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§

71

Justering av protokoll

Sammanfattning
Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom
vid den vidare hanteringen av varje enskilt ärende, tillämpas gällande integritetslagstiftning
vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte
nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta
är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Protokoll från dagens möte justeras den 2022-09-07.
2. Kulturnämnden utser Nicola Rabi (M) att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Ärendet "Tillfällig stängning av Garaget" anmäls och läggs till sist på dagordningen.
Yrkanden
Ordföranden anmäler extraärendet "Tillfällig stängning av Garaget" och lägger ärendet sist
på dagordningen.
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§

72

KN-2022-2386

Information från säkerhets- och beredskapsenheten Valet 2022

Sammanfattning
Säkerhets- och beredskapsenheten på stadskontoret ansvarar för stora delar av
säkerhetsarbetet under valåret. Trygghets- och säkerhetssamordnare Annika Arkenheim och
Thomas Bull besöker kulturnämndens sammanträde för att kort informera om struktur och
rutiner kring valet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§

73

KN-2022-2743

Presentation av utvecklingsledaren för det romska
biblioteket

Sammanfattning
Utvecklingsledaren för det romska biblioteket presenterar sig kort.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§

74

Information om kulturintressemätningen 2021

Sammanfattning
Enheten för Strategi och kvalitet informerar om kulturintressemätningen 2021.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna informationen.
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§

75

KN-2022-2339

Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i
Malmö 2023-2025

Sammanfattning
Sedan 2016 har Malmö stad haft en särskild handlingsplan för den romska minoriteten i
enlighet med Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter. Kommunens verksamhet Romskt informations- och
kunskapscenter har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppdraget att samordna
arbetet med handlingsplanen.
Under 2022 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 20202022. Den reviderade handlingsplanen kommer sträcka sig mellan 2023 – 2025 och samtliga
nämnder i Malmö stad omfattas. Syftet med handlingsplanen är att tillgodose den nationella
minoriteten romer i Malmö mänskliga rättigheter i enlighet med nationell
minoritetslagstiftning. Handlingsplanens övergripande mål är att säkerställa att kommunens
förvaltningar har förutsätt-ningar att leva upp till Lag (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk avseende den romska minoriteten och därmed Regeringens strategi för
romsk inkludering 2012-2032.
När ärendet har varit på remiss hos berörda nämnder kommer handlingsplanen att
samrådas med Romska Rådet innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att Handlingsplan för den nationella minoriteten romer 20232025 skickas på remiss till samtliga berörda nämnder.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag
•
§92 Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2023-2025
•
G-Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för den romska minoriteten 2023-2025
remissversion
•
Remissversion Handlingsplan för den romska minoriteten 2023-2025
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Särskilt yttrande

Kulturnämnden

Ärendenummer: 05. KN-2022-2339

Angående angående handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 20232025
Då Sverigdemokraterna är av åsikten att såväl Romska rådet som RIKC skall läggas ned är en
handlingsplan av den här typen inte aktuell att godkänna för oss. Men även bortsett från detta anser
vi att planen i sig, såsom den föreligger i remissförslaget, innehåller stora brister. Några av de
åtgärder som föreslås läggas på de enskilda nämnderna, såsom fritidsnämndens ansvar att
uppmuntra romer till fysisk aktivitet, eller tekniska nämndens åläggande att synliggöra romsk kultur i
den offentliga miljön, upplever vi som tämligen krystade och sökta; det är uppenbart att sådant har
lagts till enbart för sakens skull för att det skall se ut som om hela förvaltningen deltar i
handlingsplanen.
Lika illa, eller värre, än det som står i handlingsplanen är vad som inte står: Det finns ingenting i
planen som talar om romernas egna ansvar för att bidra till sin inkludering och integration i det
svenska majoritetssamhället. Inte heller står något om hur Malmö Stad kan bidra till att motverka
och bekämpa destruktiva normer och traditioner inom den romska gruppen, såsom hederskultur och
parallell rättskipning inom romani kris.
Av de skälen kan vårt parti inte godkänna någon handlingsplan där dessa punkter inte setts över och
ändrats.
För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)
Med instämmande

Regina Harwigsson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

76

Lokalbehovsplan 2023 - 2032

KN-2022-840
Sammanfattning
Lokalbehovsplanen utgör grunden för kulturnämndens lokalförsörjningsarbete samt är
underlag till Malmö stads lokalförsörjningsplan. Planen beskriver nya och förändrade
lokalbehov, möjliga effektiviseringar och anger riktning och prioritering för kulturnämndens
planering framåt. Lokalbehovsplanen uppdateras årligen och utgör ett kvalitativt och tydligt
beslutsunderlag som underlättar beslutsgångar och möjliggör prioriteringar med en tydlig
koppling till de politiska målen.
Beslut
Kulturnämnden föreslås besluta:
1. Kulturnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2023–2032.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Pontus Månsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Sverigedemokraternas
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt.
Beslutsunderlag
•
§93 Lokalbehovsplan 2023 - 2032
•
G-Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsplan 2023 - 2032
•
Lokalbehovsplan 2023-2032
•
Bilaga 1 Hyror
•
Bilaga 2 Nyttjandegrad
•
Bilaga 3 Utvecklingsplan lokaler Biblioteken i Malmö 2023-2032
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§

77

Utveckling kulturstöd - översyn Kulturkraft mm

KN-2022-1333
Sammanfattning
Kulturnämnden gav 2019 utredningsdirektiv för utveckling av stödet till det fria kulturlivet
och kulturnämnden har därefter beslutat om flera förändringar av stödformerna. I ärendet
återrapporteras kvarvarande delar av utredningen, som omfattar en översyn av stipendiet
Kulturkraft, förslag kring långsiktiga verksamhetsstöd samt en återrapportering om
kulturstöd i form av fria lokaler.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden fastställer reviderade bestämmelser för kulturstöd enligt förslag.
2. Kulturförvaltningen får i uppdrag att efter dialog med det fria kulturlivet återkomma till
kulturnämnden senast våren 2023 med konkreta förslag kring fleråriga verksamhetsstöd.
3. Kulturnämnden godkänner informationen om kulturstöd i form av fria lokaler.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag på att-sats 1 och 2.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden prövar varje att-sats för sig. Nämnden godkänner
beslutsgången.
Ordföranden finner att nämndens godkänner första att-satsen.
Ordföranden finner att nämnden godkänner andra att-satsen.
Ordföranden finner att nämnden godkänner tredje att-satsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Sverigedemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.
Beslutsunderlag
•
§94 Utveckling kulturstöd - översyn Kulturkraft mm
•
G-Tjänsteskrivelse Utveckling kulturstöd - översyn Kulturkraft mm
•
Bilaga 1 Bestämmelser kulturstöd gällande 2021-06-16
•
Bilaga 2 Förslag uppdaterade bestämmelser kulturstöd
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Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 07. KN-2022-1333

Utveckling kulturstöd – översyn Kulturkraft mm
Det nya förslaget för Kulturkraft innebär förenklade villkor för såväl projektbudget som
redovisning. Detta skapar i sin tur mindre transparens för både förtroendevalda och
skattebetalarna. Vi är emot den sortens stöd som beskrivs i ärendet. Det ska inte var möjligt
att söka stöd för flera år i taget. Detta är inte möjligt då storleken på kommunbidraget som
kulturnämnden får kan variera från år till år.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på beslutssats 1 och 2.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

Regina Harwigsson (SD)

2022-08-31

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

78

KN-2022-2872

Remiss Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att
arbeta strategiskt med stadens fordonsflotta Svar senast
9 september

Sammanfattning
Stadskontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tillsammans med MLAB (Malmö
Leasing AB) och berörda förvaltningar utrett om Malmö Leasing har rätt förutsättningar att
arbeta strategiskt för en effektiv och optimerad fordonsflotta och därmed bidra till en
minskad klimat- och miljöpåverkan. Man har även utrett hur Malmö stad kan organisera sig
för att få fart och struktur på etableringen av laddplatser för stadens förvaltningar och
bolag.
Kulturförvaltningen ställer sig positiv till innehållet i remissen. Förslaget bedöms inte få
några negativa konsekvenser för kulturförvaltningen.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Frida Trollmyr yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
§95 Remiss Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta strategiskt
med stadens fordonsflotta Svar senast 9 september
•
G-Tjänsteskrivelse - Översyn av Malmö Leasing AB
•
Förslag till Yttrande - Översyn av Malmö Leasing AB
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 20220530 Översyn av Malmö Leasing AB
möjligheter att arbeta strategiskt med stadens fordonsflotta
•
En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter
•
Missivtext
•
Följebrev Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta strategiskt
med stadens fordonsflotta
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§

79

KN-2022-2858

Motion av Nicola Rabi (M) och Peter Ollén (M) om
betongsuggor för Malmö, Svar senast 2022-09-14

Sammanfattning
Kulturnämnden har för yttrande fått en motion av Nicola Rabi (M) och Peter Ollén (M)
med förslag att Malmö kommunfullmäktige uppdrar åt kulturförvaltningen och
gatukontoret att ta fram betongsuggor med en unik design för Malmö.
Förslag till yttrande biläggs i ärendet.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden lämnar yttrande till kommunfullmäktige enligt förslag och anser därmed
motionen besvarad.
Yrkanden
Frida Trollmyr yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
•
§96 Motion av Nicola Rabi (M) och Peter Ollén (M) om betongsuggor för
Malmö, Svar senast 2022-09-14
•
G-Tjänsteskrivelse Motion av Nicola Rabi (M) och Peter Ollén (M) om
betongsuggor för Malmö
•
Förslag till yttrande - Motion av Nicola Rabi (M) och Peter Ollén (M) om
betongsuggor för Malmö
•
Motion av Nicola Rabi (M) och Peter Ollén (M) om betongsuggor för Malmö
•
Komplettering till inskickad remiss fredag den 3 juni 2022
•
Följebrev Motion av Nicola Rabi (M) och Peter Ollén (M) om betongsuggor
för Malmö, STK-2022-747

17

§

80

Utökade meröppettider på Husiebiblioteket

KN-2022-2576
Sammanfattning
Under hösten 2021 renoverades och förbereddes Husiebiblioteket inför att bli ett meröppet
bibliotek. Biblioteket öppnade upp för meröppet 2022-01-26. Nu föreslås meröppettiderna
ökas med tio timmar per vecka från och med 2022-09-01.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden beslutar att Husiebiblioteket utökar meröppettiderna med tio timmar per
vecka från och med 2022-09-01.
Yrkanden
Frida Trollmyr yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
•
§97 Utökade meröppettider på Husiebiblioteket
•
G-Tjänsteskrivelse - utökade meröppettider på Husiebiblioteket
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§

81

Anmälan av delegationsbeslut KN 31 augusti 2022

KN-2022-169
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
•
Delegationsbeslut - avskrivning av kundfordringar
•
Delegationsbeslut - ledighet för kulturdirektören
•
Delegationsbeslut - tjänsteresa
•
Delgationsbeslut Malmö Stadsbibliotek mars - april 2022
•
Delegationsbeslut stadsantikvarien maj 2022
•
Delegationsbeslut Kulturstrategiska enheten, maj 2022
•
Delegationsbeslut Kulturarrangemang och mötesplatser juni 2022
•
Delegationsbeslut stadsantikvarien juni 2022
•
Delegationsbeslut Kulturarrangemang och mötesplatser juli 2022
•
Delegationsbeslut Kulturarrangemang och mötesplatser augusti 2022
•
Delegationsbeslut Kulturstrategiska enheten juni-juli 2022
•
Delegationsbeslut administrativ chef juni 2022
•
Delegationsbeslut stadsantikvarien juli 2022
•
Delegationsbeslut t.f. kulturdirektör juli 2022 - samarbete Teater 23
•
Delegationsbeslut t.f. kulturdirektör juli 2022 - avslut fristadsstipendium
•
Delegationsbeslut kulturdirektören april 2022
•
Delegationsbeslut kulturdirektören maj 2022
•
Delegationsbeslut kulturdirektören augusti 2022
•
Nya anställningar maj-aug 2022
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§

82

Inkomna skrivelser 31 augusti 2022

KN-2022-168
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag
•
KS beslut 2022-05-04, §204 Remiss från Kulturdepartementet - Rätt
mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99) med muntlig
reservation från (V)
•
Kommunstyrelsens yttrande
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2022-05-02 Remiss från Kulturdepartementet - Rätt
mottagare - Granskning och integritet (SOU 202199)
•
KS beslut 2022-05-04, §176 Återrapportering från Fryshuset för
verksamhetsåret 2021 med särskilt yttrande från (SD)
•
Resultatrapport Malmö Fryshuset 2021
•
Återrapportering Fryshuset Malmö för verksamhetsåret 2021
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2022-04-11 Återrapportering från Fryshuset för
verksamhetsåret 2021
•
KS beslut 2022-05-04, §181 Malmö Tillväxtkommission – Delrapport med
reservation från (V) och särskilt yttrande från (SD)
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2022-04-25 Malmö Tillväxtkommission Delrapport
•
Malmö Tillväxtkommission Delrapport 2022
•
Hållbart mottagande och ömsesidig integration, övergripande strategier
•
Sammanfattning av förvaltningarnas remissvar
•
Beslut KS 2022-05-04 §185 med reservation från (SD) och (V)
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2022-04-25 Återrapportering av utredning gällande
övergripande mål och strategier för bättre mottagande och integration
•
Information från institutionerna juni 2022
•
Beslut KF 2022-05-25 §150 med muntlig reservation (SD) Motion av Magnus
Olsson (SD) om kommunal gräsrotsfinansiering av kulturverksamhet
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2022-04-11 Motion av Magnus Olsson (SD) om
kommunal gräsrotsfinansiering av kulturverksamhet
•
Motion av Magnus Olsson (SD) om kommunal gräsrotsfinansiering av
kulturverksamhet
•
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om poetiska brunnslock
•
KF beslut 2022-05-25, §155 Motion av Emma-Lina Johansson (V) om
poetiska brunnslock
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2022-03-28 Motion av Emma-Lina Johansson (V)
om poetiska brunnslock
•
Beslut från Kulturrådet - Biblioteksverksamhet för stärkta bibliotek 2022, för
kännedom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut KS 220607 §217 med reservation från (SD)
20
Kommunstyrelsens yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220530 Remiss från Kulturdepartementet - Forum
för levande historias framtida inriktning
Beslut KS 2022-06-07 §233 Riktlinjer för visselblåsarfunktion i Malmö stad
Riktlinjer för visselblåsarfunktionen i Malmö stad beslutad av KS 220607
G-Tjänsteskrivelse Riktlinjer för visselblåsarfunktionen i Malmö stad
Beslut KS 220607 §218 med muntlig reservation från (SD) Omfördelning av
medel från anslag till förfogande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220602 Omfördelning av medel från anslag till
förfogande
Beslut KS 220607 §232 Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i
Malmö stad
Malmö stads riktlinjer för informationssäkerhet
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220530 Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad
Beslut KS 220607 §223 med särskilt yttrande från (SD) och (M+C)
Återrapportering av verksamhet i Kraftsamling Herrgården
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220530 Återrapportering av verksamhet i
Kraftsamling Herrgården
Beslut KS 220607 §236 med reservation från (V) Utvärdering av
kommunstyrelsens bidragsgivning avseende jämställdhet, antidiskriminering,
barnets rättigheter och nationella minoriteter
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220523 Utvärdering av kommunstyrelsens
bidragsgivning avseende jämställdhet, antidiskriminering, barnets rättigheter
och nationella minoriteter
Beslut KS AU 220613 §386 Utdelning ur Stiftelse Malmö kommuns Ellen
Trotzigs understöds - och stipendiefond
KS AU beslut 2022-06-13, §385 Utdelning ur Stiftelsen Malmö kommuns
Aase och Richard Björklunds fond
KS AU beslut 2022-06-13, §384 Utdelning ur Stiftelse Malmö kommun
konstnären Emil Olssons minnesstiftelse
KF beslut 2022-06-22, §170 Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan
för åren 2024-2025 med särskilt yttrande (S), (L), (MP) och reservation från
(SD), (M) och (C)
Protokoll extra kommuncentral samverkan 2022-05-30 inklusive fackliga
skrivelser
Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024 - 2025
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2022-05-30 Preliminär budget Malmö stad 2023
med plan för åren 2024-2025
KF beslut 220622, §177 Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor med särskilt yttrande (M)+(C), reservation (SD) och muntlig
reservation (V)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2022-05-23 Revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor
Förslag till policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter,
jämlikhet och jämställdhet
Styrdokument - Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering - Beslutad av KF
2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrdokument - Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö 21
stad - Beslutad av KF 2017
Styrdokument - Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i
Malmö stad - beslutad av KF 2014
KF beslut 2022-06-22, §178 Översyn av reglemente samt förslag till
namnändring för Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
Förslag på reglemente Malmö stads råd för funktionshinderfrågor april 2022
G-Tjänsteskrivelse KSAU 20220516 Översyn av reglemente för Malmö stads
råd för funktionshinderfrågor
Påminnelse - Inbjudan Kick off Fri från våld
Inbjudan Kick off Fri från våld
Synpunkt från stolt Malmöbo
Protokoll förvaltningsråd 2022-08-15
Protokoll KNAU 2022-08-18
§98 Inkomna skrivelser 31 augusti 2022
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Tillfällig stängning av Garaget 2022-09-13-2022-09-16

KN-2022-3935
Sammanfattning
Takbelysningen på Garaget är föråldrad och till stor del ur funktion. Fastighetsägaren
Stadsfastigheter har identifierat att hela belysningen måste bytas ut mot LED-belysning för
att få en hållbar och långsiktig lösning. Bytet brådskar då hösten och mörkret närmar sig.

Bytet beräknas ta fyra dagar. Då takhöjden på Garaget är ansenlig kommer armaturbytet
göras med lift och elektrikerna har meddelat att detta av säkerhetsskäl inte kan göras under
öppettider. Garaget behöver därför hålla stängt fyra heldagar 20220913 – 20220916 för att
möjliggöra ett säkert och effektivt byte.
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden beslutar att tillfälligt stänga Garaget 2022-09-13 till och med 2022-09-16
Yrkanden
Frida Trollmyr yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Torbjörn Nilsson

