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Plats och tid Kraftgatan, sammanträdesrum, kl. 9.00 – 10.00  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sidan 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sidan 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sidan 2 
Övriga 
Se närvarolista sidan 2 

Justerare Gertrud Hjelte (C) 

Justeringens plats och tid Kraftgatan, måndag den 20 december 2021, kl. 10.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 37 
   Susanne Hoffman  

 Ordförande  ________________________________  
 

   Hans Pernsjö (S)  

 Justerare  ________________________________   
 

   Gertrud Hjelte (C)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-20 Datum då anslaget tas ned 2022-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Susanne Hoffman  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Hans Pernsjö (S), ordf.  
Gertrud Hjelte (C), vice ordf. 
 

 

Tjänstgörande ersättare 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

 
 
  

Tjänstemän John Steen, förvaltningschef 
Susanne Hoffman, nämndsekreterare 
Niklas Nordahl, avdelningschef 
 

Övriga   



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(6) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Innehållsförteckning 
Fastställande av dagordningen .......................................................... 4 

§ 37 BN603-21   299 
Namngivning av Vasaskolans aula ..................................................... 5 
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Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 37 BN603-21   299 

Namngivning av Vasaskolans aula 

Sammanfattning 
Aulan i samma byggnad som Martin Koch-gymnasiet och Vasaskolan går i 
dokumentationen under flera olika namn. Förutom de skolenhetskopplade 
namnen Martin Koch-aulan och Vasaaulan nämns också både 
Hedemorateatern och Vasateatern samt kort och gott aulan.  

Då aulan nu genomgår en stor renovering efter vilken den ska användas för 
en bredare publik. Vid marknadsföring av aulan är namnförbistringen 
negativ.  

Bildningsförvaltningen ser dessutom att en namngivningsprocess i inför 
invigningen skulle ge välkommen publicitet för den nyrenoverade lokalen. 

Bildningsförvaltningen föreslår att namngivningsprocessen sker i följande 
steg.  

1. På kultur- och fritidsutskottets vägnar erbjuder bildningsförvaltningen 
allmänheten att inkomma med namnförslag på aulan.

2. Utifrån inkomna förslag så väljer kultur- och fritidsutskottet ut tre av dessa 
förslag.

3. På kultur- och fritidsutskottets vägnar erbjuder bildningsförvaltningen 
allmänheten att rösta om de tre förslagen.

4. Utifrån omröstningen beslutar bildningsnämnden om vinnande förslag och 
namnger aulan därefter.

5. Kommunfullmäktige fastställer aulans namn.

Den 15 november 2021 behandlade bildningsnämndens kultur- och 
fritidsutskott ärendet och beslutade att uppstarta namngivningsprocessen 
utifrån bildningsförvaltningens förslag.  

På kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 20 december diskuteras 
inkomna namnförslag för att ta fram 3 förslag för en slutgiltig 
omröstningsprocess. 

Forts. § 37 
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Forts. § 37 

Beslutsunderlag  
Bildningsnämnden den 29 juni 2021 § 76  
Bildningsnämnden den 6 oktober 2021 § 107  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 november 2021 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 november 2021 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att följande namnförslag : Vasateatern, 
Kerstinsalen och Parnassen sänds ut för en rådgivande omröstning. 
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