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§ 6   

Fastställande av dagordning och val av justerare 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Dagordningen fastställs utan tillägg eller ändring. Sofie Nordenhaag-Law utses 
till justerare.      
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§ 7   

Besök av revisionen 13:15 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Nämnden tackar revisorerna för diskussionen.       

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har inför dagens möte skickat ut ett underlag till diskussion med 
bedömningar om hur nämnden under 2017 har utövat det ansvar den har för 
den interna styrningen och kontrollen samt hur måluppfyllelsen sett ut. Dessa 
bedömningar har sammanställts utifrån information som går att utläsa från 
protokoll och övrig dokumentation. En av revisionens noteringar gäller att 
nämnden saknar en verksamhetsplan något som förklaras med att varje enskild 
enhet i de årliga kvalitetsrapporterna har verksamhetsplaner. Dessa rapporter 
sammanfattas även i en övergripande kvalitetsrapport. Även bokslutet skrivs 
som en form av verksamhetsplan/berättelse och denna ingick inte i revisionens 
bedömning.  

Revisionen efterfrågar även fler mätbara mål, ett område som kommer 
utvecklas under 2018 utifrån att nämnden antog nya mål 2017-11-15. Dessa mål 
ska brytas ned på verksamhetsnivå till mer specifika mål, vilket är tänkt att 
presenteras i de olika verksamheternas kvalitetsrapporter framöver.   

Arbetsutskottet upplever att återrapporteringen från verksamheten till nämnden 
fungerar bra. Förutom exempelvis bokslut, delårsbokslut kvalitetsrapporter och 
månadsuppföljningen vid varje nämnd ingår även besök från verksamheten 
som en del av informationen. Revisionen påtalar att det är viktigt att det 
framgår i protokollen att nämnden delges information. Beslut som fattas ska 
vara tydliga i protokollen, där såväl ansvarsfördelning och hur och när 
återrapportering ska ske framgår.   
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§ 8 Dnr 00018-2018  

Bokslut 2017 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
1. Antar förslag till bokslutet som presenterat i bilaga Bokslut 2017 

2. Äskar hos kommunfullmäktige att ej förbrukade investeringsmedel om 511 
tkr ska överföras till 2018 enligt förslag i bilaga Bokslut 2017.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har sammanställt kultur- och 
utbildningsnämndens bokslut för 2017. Nämndens mål att alla elever minst ska 
ha godkänt i alla ämnen har inte uppnåtts. Dock har måluppfyllelsen avseende 
kommunens prioriterade mål att alla elever ska kunna läsa vidare på nationellt 
program på gymnasieskolan ökat. 

Förvaltningen lämnar ett ekonomiskt överskott om ca 1,8 mkr. Anledningen till 
överskottet är framför allt de många statsbidragen som utbetalats, där det varit 
oklart långt in i december om erhållna bidrag skulle få behållas fullt ut.  

Investeringsmedel som ej förbrukats under 2017 önskas överförda till 2018. 
Det handlar om tjänster som inte kunnat utföras av olika orsaker och om 
leveransproblem hos leverantör. Vidare beskrivet i bilagan Bokslut 2017.
   

Beslutsunderlag 
Bokslut 2017 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 9 Dnr 00096-2016  

Internkontroll 2017 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Godkänner förvaltningens redovisning av internkontrollsområdena och lägger 
den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade om internkontroll för 2017 enligt 
nedan: 

Antar att internkontroll för 2017 ska fokusera på två områden: 

1. Kontrollera att kränkningsanmälningar hanteras i enlighet med skollagens 
bestämmelser. 

2. Kontrollera att kommunens flextidsavtal efterlevs och följs upp. 

Tidigare internkontroll 

Avseende 2016 års internkontroll (dnr 114-2015) beslutade kultur- och 
utbildningsnämnden 2017-03-29 att denna skulle färdigställas under 
vårterminen 2017 avseende punkten som handlade om barn och elevers 
studiemiljö. Detta område skulle granskas som ett gemensamt uppdrag från 
KUN och Servicenämnden då vaktmästerifunktionen är organiserad under 
serviceförvaltningen. Att det inte blivit utfört under 2016 berodde främst på 
tidsbrist hos förvaltningscheferna. Detsamma har varit fallet under resterande 
del av 2017 och dessutom har det uppkommit ett nytt utrednings-/uppfölj-
ningsuppdrag avseende vaktmästeriorganisationen. Förvaltningen föreslår 
därför att internkontrollsuppdraget avslutas och får återkomma vid senare 
tillfälle om verksamheterna på nytt upplever att det behöver granskas.  

Kontroll av kränkningsanmälningar 

Sedan januari 2017 har förvaltningen ett dokumentationssystem, Digital Fox, 
där personal skriver i och anmäler de kränkningar/diskrimineringar som sker 
ute i verksamheterna. Utifrån det inrapporterade kan likabehandligsteamen få ut 
uppgifter om vilka typer av kränkningar som förekommer, var och när det 
händer, om vissa platser förekommer mer frekvent än andra osv. Det ger ett 
bra underlag för att planera hur det förebyggande arbetet mot kränkningar ska 
utformas. 

Det förvaltningen ser som ett utvecklingsområde är att verksamheterna 
behöver ett stöd i att göra bedömningen i om kräkning har förekommit eller 
inte. 
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Utifrån skollagens krav på rapportering av kränkande behandling till 
rektor/förskolechef och huvudman och skyndsamma utredningar och åtgärder 
så klarar förvaltningen att hantera det.  

Kontroll av efterlevnad av flextidsavtal 

Uppföljning har gjorts av samtliga 25 personers flextidsrapporter vid dessa två 
tillfällen. Av totalt 49 rapporter (en person började först efter augusti 2017) 
överstiger 5 st (3 personer) den övre gränsen om 40 timmars flex. Av dessa är 2 
nere inom gränsen månaden efter. Med samtliga med höga flextal förs en 
löpande diskussion om uttag av flextid under löpande år. Timmar har inte 
strukits bort för någon. Ingen rapport uppvisade för mycket minustid (mer än -
20 timmar). Det nya flextidsavtalet som gäller från 1 mars (framflyttat till 1 april 
pga bekymmer med systemet) är godkänd minustid sänkt till -10 timmar. 

Att personal jobbar för mycket är ett arbetsmiljömässigt problem. Vad gäller 
cheferna som har legat i överkant under en längre period har biträdande 
rektorer tillsatts vilket varit positivt för deras arbetsmiljö och också flexkonto. 
För övriga med höga flextal handlar mycket om att de jobbar som om de gick 
under läraravtalet med 45,5 timmars arbetsvecka, vilket inte är orimligt då det är 
i den verksamheten de jobbar. Avstämningstillfällena är satta med hänsyn taget 
till att de flesta har möjlighet att plocka ut sin flex på sommaren och under 
jullov. Under tid som verksamheten är igång för fullt är det betydligt svårare att 
minska flextiden. 

De högsta cheferna inom förvaltningen förväntas gå över till förtroendetids-
avtal samtidigt som det nya flextidsavtalet träder ikraft och kommer därefter 
inte beröras av avstämningstidpunkterna. Däremot har förvaltningschefen 
fortfarande ansvar för deras arbetsmiljö vari mängden arbetstid ingår.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-03-08    
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§ 10 Dnr 00023-2018  

Internkontroll 2018 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Beslutar att internkontrollsområdena 2018 ska bestå av  

1. Kontroll av hantering av medborgarförslag och motioner 

2. Kontroll av redovisning av statsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns anledning att följa upp hur hanteringen av medborgarförslag och 
motioner utförs i den kommunala processen. Både vad gäller tidsaspekt och 
huruvida de genomförs enligt beslut.  

Ett annat område som uppmärksammades i samband med granskningen av 
hanteringen av riktade statsbidrag som de förtroendevalda revisorerna hade 
initierat är hur återrapporteringen till nämnden sker. Detta är ett aktuellt 
område som är under utveckling och som är lämpligt som internkontroll-
område.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-03-08             
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§ 11 Dnr 00096-2017  

Genomlysning av grundskolan avseende av 
kostnadsnivåer och kvalitet 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Inga förslag på åtgärder för att sänka kostnadsnivån inom grundskolan utan att 
det påverkar kvalitetsnivån finns att presentera. Degerfors har en hög andel 
elever i behov av särskilt stöd jämfört med andra kommuner och skolan är 
enligt skollagen ålagd att tillgodose alla elevers behov. Över tid förväntas 
särskilt stöd kunna ges inom ordinarie organisation i än större omfattning. Det 
är väsentligt att vara aktiv och söka tillgängliga statsbidrag så att påverkan på 
den egna kommunens budget avlastas så långt möjligt.   

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och utbildningsnämnden gav den 15 november 2017 kultur- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att sänka 
kostnadsnivån inom grundskolan utan att det påverkar kvalitetsnivån. Beslutet 
grundade sig på PWC:s Slutrapport Kostnads- och kvalitetsanalys Degerfors 
kommun. PWC rapporterar att Degerfors kommuns grundskoleverksamhet har 
en nettokostnadsavvikelse uppgående till 14,7% jämfört med snittet för alla 
kommuner i riket 2015, motsvarande 12,8 miljoner kronor. PWC har också 
tagit fram ett antal jämförelsekommuner (strukturellt jämförbara kommuner) 
som samtliga siffror jämförs med. Dessa är Bengtsfors, Eda, Emmaboda, 
Hofors, Smedjebacken, Norberg och Tanum. Degerfors nettokostnadsavvikelse 
jämfört med dessa jämförbara kommuner uppgår till 2 %, eller 1,84 miljoner 
kronor. Det är framför allt utifrån jämförelse med de jämförbara kommunerna 
förvaltningen arbetat med svar på rapporten, om inte annat angivits. 

Vid en verksamhetsdag den 31 januari 2018 redovisade förvaltningen för 
nämnden sin bedömning av de olika punkterna revisorerna pekat på i sin 
rapport. Vid mötet deltog förutom förvaltningschef och ekonom också de fyra 
grundskolerektorerna.   

Vid mötet med kultur- och utbildningsnämnden framfördes förvaltningens 
uppfattning att det inte är mer än marginella kostnadsreduceringar som skulle 
kunna göras för att inte äventyra kvaliteten. Förvaltningen kan därmed inte  
lämna förslag på kostnadsreduceringar som inte negativt skulle påverka 
kvaliteten i skolan. Det enda sätt vi ser att vi kan minska 
nettokostnadsavvikelsen är att öka intäkterna, dvs att i ännu större utsträckning 
söka statsbidrag. Vad gäller statsbidrag så följer dock ofta ett åtagande, dvs att 
vi ska utföra extra åtgärder. Här gäller det att ha en korrekt balansgång.  
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Däremot skulle det strävsamma kvalitetsarbete som görs tillsammans med de 
extra satsningar som statsbidragen tillåter kunna leda till att kvaliteten ökar med 
befintlig ram. Nämnden påtalade vid mötet att det är viktigt att grundskolan får 
tillräckligt med resurser för att hantera det som skolan är ålagd att göra utifrån 
skollagens krav. Man framförde också från nämndens sida att man är positiv till 
de statsbidrag som söks och ger förvaltningen beröm för detta arbete.           

Beslutsunderlag 

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsdag 2018-01-31 

Tjänsteskrivelse kultur- och utbildningsförvaltningen 2018-03-05 
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§ 12 Dnr 00024-2018  

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Antar framlagd patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska 
insats för 2017 och godkänner de föreslagna övergripande mål och strategier 
inför 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

Degerfors kommuns kultur- och utbildningsförvaltning är vårdgivare. 
Elevhälsans medicinska insats omfattar skolsköterskor och skolsköterska med 
medicinskt ledningsansvar. Sedan oktober 2015 finns det en skolsköterska med 
medicinskt ledningsansvar och en separat verksamhetschef (förvaltningschefen 
för kultur- och utbildningsförvaltningen). Vårdgivaren skall senast den 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med 
patientsäkerheten skall beskrivas och vilka åtgärder som vidtagits och vilka 
resultat som uppnåtts. I patientsäkerhetsberättelsen som upprättats av 
verksamhetschef och skolsköterska med medicinskt ledningsansvar finns detta 
att läsa.   

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2017            
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§ 13 Dnr 00022-2018  

Biblioteksplan 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Godkänner kulturchefens förslag till ny biblioteksplan. Kultur- och 
utbildningsnämnden sänder föreslagen plan vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Bjuda in kulturchefen till nämnden 2018-04-04 för att diskutera hur kultur- och 
utbildningsnämnden kan utveckla sin delaktighet i kulturområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun ska ha en biblioteksplan. Degerfors kommuns biblioteksplan är 
inaktuell och därför är förslag på en ny plan framtagen. Planen kommer att 
formges med hjälp av kommunens kommunikatör innan publicering. En 
kommuns biblioteksplan ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Kulturchefens biblioteksplan 2018-03-15 
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§ 14 Dnr 00094-2017  

Uppföljning av fritidsgårdens omfattning 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Godkänner kulturchefens skriftliga uppföljning av fritidsgårdens omfattning.  

Sammanfattning av ärendet 

Inför hösten 2017 utökades sysselsättningsgraden tillfälligt på fritidsgården med 
sammanlagt 100 % av en heltidstjänst, för att möjliggöra öppethållande alla 
vardagar. Under våren var fritidsgården öppen tre dagar i veckan (tis-tors) 
mellan kl. 16-20 och under hösten var den öppen fem dagar i veckan (mån-fre) 
mellan kl. 15-21. Bakgrunden till satsningen var delvis att det hade varit stökigt 
runt Folkets hus och Medborgarplatsen en längre tid och ungdomarna som 
tillfrågades önskade att fritidsgården skulle vara öppen alla dagar i veckan och 
delvis för att uppdra åt personalen att ta reda på vad ungdomar i Degerfors vill 
göra på sin fritid. Från januari 2018 har fritidsgården återigen öppet tre dagar i 
veckan. 

Metoderna som använts är att fritidsgårdspersonalen samtalat med ungdomarna 
på fritidsgården och även låtit elever på Stora Vallaskolan besvara tio 
enkätfrågor. En sammanställning av enkätsvaren ses här nedan. Kulturchefen 
har tagit del av enkätsvaren och den beskrivning av den dagliga verksamheten 
som personalen har sammanställt. Utöver enkäten och intervjuer har ungdomar 
även bjudits in till en kväll med ”politikerpizza”, ett forum där kommunalråden 
och tjänstemän kommit till Fritidsgården för att under avslappnade former 
prata med ungdomarna och äta pizza tillsammans. Ett av Stora Vallaskolans 
föräldrarådsmöten har hållits på fritidsgården och då medverkade fritidsledare 
och kulturchefen.  

Under våren 2017 låg besökssnittet på arton ungdomar per kväll (varav fjorton 
killar och fyra tjejer) och under hösten 2017 på åtta ungdomar per kväll (varav 
sex killar och två tjejer). Personalen har observerat att när fritidsgården har 
öppet längre tid om dagarna sprids besöken ut mer och resonerar kring om det 
kan vara så att ungdomarna ”går om varandra” och därför inte tycker att det är 
lika roligt att komma till fritidsgården då ”ungdomar drar till sig ungdomar”. De 
har vidare observerat att besöksantalet är som allra lägst på måndagar och efter 
klockan 20 om kvällarna. Deras önskan är därför att fritidsgården i framtiden 
ska ha öppet fyra dagar i veckan tisdag-fredag mellan kl. 16-20. 

I enkätsvaren, som fritidsgårdspersonalen sammanställt, framkommer det att 
det är ett stort antal ungdomar som inte känner till fritidsgården eller var man 
hittar information om vad som händer där. Många känner heller inte till vilka 
som jobbar där, varför personalen ser en vinst i att jobba mer uppsökande, 
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främst i skolorna, men även på andra platser där det finns ungdomar. 
Personalen har märkt att när de har gjort olika uppsökande aktiviteter har det 
gett utslag i besöksstatistiken och de har lockat till sig nya ungdomar att besöka 
fritidsgården. De upplever också att det har blivit lugnare runt Folkets hus 
Medborgarplatsen och i centrum generellt. 

Under föräldrarådets möte efterfrågade några av föräldrarna en fritidsklubb, det 
vill säga en öppen fritidsverksamhet för barn i mellanstadieåldern, något som 
personalen också ställer sig bakom. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kulturchef Uppföljning av fritidsgårdens omfattning  
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§ 15 Dnr 00020-2018  

Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och val av dataskyddsombud 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för kultur- och utbildningsnämnden 
från och med 2018-05-25.   

Sammanfattning av ärendet 

Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 
PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 
personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 
genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 
inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 
tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 
unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 
modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 
nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 
organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 
dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 
verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 
områden som man måste arbeta särskilt med. Inom kultur- och 
utbildningsnämnden har förberedelser inför den nya dataskyddslagen pågått 
sedan nämnden 2015-11-11 gav förvaltningen i uppdrag att förbereda för 
ikraftträdandet av den nya lagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och utbildningsförvaltningen 2018-03-08         
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§ 16 Dnr 00121-2017  

Handlingsplan kopplad till kommunens rökpolicy 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Antar förvaltningens förslag till handlingsplan.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit en Rökpolicy för kommunkoncernen och 
också beslutat att förvaltningarna och bolagen ska ta fram nämndspecifika 
handlingsplaner.  

Kultur- och utbildningsförvaltningen delar Sveriges Kommuner och Landstings 
uppfattning i frågan och vill nå så långt möjligt i arbetet med rökfri arbetstid. 
Tobakslagen anger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken 
för passiv rökning. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök 
på sitt arbete. Det betyder att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. 
Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen. Kultur- och 
utbildningsförvaltningens uppfattning är att även parkeringsplatser i anslutning 
till arbetsplatsen är att anse som arbetsplats. 

För att så långt möjligt få till stånd rökfri arbetstid ska följande gälla i samtliga 
verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden: 

 Alla medarbetare ska informeras om gällande kommunkoncernsövergri-

pande rökpolicy. Detta ska ske årligen på APT och vid genomgång med 

nyanställd personal och vid genomgång med nya vikarier. 

 Alla medarbetare ska informeras om aktuell förvaltningsspecifik 

handlingsplan. Detta ska ske årligen på APT och vid genomgång med 

nyanställd personal och vid genomgång med nya vikarier. 

 Tillsvidareanställd personal ska erbjudas rökavvänjning via 

företagshälsovården. 

 Alla medarbetare ska uppmanas att undvika att ha samma kläder när 

man utför sitt arbete som man haft när man rökt i nära anslutning till 

arbetets utförande. Syftet med rökpolicyn är bl.a. att inte 

barn/elever/brukare mfl ska utsättas för tobaksrök eller röklukt. Detta 

kan lätt leda till dåligt mående och hos astmatiker kan det vara en källa 

till sjukdomstillstånd. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens Handlingsplan Rökpolicy 2018-03-14   

Degerfors kommuns rökpolicy            
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§ 17 Dnr 00017-2018  

Förvaltningsuppdrag 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
1. Det fortsatta arbetet ska fokusera på att ta fram alternativa sätt att bibehålla 
och öka kvaliteten samt fortsatta åtgärder för att säkerställa likvärdighet i 
Degerfors kommuns skolor. Grundförutsättningen skall vara att alla idag 
befintliga kommunala skolor skall bibehållas. Utredningen ska inkludera 
möjligheten till en utbyggd fjärrundervisning.  

2. Med anledning av ovanstående och det begränsade investeringsutrymmet de 
närmaste åren upphävs det tidigare uppdraget att göra en förstudie av en 
nybyggnation av ett lärcenter centralt i Degerfors tätort. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndens senaste möte, 2018-02-14, diskuterades det tidigare uppdrag som 
nämnden gett förvaltningen, 2017-02-15, om att gör en förstudie av ett nytt 
lärcenter centralt i Degerfors. Ärendet återremitterades för att förtydligas och 
tas på nytt upp i dagens arbetsutskott.    

Yrkanden 
Kim Bäckström (V) yrkar att det fortsatta arbetet ska fokusera på att ta fram 
alternativa sätt att bibehålla och öka kvaliteten samt fortsatta åtgärder för att 
säkerställa likvärdighet i Degerfors kommuns skolor. Grundförutsättningen 
skall vara att alla idag befintliga kommunala skolor skall bibehållas.Utredningen 
ska inkludera möjligheten till en utbyggd fjärrundervisning. Med anledning av 
detta och det begränsade investeringsutrymmet de närmaste åren upphävs det 
tidigare uppdraget att göra en förstudie av en nybyggnation av ett lärcenter 
centralt i Degerfors tätort. 

Örjan Samuelsson (S) yrkar att avsluta förvaltningens utredningen om ett nytt 
lärcenter och avvakta med att ge ett nytt utredningsuppdrag. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att kultur- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Kim Bäckströms (V) 
yrkande. 

 



 
 Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 00070-2017  

Jubileum Oedheim 2018 Inbjudan till jubileumshelg 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsförvaltningen undersöker inför nämnden 2018-04-04 
vilka tre till fem representanter som kan tänka sig att åka.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett 50-års jubileum firas i vänorten Oedheim helgen 13-14 juli 2018 där 
representanter från Degerfors kommun samt Degerfors musikkår är inbjudna.  

 


