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Sammanträdesdatum

2022-08-16

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 13:30 – 16.15
Ajournering 15:05-15:20
Ajournering 16:06-16:11

Beslutande

Jenny Maltin (C)
Kim Hellström (SD), ordf
Èmilie Lundgren (S), vice ordf
Anna Berg von Linde (M), §§ 80-87
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Torbjörn Ekelund (L)
Marcus Donnerhag (S)
Linda Reidy (M), tjg ers för Anna Berg von Linde (M), §§ 88-92

Ej tjänstgörande
ersättare

Jan Rosengren (C)
Jenny Ulfvin (SD)
Frank Urban Johansson (KD)

Insynsplatser

Anders Malmros (V)

Ersättare för
insynsplatser
Övriga deltagare

Justerare

Åke Svensson, tf utbildningschef
Eva Blom Persson, kontorschef
Niklas Fonskov, fritidschef
Linnéa Tingne, § 86
Andreas Johansson, ekonom, §§ 81-85
Robert Rönn, ekonom, §§ 81-85
Li Merander, folkhälso- och barnrättsstrateg, § 81 a)
Marie Alemo, centrala elevhälsan, § 81 b)
Jonathan Olsson, nämndsekreterare
Karin Sjunnesson, personalrepresentant, §§ 81-82, § 86

Utdragsbestyrkande
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2022-08-16

Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Marcus Donnerhag (S)
Kommunledningskontoret, 2022-08-18, kl. 17.30
§§ 80-92

Sekreterare
Jonathan Olsson

Ordförande
Kim Hellström (SD)

Justerare
Marcus Donnerhag (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-16

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Jonathan Olsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80 Beslutad ärendelista
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
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Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2022 ................................................ 5
Åtgärder för att nå en ekonomi i balans .................................................... 6
Remiss, Mål och budget 2023, plan 2024-2025 ....................................... 8
Anläggande av Discgolf i Svalövs kommun .............................................. 9
Kulturplan för Svalövs kommun 2022-2024 ............................................ 11
Återrapportering synpunkten kvartal 2 2022 ........................................... 13
Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 14
Motion, Svalöfs Gymnasium och yrkesutbildningar ................................ 15
Svalöfs gymnasiums högskoleförberedande program måste utvecklas,
inte avvecklas .......................................................................................... 16
Motion, Öka bildningen. Låt skolungdomar besöka koncentrationsläger
från nazisternas terrorstyre ..................................................................... 17
Motion, En skola för alla .......................................................................... 18

§§ 89-92 lades till på sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81 Information
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Folkhälso- och barnrättsstrateg – Uppdrag
b) YAM-Resultat
c) Trygghetssatsning och sommarlovsvärdar
d) Tillsyn Montessori

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 257-2022

§ 82 Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning/prognos per 30 juni 2022 för bildningsnämnden
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Helårsprognosen för 2022 för bildningsnämndens verksamheter per den 30 juni
är negativ med 2,9 miljoner kronor.
Verksamheten arbetar fortsatt aktivt med att få prognosen i balans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-11
Prognosuppföljning juni bildningsnämnden.
Rapport: Prognosuppföljning juni – Bildningsnämnden, daterad 2022-07-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och
Anna Berg von Linde (M): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos per 30 juni 2022
för bildningsnämnden godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AKSN, RTRN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 435-2022

§ 83 Åtgärder för att nå en ekonomi i balans
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner planen för att nå en ekonomi i balans,
enligt tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2022.

Sammanfattning av ärendet
Helårsprognosen för bildningsnämnden visade ett underskott om 2,0 miljoner
den 30 april. Den 30 juni prognosticeras ett underskott om 2,9 miljoner.
Kommunstyrelsens fattade 2022-06-07, § 172, följande beslut:
Bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden uppmanas att återkomma
med plan för hur årets kostnadsökningar ska hanteras.
Bildningsnämnden fattade 2022-06-16, § 66, följande beslut: Utbildningschefen
uppdras att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans och återkomma med
en plan till nämnden i augusti.
Förslag till åtgärder för att minimera underskott och nå en ekonomi i balans
2022:


Restriktivitet vid rekrytering av personal. Verksamheterna ska noga
avväga om rekryteringen är absolut nödvändig eller om den kan
senareläggas.



Minimera korttidsvikariat. Verksamheterna åläggs att noga överväga om
vikariatet är absolut nödvändigt innan man tillsätter.



Restriktivitet vid inköp av varor och tjänster. Verksamheterna åläggs
noga överväga om inköpet är absolut nödvändigt eller om det kan
senareläggas.

Verksamhetscheferna uppmanas också att vid varje tillfälle man inte lyckas följa
planen ska utbildningschefen meddelas om anledningen till detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-03
Prognosuppföljning juni bildningsnämnden
Rapport: Prognosuppföljning juni – Bildningsnämnden, daterad 2022-07-11
Bildningsnämndens protokoll 2022-06-16, § 66
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 172

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L) och
Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Bildningsnämnden godkänner planen för
att nå en ekonomi i balans, enligt tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2022.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (AKSN, RTRN, AAN, LELE, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 434-2022, KS 25-2022

§ 84 Remiss, Mål och budget 2023, plan 2024-2025
Bildningsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till yttrande, daterat den 9 augusti 2022, antas
som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07, § 143, att 1) skicka förslag till Mål och
Budget 2023 med plan 2024-2025 enligt denna förslagsskrivelse på remiss till
berörda nämnder. 2) Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas
remissvar skall inkludera: driftsramar, investeringsramar – prioriteringar från
bruttolistorna, mål och visare, taxor och avgifter. Svaret skall vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2022.
I mål och budget 2023 ligger en effektivisering för sektor utbildning på 2,6
miljoner kronor och post gällande resursskola och annat saknas om det inte
inkluderas i andra poster.
Effektiviseringar i den storleksordningen 2,6 miljoner kommer nästan
uteslutande att innebära besparingar på personal vilket innebär fyra till fem
tjänster. Förvaltningen ska så långt som det är möjligt rikta besparingen mot
icke undervisande personal.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2022-08-09
Investering 2023 Behov
Ramar för Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025
Kommunstyrelsens protokoll 202-06-07, § 176

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Anna Berg von Linde
(M): 1. Förvaltningens förslag till yttrande, daterat den 9 augusti 2022, antas
som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.

Deltar ej
Torbjörn Ekelund (L), Emelie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Jenny
Maltin (C) deltar inte i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AKSN, RTRN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 363-2022

§ 85 Anläggande av Discgolf i Svalövs kommun
Bildningsnämndens beslut
1. Svalövs kommunservice AB uppmanas att projektera för 9-håls
discgolfbana i Billeberga.
2. Svalövs kommunservice AB uppmanas att projektera för 9-håls
discgolfbana i Svalöv.
3. Färdig projektering med kostnadsförslag ska återrapporteras till
bildningsnämnden för beslut och äskande av medel till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslog 2022-05-16, § 155, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Bildningsnämnden uppmanas undersöka möjligheterna att låta
anlägga platser för Disc Golf i Svalövs kommun, samt att äska medel för
ändamålet.
Bildningsnämnden fattade 2022-06-16, § 72 följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att undersöka möjligheterna att låta anlägga platser för Disc Golf i
Svalövs kommun. 2) Utredningen ska återrapporteras till bildningsnämndens
sammanträde i augusti.
Förvaltningen har tagit kontakt med Kommunservice AB, intresserade
medborgare, leverantörer och förbund. Under sommaren har verksamma
Trygghets- och sommarlovsvärdar provspelat provisoriska hål på olika platser i
kommunen. Detta resulterade i tre ursprungsförslag för anläggande:


Billeberga, 9 hålsbana i anslutning till bäcken och grönområdet centralt i
byn.



Svalöv, 9 hålsbana i anslutning till aktivitetsparken/ Linåkerskolan/
Månsabo grönområde.



Kågeröd,18 hålsbana (sammansatt med 3 stycken 6 hålsbanor) i
anslutning till aktivitetsparken/skolan/Kågerödslundsområdet.
Detta alternativ utgår på grund av omfattande markarbete vilket skulle
fördyra projektet avsevärt.

Utredningens förslag är att låta Svalövs kommunservice AB projektera banorna
i Billeberga och Svalöv för att därefter inkomma med ett kostnadsförslag för
projektet. Maxtaket för projektet bedöms och får ej överstiga 300 000 kr.
Driften och skötseln av dessa banor ska i första skedet ansvaras av
Kommunservice AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-09
Förslag till anläggande av discgolfbana, daterad 2022-08-09

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens protokoll, daterad 2022-06-16
Förslagsskrivelse, daterad 2022-06-09
Kommunstyrelsens protokoll, daterad 2022-05-16, §155
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-03, §23
Förslagsskrivelse, daterad 2022-04-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Emelie Lundgren (S), Anna Berg von
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Marcus Donnerhag (S) och Jenny
Maltin (C): 1. Svalövs kommunservice AB uppmanas att projektera för 9-håls
discgolfbana i Billeberga. 2. Svalövs kommunservice AB uppmanas att
projektera för 9-håls discgolfbana i Svalöv. 3. Färdig projektering med
kostnadsförslag ska återrapporteras till bildningsnämnden för beslut och
äskande av medel till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs kommunservice AB
Kommunförvaltningen (NSFV, AKSN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 186-2021

§ 86 Kulturplan för Svalövs kommun 2022-2024
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 2022,
remitteras till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Remissvar ska
vara bildningsnämnden tillhanda senast den 30 oktober 2022.
2. Förslag till kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 2022,
publiceras under remisstiden på kommunens webbplats för möjlighet för
partier, kulturföreningar, andra kulturaktörer och allmänhet att inkomma
med synpunkter.
3. Bildningsnämndens beslut 2022-04-19, § 47, ändras på ett sådant sätt
att förslag till kulturpolitiskt program presenteras vid bildningsnämndens
sammanträde i november 2022.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2022-04-19, § 47 att ge förvaltningen i uppdrag att
presentera förslag till ny kulturplan med giltighetstid 2023-2025 vid
bildningsnämndens sammanträde i september 2022. Bildningsnämnden
beslutade vidare ge förvaltningen i uppdrag att harmoniera ny kulturplan med
kommunens riktlinjer för styrdokument, antagna av Kommunstyrelsen den
2022-03-14, § 68.
Förvaltningen föreslår, i enlighet med Svalövs kommuns riktlinjer för
styrdokument, att viljeinriktningen i kommunens kulturpolitik istället uttrycks i ett
program med kulturpolitiska mål som knyter an till kommunens vision samt till
regional och nationell kulturpolitik. Till programmet kopplas en handlingsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2022-08-09
Förslag till kulturpolitiskt program, daterat den 2022- 08-05
Svalövs kommun, Kulturplan 2015-2021
Bildningsnämndens protokoll 2021-04-13, § 37
Bildningsnämndens protokoll 2022-04-19, § 47
Bildningsnämndens protokoll 2021- 11-16, § 125
Svalövs kommun, Riktlinje för styrdokument, daterad den 2022-02-08
Svalövs kommun, Uppföljning av Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2021,
daterad den 2021-05-24
Svalövs kommun, resultatrapport enkät ”Tyck till om kulturen!”
Minnesanteckningar- Rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterade
2021-10-29.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Anna Berg von Linde
(M): 1. Förslag till kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 2022, remitteras
till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Remissvar ska vara

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bildningsnämnden tillhanda senast den 30 september 2022. 2. Förslag till
kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 2022, publiceras under
remisstiden på kommunens webbplats för möjlighet för partier, kulturföreningar,
andra kulturaktörer och allmänhet att inkomma med synpunkter. 3.
Bildningsnämndens beslut 2022-04-19, § 47, ändras på ett sådant sätt att
förslag till kulturpolitiskt program presenteras vid bildningsnämndens
sammanträde i oktober 2022.
Jenny Maltin (C), Emelie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Torbjörn
Ekelund (L): 1. Ändringsyrkande avseende beslutspunkt 1) remissvar ska vara
bildningsnämnden tillhanda senast 30 oktober 2022. 2. Ändringsyrkande
avseende punkt 3) förslag till kulturpolitiskt program presenteras vid
bildningsnämndens sammanträde i november 2022. Bifall till punkt 2).

Beslutsgång
Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut avseende punkt 1) mot Jenny
Maltins (C) m.fl. ändringsyrkande punkt 1) och finner nämnden antar
ordförandes förslag till beslut.
Omröstning begärs
Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till ordförandes m.fl. förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till Jenny Maltins (C) m.fl. förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för ordförandes förslag mot 4-nej röster för Jenny Maltins (C)
förslag beslutar nämnden att bifalla Jenny Maltins ändringsyrkande punkt 1). Se
omröstningsbilaga 1.

Beslutsgång
Ordförande tar därefter upp förslaget till beslut avseende punkt 2) och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Slutligen ställer ordförande eget m.fl. förslag till beslut avseende punkt 3) mot
Jenny Maltins (C) m.fl. ändringsyrkande punkt 3) och finner nämnden antar
ordförandes förslag till beslut.
Omröstning begärs
Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till ordförandes m.fl. förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till Jenny Maltins (C) m.fl. förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för ordförandes förslag mot 4-nej röster för Jenny Maltins (C)
förslag beslutar nämnden att bifalla Jenny Maltins ändringsyrkande punkt 3). Se
omröstningsbilaga 2.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga nämndsekreterare
Kommunförvaltningen (LATE, NSFV, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 262-2022

§ 87 Återrapportering synpunkten kvartal 2 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under kvartal 2 2022 inkom tre synpunkter till bildningsnämnden via
Synpunktshanteraren.
Datum

Synpunkten avser

Åtgärd

Avslutat

2022-04-13

Icke åtgärdat krossat
fönster, glaskross
Månsaboskolan

Ej besvarad

Ej avslutad

2022-05-10

Synpunkt om elevers
användande av
elsparkcyklar i trafik

Hanterat av
rektor

Avslutad

2022-06-01

Synpunkt om studieoch yrkesvägledning
för vuxenutbildningen

Hanterat av
studie- och
yrkesvägledare

Avslutad

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 23-2022

§ 88 Redovisning av delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av fattade delegationsbeslut 2022-06-10 – 2022-08-08

Beslutsunderlag
Underlag av fattade delegationsbeslut 2022-06 – 2022-08-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellström (SD): 1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 162-2022, KS 14-2022

§ 89 Motion, Svalöfs Gymnasium och yrkesutbildningar
Bildningsnämndens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C) inkom 17
januari 2022 med motionen: Svalöfs Gymnasium och yrkesutbildningar. I
motionen yrkas följande:


Svalöfs Gymnasium tillsammans med branschen utreder behov,
förutsättningar och potential för fler yrkesutbildningar inom lantbruk-,
transport- och fordonsområdena och därefter fokuserar på att utveckla
dessa.

Beslutsunderlag
Yttrande över motion, daterad 2022-08-10
Remittering av motion, daterad 2021-02-17
Motion, inkommen 2022-01-17
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BIN 199-2022, KS 39-2022

§ 90 Svalöfs gymnasiums högskoleförberedande
program måste utvecklas, inte avvecklas
Bildningsnämndens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) inkom 2 januari 2022 med motionen: Svalöfs gymnasiums
högskoleförberedande program måste utvecklas, inte avvecklas.


Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att besluta om att
genomföra analys av hur Svalöfs Gymnasium kan utveckla de
högskoleförberedande programmen.



I ett senare steg ska bildningsnämnden, i enlighet med analysen,
besluta om en plan för hur denna utveckling skall verkställas.

Beslutsunderlag
Yttrande över motion, daterad 2022-08-10
Remittering av motion, daterad 2021-03-08
Motion, inkommen 2022-01-22
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(19)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-16

Dnr BIN 442-2020, KS 163-2020

§ 91 Motion, Öka bildningen. Låt skolungdomar besöka
koncentrationsläger från nazisternas terrorstyre
Bildningsnämndens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en motion rörande skolungdomars
möjlighet att besöka koncentrationsläger från Nazisternas terrorstyre.
I motionen föreslås följande:


Erforderlig summa pengar reserveras från och med budget för 2021, för
att bereda möjlighet för rektor på kommunens högstadieskola att företa
en resa till ett koncentrationsläger, med avgående elever i nionde klass.

Beslutsunderlag
Yttrande över motion, daterad 2022-08-09
Remittering av motion, daterad 2020-06-09
Motion, inkommen 2020-05-10
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(19)

Bildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-16

Dnr BIN 139-2021, KS 19-2021

§ 92 Motion, En skola för alla
Bildningsnämndens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Èmilie Lundgren (S) inkom 19 januari 2021 med motionen: En skola för alla.
I motionen yrkar socialdemokraterna följande:


Att Svalövs kommun avsätter pengar till utbildning och handledning i
lågaffektivt bemötande för skolpersonal.



Att kommunen uppdrar bildningsnämnden att ta fram en plan för hur vi
säkerställer att kompetensutveckling för personalen i våra
verksamheter.



Att, när vi bygger eller renoverar våra förskolor/skolor, gör det anpassat
för barn med NPF-diagnoser.

Beslutsunderlag
Yttrande över motion, daterad 2022-08-09
Remittering av motion, daterad 2021-02-17
Motion, inkommen 2022-01-17
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(19)

Sida

Bildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19(19)

Sammanträdesdatum

2022-08-16

Omröstningsbilaga 1) - § 86 Kulturplan för Svalövs kommun 2022-2024
Ledamöter
Parti Ja
Nej
Avstår
1 Jenny Maltin
C
1
2 Kim Hellström
SD
1
3 Emelie Lundgren
S
1
4 Anna Berg von Linde
M
1
5 Wioletta Kopanska Larsson
SD
1
6 Torbjörn Ekelund
7 Marcus Donnerhag
SUMMA

L
S
3

1
1
4

0

Omröstningsbilaga 2) - § 86 Kulturplan för Svalövs kommun 2022-2024
Ledamöter
Parti Ja
Nej
Avstår
1 Jenny Maltin
C
1
2 Kim Hellström
SD
1
3 Emelie Lundgren
S
1
4 Anna Berg von Linde
M
1
5 Wioletta Kopanska Larsson
SD
1
6 Torbjörn Ekelund
7 Marcus Donnerhag
SUMMA

Justerare

L
S
3

1
1
4

Utdragsbestyrkande

0

Jävig

0

Jävig

0

