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Utses att justera Martin Rosdahl (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-10-14, kl. 17.00 

Justerade 
paragrafer §§ 72 - 87 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Kim Hellström (SD)  

Justerare  
 

 Martin Rosdahl (C)   
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Dnr - 

§ 73 Information  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Presentation av medarbetare Jessica Sjöberg, rektor Ekdungens 
förskola.  
 

b) Assistent, Karin Ekholm informerar om: Lägesrapport barnomsorg (Dnr 
15-2019) 

 
c) Utbildningschef, Hans Dahlquist informerar om personalärende. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 195-2019 

§ 74 Analys av underskott i bildningsnämnden per den 
31 juli 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Analys av utfallet avseende 2019 års underskott, per den 31 juli 2019 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämndens resultat förändrades med flera miljoner från ett positivt 
resultat i maj till ett underskott på 1,5 miljoner kronor vid delårsbokslutet i juli. 
Analys av resultatet per sista juli visar att resultatet beror till största del på att 70 
% av alla semesterersättningskostnader faller ut under juni-juli medan budgeten 
är fördelad i tolftedelar. Detta medför att resultatet förändrats med 2,3 miljoner 
kronor från maj till juni. Även faktorer så som att några statsbidrag inte tagits 
höjd för i perioden samt en osäkerhet kring elevantalet i juli månad medför till 
en försämring av resultatet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 175  
Delårsbokslut, daterat 2019-08-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna berg von Linde (M), Martin 
Rosdahl (C) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Analys av utfallet avseende 
2019 års underskott, per den 31 juli 2019 godkänns  och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, LELE, MAZO, UABS, MAN) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 195-2019 

§ 75 Plan för budget i balans  

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Planen för att budget 2019 ska vara i balans i slutet av året godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden har uppdragit åt utbildningschefen att inkomma med en plan 
för att budget 2019 ska vara i balans i slutet av året. Planen redovisas i 
punktform nedan. 

 2019-09-02 utfärdade utbildningschefen ett köp- och investeringsstopp. 
Alla inköp och investeringar som behöver göras ska godkännas av 
utbildningschefen.  

 Samtliga enheter inom sektor utbildning har getts i uppdrag att 
analysera sina ekonomiska resultat per siste september. De 
verksamheter som då visar ett underskott har uppdragits att upprätta en 
handlingsplan. Handlingsplanerna ska vara klara senast 16/10.  

 Även de enheter som har sin budget i balans har uppdragits att visa 
sparsamhet i syfte att stärka helheten, så att den totala budgeten för 
sektor utbildning ska vara i balans vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-02 
Bildningsnämndens protokoll 2019-09-12, § 62 
Delårsbokslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Martin Rosdahl (C), Anna Berg von 
Linde (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Planen för att budget 2019 ska 
vara i balans i slutet av året godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, LELE, MAZO, UABS) 
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Dnr 340-219 

§ 76 Upphandling av lunch till elever på 
Tävlingstekniker utbildningen, Svalöfs gymnasium 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Svalöfs gymnasium uppdras genomföra en offentlig upphandling av 
luncher till elever på Tävlingstekniker utbildningen på Svalöfs 
gymnasium för en fyra års period fr.o.m. jan 2020, 178 skoldagar om 
året. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden fattar beslut om att göra en  
offentlig upphandling av luncher till elever på Tävlingstekniker utbildningen på 
Svalöfs gymnasium för en fyra års period fr.o.m. jan 2020, 178 skoldagar om 
året.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Martin Rosdahl (C), Torbjörn 
Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Marcus 
Donnerhag (S): Svalöfs gymnasium uppdras genomföra en offentlig 
upphandling av luncher till elever på Tävlingstekniker utbildningen på Svalöfs 
gymnasium för en fyra års period fr.o.m. jan 2020, 178 skoldagar om året. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, LHN, MAZO) 
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Dnr 336-2019 

§ 77 Organisation Svalöfs gymnasium, läsår 2020-2021 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Organisation för Svalöfs Gymnasium 2020/2021, enligt bilaga 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalöfs gymnasium gör årligen förslag på organisation för kommande läsår.  

Förslag på organisation för Svalöfs Gymnasium läsåret 2020/2021 bifogas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-02 
Bilaga organisation 2020-2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Anna Berg von 
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Martin Rosdahl (C) och Marcus 
Donnerhag (S): Organisation för Svalöfs Gymnasium 2020/2021, enligt bilaga 
godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, LHN) 
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Dnr 12-2019 

§ 78 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2019 godkänns. 

2. God intern kontroll har uppnåtts inom bildningsnämndens verksamheter 
under 2019. 

3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2019 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden antog 2019-01-25, § 3 Intern kontrollplan för 2019. 

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av planen och bedömer att det 
uppnåtts en god intern kontroll inom bildningsnämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-02 
Bilaga 1 
Internkontrollplan 2019 
Bildningsnämndens protokoll 2019-01-25, § 3  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Èmilie 
Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Martin Rosdahl (C): 1) 
Uppföljning av intern kontrollplan för 2019 godkänns. 2) God intern kontroll har 
uppnåtts inom bildningsnämndens verksamheter under 2019. 3) Uppföljning av 
intern kontrollplan för 2019 överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS) 
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Dnr 334-2019 

§ 79 Yttrande över remiss: Organisationsöversyn 
kultur- och fritidsverksamheterna 

Bildningsnämndens beslut 

1. Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut om remiss, ställer sig 
bildningsnämnden bakom förslaget att flytta kultur- och 
fritidsverksamheterna, inklusive Kulturskolan, från bildningsnämnden. 

2. Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut om remiss, tar inte 
bildningsnämnden ställning till vilken organisatorisk tillhörighet, som 
kultur- och fritidsverksamheterna ska ges istället. 

Reservation  

Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig mot beslutet, avseende punkt 1, till förmån 
för eget förslag.  

Deltar ej 

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S) deltar ej i beslutet av ärendet.  

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet avseende punkt 2.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrande majoriteten har beslutat att varje verksamhet ska genomlysas under 
mandatperioden. Som en del av detta arbete har kommunförvaltningen 
föreslagit en genomlysning av kultur- och fritidsverksamheterna, som idag är 
organiserade under Bildningsnämnden.  

Kommunchefen har bemyndigats att genomföra en utredning, som föreslår 
lämpliga organisationsformer för kultur- och fritidsverksamheterna. Utredningen 
föreslår som ny organisation för kultur- och fritidsverksamheterna.  

Personalutskottet föreslog 2019-09-24, § 49 kommunstyrelsens följande: 1) att 
remittera de förslag till förändrad organisation som framgår av 
utredningsrapporten daterad den 17 september 2019 till bildningsnämnden 
samt samhällsbyggnadsnämnden. Nämndernas remissvar skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 oktober 2019. 2) Personalutskottet 
föreslår kommunstyrelsen att remittera de förslag till förändrad organisation 
som framgår av utredningsrapporten daterad den 17 september 2019 till de 
politiska partierna som är representerade i Kommunfullmäktige. Partiernas 
remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 oktober 2019 

Då kommunstyrelsen sammanträder först den 14 oktober, behandlas remissen 
av bildningsnämnden under förutsättning av kommunstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterad 2019-10-02 
Personalutskottets beslut 2019-09-24, § 49 
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Tjänsteskrivelse, Organisationsöversyn kultur- och fritidsverksamheterna, 
daterad 2019-09-18 
Bilaga: Organisationsöversyn kultur- och fritidsverksamheterna, daterad 2019-
09-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Martin Rosdahl (C): 
1) Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut om remiss, ställer sig 
bildningsnämnden bakom förslaget att flytta kultur- och fritidsverksamheterna, 
inklusive Kulturskolan, från bildningsnämnden. 2) Under förutsättning av 
kommunstyrelsens beslut om remiss, tar inte bildningsnämnden ställning till 
vilken organisatorisk tillhörighet, som kultur- och fritidsverksamheterna ska ges 
istället. 

Torbjörn Ekelund (L): i första hand: Ärendet återremitteras i väntan på 
kommunstyrelsens beslut. I andra hand: Avslag på ordförandes förslag till 
beslut avseende punkt 1.   

Kim Hellström (SD): Avslag på Torbjörn Ekelunds förslag till återremiss.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Torbjörn Ekelunds förslag om återremiss för beslut och 
finner att nämnden avslår detta.  

Därefter ställer ordförande Kim Hellströms m.fl. förslag till beslut, punkt 1, mot 
Torbjörn Ekelunds avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med Kim Hellströms m.fl. förslag till beslut.  

Slutligen tar ordförande upp Kim Hellströms m.fl. förslag till beslut, punkt 2, och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

Torbjörn Ekelund (L) inkom med två protokollsanteckningar, se bilaga 1 och 2.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 277-2019 

§ 80 Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Förslag till Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Svalövs 
kommun, då den nuvarande gäller till och med 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01 
Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023, daterad 2019-09-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Martin Rosdahl (C), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von 
Linde (M), Marcus Donnerhag (S), Èmilie Lundgren (S) och Wioletta Kopanska 
Larsson (SD): Förslag till Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN) 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(19) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 269-2019 

§ 81 Svalövs kommuns kulturpris 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

 

1. Bo-Ingvar Svensson tilldelas Svalövs kommuns kulturpris 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och 

förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och 

folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur, 

bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, 

kulturpedagogik eller annat jämförbart område. 

Kulturpristagaren ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun, eller ha 

annan särskild långvarig anknytning till kommunen. Kulturpriset kan inte sökas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 
Förteckning över nomineringar till Svalövs kommuns kulturpris 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Anna Berg von Linde (M): Bo-Ingvar Svensson tilldelas Svalövs kommuns 
kulturpris 2019.  

Èmilie Lundgren (S): Teckomatorps humorfabrik tilldelas Svalövs kommuns 
kulturpris 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med ordförandes förslag till beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE) 
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Dnr 272-2019 

§ 82 Svalövs kommuns kulturstipendium 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Ida On tilldelas Svalövs kommuns kulturstipendium.    

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns kulturstipendium utdelas för att stödja fort- och 
vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, 
litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form/design, museer, arkiv, 
hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. 
Kulturstipendier ska förbehållas unga personer eller personer som sadlat om 
och således är "unga i sin utveckling av den anledningen". 
 
Kulturstipendiat ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun eller ha annan 
särskild långvarig anknytning till kommunen. 2019 är stipendiesumman 20.000 
kr. Utdelningstvång föreligger inte och prissumman kan reserveras från ett år till 
ett annat. Samma person kan erhålla stipendiet högst två gånger.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 
Förteckning över sökande till Svalövs kommuns kulturstipendium 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): Ida On tilldelas Svalövs kommuns kulturstipendium.    

Èmilie Lundgren (S) och Marcus Donnerhag (S): Sven Evert Roland Nyström 
tilldelas Svalövs kommuns kulturstipendium.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Torbjörn Ekelunds m. fl förslag till beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE) 
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Dnr 335-2019 

§ 83 Kommunikationsplanering, årshjul för 
bildningsnämnden 2020 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Förslag på årsplanering Sektor utbildning 2020 godkänns.  

2. Årsplanering Sektor utbildning överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14 (Dnr 255-2018, §8) att uppdra åt 
nämnderna att ta fram en årsplanering för händelser som är viktiga för Svalövs  
kommun ur ett varumärkesbyggande perspektiv. Sektor utbildning har  
sammanställt en årsplanering över viktiga händelser inom gymnasium, 
grundskola, förskola, kultur och fritid för 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-02 
Årsplanering Sektor utbildning 2020 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-14, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S), Martin 
Rosdahl (C), Anna Berg von Linde (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) 
Förslag på årsplanering Sektor utbildning 2020 godkänns. 2) Årsplanering 
Sektor utbildning överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, LELE) 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(19) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 337-2019 

§ 84 Sammanträdestider för bildningsnämnden 2020 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Bildningsnämnden sammanträder år 2020 under följande dagar (kl. 
13.30): 30/1, 27/2, 17/3, 7/4, 7/5, 11/6, 13/8, 10/9, 13/10, 12/11 och 
14/12.  

2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att om 
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2020. 

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder m.m. 

Det noteras att ordföranden enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra 
sammanträde, liksom att om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1) Bildningsnämnden sammanträder år 2020 under 
följande dagar (kl. 13.30): 30/1, 27/2, 17/3, 7/4, 7/5, 11/6, 13/8, 10/9, 13/10, 
12/11 och 14/12. 2) Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, 
liksom att om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, LELE) 
 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 81-2019 

§ 85 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 3 
2019 

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 ska hanteras. Enligt 
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Inkomna synpunkter under kvartal 3, redovisas vid bildningsnämndens 
sammanträde 2019-10-10.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 13-2019 

§ 86 Redovisning av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 2019-
10-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 339-2019 

§ 87 Val av kulturpris till kulturpristagare 2019 

Bildningsnämndens beslut 
 

1. Ordförande bemyndigas fatta beslut om pris till kulturpristagare 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och 
förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och 
folkbildningens områden. 

Bildningsnämnden utser kulturpristagare på delegation från kommunfullmäktige 
och priset utgörs av ett konstverk ur den årliga konstutställningen med Svalövs-
konstnärer. Priset utses av bildningsnämnden.  

Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Anna Berg von Linde (M): Ordförande bemyndigas fatta 
beslut om kulturpris till kulturpristagare 2019.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ELVN, LELE) 
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