Det finns många frågetecken som behöver rätas ut. Från Kultur- och fritidsförvaltningen 
förordas därför en noggrann utredning/kartläggning innan beslut kan fattas i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
      Motion (SD) - Motorgård till den bilburna ungdomen 
 
 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 79 
 

Båtskatakajen 
Diarienr 21KFN70 
 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar om nedläggning av Båtskatakajen i kommunal regi. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att endast ett förslag föreligger, vilket blir nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Under en period i slutet av -90 talet och början av 2000 avvecklade Piteå kommun sina 
båthamnar. De flesta hamnarna övergick i föreningsdrift och Norra hamnen såldes ut till 
privat entreprenör. Kvar i kommunal regi blev Båtskatakajen då det saknades förening och 
intressenter att bilda en hamnaförening för att kunna överta driften. 
 
Idag finns 14 uthyrda båtplatser i Båtskatan. Hamnområdet är i dåligt skick med gamla 
bryggor och Y-bommar. Värdet på befintliga hamninventarier bedöms till ringa. Bryggor och 
Y-bommar är börjar vara uttjänta. 
Om en hamnförenings bildas finns möjlighet att överta båthamnen och fortsätta driva den i 
föreningsregi. Om hamnförening bildas ska avtal där förutsättningar för övertagande av 
hamninventarier klargörs samt nyttjanderättsavtal om markområde tecknas. 
 
Beslutsunderlag 
      Uppsägning Båtskatan 
 
 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 80 
 

Lindbäcksstadion - drift caféverksamhet 
Diarienr 21KFN95 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
  
Upplysning 
Lia Utterheim (MP) anmäler jäv i frågan och lämnar lokalen. 
 
Ärendebeskrivning 
Tillvarata Kompetens & Resurs har lämnat intresseanmälan av att driva caféverksamhet vid 
Lindbäcksstadion. 
 
Beslutsunderlag 
      Intresseanmälan Lindbäcksstadion 
      Delegationsbeslut Drift av café Lindbäcksstadion 
 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

 

 

§ 81 
 

Stugtransfer och stuguthyrning 
Diarienr 21KFN94 
 
Beslut 
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda och komma med förslag på turbåtstrafik, stugtransfer samt stuguthyrning för 
kommande säsonger. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020 att nämnderna skulle effektivisera 
driftbudgeten för år 2021. Detta innebar att Kultur- och fritidsnämnden skulle effektivisera 1 
procent på 2021 års budget vilket motsvarar 1,085 mkr. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-09-16 om sparförslagen Kryssningstrafik 150 000 
kr och Turbåtstrafik 300 000 kr vilket innebar att hela budgeten för turbåtstrafik togs bort. Vid 
KFN 2021-01-19 lyfter nämnden frågan gällande transfer skärgårdsstuga och gav 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hantering och hitta en lösning för 
båttransfer till skärgårdsstugorna. Utifrån uppdragets omfattning med relativt få personer som 
berörs bedömdes en rimlig kostnad för kommunen vara ca 50 000 kr, dessa medel skulle tas 
från nämndes förfogande 2021. 
 
En upphandling gällande stugtransfer och drift av uthyrningsstugor genomfördes där Nordisk 
sjötaxi vann upphandlingen utifrån lägst pris till kund. Entreprenörens ersättning beslutades 
till 1000 kr/transfer samt samtliga hyresintäkter från stuguthyrningen. 
 
Under perioden juni, juli, aug har totalt 49 stugtransfer körts och uthyrningsstugorna har varit 
bokade totalt 109 stugnätter. Efterfrågan på turbåt och båttaxi har varit stort men det ingick 
inte i uppdraget till Nordisk sjötaxi. 
 
Beslutsunderlag 
      Stuguthyrning Piteå 2021 
 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

 

 

§ 82 
 

Delgivningsärenden 2021 
Diarienr 21KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
      Kommunicering ny taxa miljöbalken 
      Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 135 2021-09-13 
      Bestämmelser för Piteförslag 
      Ärende 2021-2569 - kontrollrapport 
 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

 

 

§ 83 
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Delegat: Jenny Axelsson, avdelningschef. Punkt 5 c i delegationsbestämmelser. 
Drift av café Lindbäcksstadion 
 
Beslutsunderlag 
      Delegationsbeslut Drift av café Lindbäcksstadion Underskriven 
      Delegationslista 202103 
 
 
 
Paragrafen är justerad 

Page 21 of 21


	046fdab3-f5b6-4937-b658-f2bb4ac5864e.docx
	a25e6151-f03b-40ac-8bae-980651a9e079.docx
	§ 71 Utbildning - Barns rätt i samhället.
	Ärendebeskrivning
	Paragrafen är justerad



	2261a9c6-1921-47f7-ae1b-6f366c96bc31.docx
	§ 72  Hänt sedan sist
	Ärendebeskrivning
	Paragrafen är justerad



	bbd5f2ab-3d52-49fe-8af7-82ae0c6305ec.docx
	§ 73  Verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt årsbudget 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	f6c0191a-02b9-4f7e-8f4c-fa36410c6c05.docx
	§ 74  Uppföljning internkontrollplan
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	1842d7fd-0935-4406-abb7-2d2e0a00805b.docx
	§ 75  Revisionens grundläggande granskning 2021
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	d5f45eb5-5560-4789-9e4c-405efb16f2de.docx
	§ 76  Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt  kontroll av anställdas bisysslor.
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	07fec2f4-5ddd-4355-995d-3905efadf119.docx
	§ 77  Flytt av biblioteket i Norrfjärden
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	d5fbd80b-0f4b-4cca-9894-6486bad35b47.docx
	§ 78  Svar på motionen Motorgård för unga
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	7283c1b2-81a7-4722-bbc3-11f9ca5c19bb.docx
	§ 79  Båtskatakajen
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	a413bcdd-24c3-4b08-9a05-43d597d86d28.docx
	§ 80  Lindbäcksstadion - drift caféverksamhet
	Beslut
	Upplysning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	44d0d31e-2f04-4287-a34d-ac3fd0de8c7a.docx
	§ 81  Stugtransfer och stuguthyrning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	7762bdfd-6a78-4b25-8928-25e3eee7cc21.docx
	§ 82  Delgivningsärenden 2021
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad



	3aba11c3-97cb-403b-9cd7-f133b753ea50.docx
	§ 83  Delegationsbeslut 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad




