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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-11-07 
Anslaget sätts upp: 2022-11-10               Anslaget tas ned: 2022-12-02 
Förvaringsplats för protokollet: Kof plan 4 hus A 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-11-07 kl. 14.00-15.00 

Beslutande 
Per Malmsten (M) ordförande 
Christer Dahl (S)  

 

 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid  
Åsa Urberg, nämndsekreterare/utredare via länk 
 
 

Paragrafer 
§§ 38–40 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen plan 4 hus A, torsdagen den 10 november 
kl.10.00 
 

Underskrifter 
 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

  38/22 Fastställande av dagordning 
 

  39/22 Inför workshop - Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 
2023 

 

  40/22 Övriga frågor 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

38/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 

 

39/22 Inför workshop - Kultur- och fritidsnämndens 
Verksamhetsplan 2023 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid redogör för den workshop kring 
Verksamhetsplan 2023 som kultur- och fritidsnämnden ska delta i den 21 november. 

Workshopen kommer att handla om vad politiken tycker är viktigt. Ledamöterna kommer att få 
frågeställningar och uppdrag att arbeta med.  

 

40/22 Övriga frågor 
Christer Dahl (S) informerar om en kommande motion gällande att på Ösmo IP upprätta en mindre 
konstgräsplan för fotboll på en yta som för cirka 20 år sedan användes som ishockeyrink. 

Hans-Martin Akleye informerar om att en nyrekryterad kultur- och bibliotekschef tillträder den 6 
februari. 
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