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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Återrapport uppdrag ”Bästa trean” (KN 2019.051)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens återrapport gällande frågesporten ”Bästa 
trean”.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutade på sitt sammanträde den 3 december 2019 att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att genomföra en frågesport, ”Bästa trean”, mellan klasser i 
årskurs tre i Vallentunas skolor med frågor om kommunens kultur och hembygd.

Efter samtal med Barn och utbildningsförvaltningens skolchef Erika Steorn och 
kvalitetsstrateg, Helena Henrikson framgick det att de i nuläget inte kan planera några nya 
projekt. Dels på grund av läget med Corona-pandemin, dels för att de håller på med en 
omorganisation som kommer starta efter sommaren. Intresse för att genomföra frågesporten 
finns, men beslut togs på att påbörja en dialog under hösten 2020 för att se möjligheter för att 
genomföra frågesporten ”Bästa trean” tidigast under våren 2021.

Förutsättningar hos kulturförvaltningen finns genom att förvaltningen kan stå för lokal, 
förslagsvis kulturrummet i Kulturhuset, samt personal, värd och tekniker, kring de olika 
tävlingarna. Kulturförvaltningens antikvarie är tillfrågad och kan ta fram frågor kring 
kulturmiljö.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänstekrivelse, 2020-04-28, Återrapport uppdrag ”Bästa trean”
 §72  Bästa trean
 §53 Kulturnämndens arbetsutskott
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Tjänsteskrivelse

Återrapport uppdrag ”Bästa trean”

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens återrapport gällande frågesporten 
”Bästa trean”.

Ärendet i korthet
Kulturnämnden beslutade på sitt sammanträde den 3 december 2019 att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att genomföra en frågesport, ”Bästa 
trean”, mellan klasser i årskurs tre i Vallentunas skolor med frågor om kommunens 
kultur och hembygd.

Efter samtal med Barn och utbildningsförvaltningens skolchef Erika Steorn och 
kvalitetsstrateg, Helena Henrikson framgick det att de i nuläget inte kan planera 
några nya projekt. Dels på grund av läget med Corona-pandemin, dels för att de håller 
på med en omorganisation som kommer starta efter sommaren. Intresse för att 
genomföra frågesporten finns, men beslut togs på att påbörja en dialog under hösten 
2020 för att se möjligheter för att genomföra frågesporten ”Bästa trean” tidigast 
under våren 2021. 

Förutsättningar hos kulturförvaltningen finns genom att förvaltningen kan stå för 
lokal, förslagsvis kulturrummet i Kulturhuset, samt personal, värd och tekniker, kring 
de olika tävlingarna. Kulturförvaltningens antikvarie är tillfrågad och kan ta fram 
frågor kring kulturmiljö.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-04-28, Återrapport uppdrag ”Bästa trean”
2. Beslut, kulturnämnden 2019-12-03
3. Beslut, kulturnämndens arbetsutskott 2019-11-19

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Enhetschef kultur

______________________
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Kulturnämnden 2019-12-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72
Bästa trean (KN 2019.051)

Beslut
Kulturnämnden att beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 
genomföra denna aktivitet och återrapportera på april månads kulturnämnd.

Ärendebeskrivning
Ordförande Helena Klange (KD) väckte detta ärende vid ordförandeberedningen den 7 
november 2019. Kulturnämndens arbetsutskott beredde ärendet den 19 november.

Yrkanden
 
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar att kulturnämnden att besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att genomföra denna aktivitet och återrapportera på april 
månads kulturnämnd.

Beslutsgång
 
Ordförande Helena Klange ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kulturnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §53 Kulturnämndens arbetsutskott
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Kulturnämndens arbetsutskott 2019-11-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53
Bästa trean

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att genomföra denna aktivitet och återrapportera på april 
månads kulturnämnd.

Ärendebeskrivning
En frågesport mellan klasser i årskurs tre i Vallentunas skolor med frågor om kommunens 
kultur och hembygd.

Yrkanden
 
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar att kulturnämndens arbetsutskott föreslår 
kulturnämnden att besluta att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 
genomföra denna aktivitet och återrapportera på april månads kulturnämnd.
 
Beslutsgång
 
Ordförande Helena Klange (KD) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kulturnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.
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