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Uppdateras kontinuerligt. Fet stil = beslutsärende       2022-01-18 

Nämnd 25 januari – Stoppdag 6 januari  
Presidium 12 januari – utskick 14 januari 

Nämnd 15 februari – Stoppdag 27 januari  
Presidium 2 februari – utskick 4 februari 

Nämnd 29 mars – Stoppdag 10 mars  
Presidium 10 mars – utskick 18 mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information: 

• Information samt workshop: Kulturpolitiskt program 
återkoppling inkomna remissvar. 

• Information: remiss Idrottspolitiskt handlingsprogram 
• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 
 

 
• Årsrapport 2021 för KN 
• Kulturpolitiskt program 2022-2027 
• Uppföljning handlingsplan Kulturpolitiskt 

program/verksamhetsplan 2021 
• Namnsättning Gripsholm 4:121, del av m.fl. 

Gripsholms backar 
• Remiss Idrottspolitiskt handlingsprogram 

 
Information: 

• Kontorsplan för kulturkontoret 
• E-förslag om namnändring av gatunamn i Lilleby Strand, 

Mariefred 
• Medborgarförslag om lekplats samt läs- och skrivprojekt 
• Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke för 

Gustav Vasa 
• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 

• E-förslag om namnändring av gatunamn i Lilleby Strand, 
Mariefred 

• Medborgarförslag om lekplats samt läs- och skrivprojekt 
• Remissvar på Regionens Kulturplan 
• Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke för Gustav 

Vasa 
 
 
 
 
Information: 

• Medborgarförslag om fynd från arkeologisk utgrävning i Lunda 
• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 

 
 
 
 
 

Nämnd 26 april – Stoppdag 7 april 
Presidium 13 april – utskick 15 april 

Nämnd 24 maj – Stoppdag 5 maj 
Presidium 11 maj – utskick 13 maj 

Nämnd 21 juni – Stoppdag 2 juni 
Presidium 8 juni – utskick 10 juni 

 
• Medborgarförslag om fynd från arkeologisk 

utgrävning i Lunda 
Information: 

• Kultur 22 
• Nationaldagsfirandet 2022 
• Ekonomisk rapport för mars 
• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 

• Delårsrapport 1:2022 för KN 
Information: 

• Kulturstipendier 
• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 
• Utredning om dokumentation av Strängnäs kommuns 

kulturarv inför Gustav Vasas 500-årsjubileum 
• Strängnäsortens vänortsförening 

 
 
 
Information: 

• Ekonomisk rapport för maj 
• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 

 

Nämnd 30 augusti – Stoppdag 11 augusti    
Presidium 17 augusti – utskick 19 augusti 

 
Nämnd 27 september – Stoppdag 8 september Presidium 14 
september – utskick 16 september 

 
Nämnd 25 oktober – Stoppdag 6 oktober    
Presidium 12 oktober – utskick 14 oktober 

 
 
Information:  

• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 

• Delårsrapport 2:2022 för KN 
 

Information: 
• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 

• Kulturstipendier 
 
Information: 

• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 

Nämnd 22 november – Stoppdag 3 november    
Presidium 9 november – utskick 11 november 

Nämnd 13 december – Stoppdag 24 november Presidium 30 
november – utskick 2 december VARJE MÅNAD: 

 
• Sammanträdestider 2023 för KN 

 
Information: 

• Ekonomisk rapport för oktober 
• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 

 

 
• Kulturbidrag 

 
Information: 

• Kulturbidrag för 2023  
• Kontorsplan för kulturkontoret 
• 500 års resan dåtid, nutid, framtid 

Föredragningslista, anmälan av övriga frågor 
Information från kulturchefen 
Information från nämndens ordförande 
Ekonomisk rapport endast vissa månader, se årsplan. 
Verksamhetsrapporter bilaga  
Ärendebalanslista bilaga 
Delegationsärenden handlingar på sammanträdet 
Meddelandeärenden bilaga och handlingar på sammanträdet 
Övriga frågor anmäls under punkten föredragningslista 


