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Plats och tid Sven X:et Erixson, Kungsgatan 25, 19 maj 2022 kl 13:15 

Beslutande Ledamöter 
Eva-Marie Paulsson (S), ordförande 
Bengt Kjellgren (M) 
Nina Djärf (S) 
Eva Karin Möllefors (M) 
Robert Lindahl (-) 
Barbro Odelberg (L) 
Tove Bergman (MP) 

 Pierre Eriksson (S) 
 
 

Övriga deltagare Ola Magnusson, Martin Gillgren, Carola Andersson, Kristina Gernes, Rickard 
Bengtsson § 45, Lena Roosberg Ekebring § 45 samt Sofia Lyberg. 

Justeringsplats Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25  Paragrafer §§ 45, 48 
Justeringsdag 2022-05-19 Omedelbar justering 

Sekreterare ......................................................  
 Sofia Lyberg  

Ordförande ................................................. 
 

 Eva-Marie Paulsson  

Justerare .................................................  
 Bengt Kjellgren  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-19 Datum då anslaget tas ned 2022-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sofia Lyberg Utdragsbestyrkande 
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Ärenden 
Kulturnämnden § 45 Dnr KN 43078 

Val av protokolljusterare ......................................................................... 3 
Kulturnämnden § 48 Dnr KN 2022/00046 

Kulturnämndens ställningstagande till motion - mötesplats för personer 
med funktionsnedsättning ...................................................................... 4 
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Kulturnämnden § 45 Dnr KN 43078  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
Bengt Kjellgren (M) väljs att tillsammans med ordförande Eva-Marie Paulsson (S) 
justera protokollet. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 48 Dnr KN 2022/00046  

Kulturnämndens ställningstagande till motion - mötesplats 
för personer med funktionsnedsättning 

Beslut 
1. Kulturnämnden beslutar att avslå motionen och lämna följande yttrande över motion, 

Mötesplats för personer med funktionsnedsättning: 
 
”Att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder utreder behovet av 
mötesplats för personer med funktionsnedsättning samt att de tar fram ett förslag på 
hur en mötesplats för målgruppen kan genomföras.” 
 

2. Kulturnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendet 
Kulturnämnden har ombetts inkomma med yttrande rörande motion om mötesplats för 
personer med funktionsnedsättning med syfte att ge alla människor i samhället möjlighet 
att vara delaktig i samhällslivet och ta del av fritids- och kulturutbudet.  
 
Kulturförvaltningen bedriver redan i dagsläget flera verksamheter och aktiviteter riktade 
till målgruppen och ser möjlighet att bidra till att uppfylla syftet på flera sätt utöver att 
tillskapa en ny mötesplats.  

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen skickar Socialdemokraternas motion på remiss till 
kulturnämnden, KS 2021/00481. 
Remissvaret är berett inom avdelningen för kultur och konst. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande över motion, Mötesplats 
för personer med funktionsnedsättning. 
2. Kulturnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkanden 
Barbro Odelberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Eva-Marie Paulsson (S) yrkar avslag till motionen och förvaltningens förslag och 
föreslår att kulturnämnden beslutar om följande yttrande: 
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Att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder utreder behovet av mötesplats 
för personer med funktionsnedsättning samt att de tar fram ett förslag på hur en 
mötesplats för målgruppen kan genomföras. 
 
Tove Bergman (MP) och Bengt Kjellgren (M) yrkar bifall till Eva-Marie Paulssons (S) 
förslag.  
 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt Eva-Marie Paulssons (S) förslag. 

 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_______ 
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