
Sammanträdesprotokoll 

Staflans tOfPS 
kommun 

2016-10-10 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Plats och tid kl. 08:30-12:15 

Beslutande ledamöter Christia n Sonesson (M) (ordförande) 
Pierre Sjöström (S) (2:e vice ordförande) 
N ino Yidovic (M) (vice ordfö rande) 

Övriga närvarande Inga lill Hellberg 
Henrik Lethin 
Patrik Runesson §145 
Christer Stålhandske § 145 
Cecilia Svensson § 146 
Anna Russeli §147 
Lars Karyd §147 
Sofia Carlsson Tjernström § 14 7 
Kia O len §147 
Kara lina Gnosspelius §152 
Hillevi Ventura §147 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2016-10-12 12:00 
tid 

Protokollet omfattar § § 144-159 

Ordförandes sign 

r s l Jusrer~ndes sign 

?d 
l Urdragsbesryrkande 
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Underskrifter sekreterare lm.R. . .C~.\JQf6 
Vesna ~as~t~vski V 

Ordfö ra nde C..?J..~J!J..~ ....................... . 
~tian onesson (M) 

Justerande .~ .. ~. /~ •..... .... .. .. ..... ... 
Pierre jöström (S) 

Ord förandes sign l Justerandes sign 

-l) 
l Utdragsbestyrkande 
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stalfanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har t ill kännagivits genom 
anslag. 

Kommunstyrelsens a rbetsutskott 
2016-10-10 

2016-10-12 Datum för anslags 201 6-11-03 
nedtagande 

~·å·d·h·r.~.4.c~~~~ 
Vesna Casitovski 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

!fl 
l Utdragsbestyrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

§144 

§145 

§146 
§147 

§148 

§149 

§150 
§151 
§152 
§153 

§154 

§155 

§156 

§157 

§158 

§159 

Ordförandes sign 

c s 

Information om budget 2017 för Staffanstorps kommun 
Information från Analysgruppen om brotts- och skadeförebyggande 
arbete i Staffanstorps kommun 
Presentation ny socialchef 
Information om lokalfrågor i Staffanstorps kommun 
Information om ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01-01-
2016-09-30 fö r kommunstyrelsen 
Information om ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01-01 --
2016-09-30 för Staffanstorps kommun 
Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun 
Yttrande över remissen Cykelstrategi för Skåne 
Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV 
Svar på med borgarförslag gä llande tennisplaner i Hjärup 
Svar på motion från David Wittlock (MP) gällande utsortering av 
matavfall i Staffanstorps kommun 
Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) gällande farligt gods (ADR) 
Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande 
genomförande av en handlingsplan syftande till en kemikaliesmart 
förskola 
Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gä llande 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande noll vision fö r 
ungdomsarbetslösheten 
Remittering av motion från David Wittlock (MP) om strategi 2040 för 
skola och förskola 

l Justerandes sign 

1) 
l Utdragsbestyrkande 
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Staffanstocps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

201 6-10-10 

§1441nformation om budget 2017 för statfanstorps kommun (2016-
KS-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommundirektören informerar om budget 201 7 för Staffanstorps kommun. 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

cs fl 
l Utdragsbestyrkande 
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stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

§145 Information från Analysgruppen om brotts- och 
skadeförebyggande arbete i statfanstorps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om utfört, pågående och planerat arbete 
t ill fö rebyggande av såväl kriminalitet som förekomst av olika slags skadehändelser i 
Staffanstorps kommun. 

Ordförandes sign l Utdragsbestyrkande 
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stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

§146 Presentation ny socialchef 

Ärendet i korthet 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

Cecilia Svensson, ny socialchef i Staffanstorps kommun, presenterar sig. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hälsar Ceci li a Svensson välkommen till kommunen. 

Ordförandes sign l Ju!JlJ·andes sign l Utdragsbestyrkande 
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stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

§147 Information om lokalfrågor i statfanstorps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen t ill hand li ngarna. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om aktuella lokalfrågor i Staffanstorps 
kommun. 

Ord förandes sign l Utdragsbestyrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

§148 Information om ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01-
01 - 2016-09-30 för kommunstyrelsen (2016-KS-537) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att ärendet utgår. 

Ordförandes sign 

cs 
l Utdragsbestyrkande 
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stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

§149 Information om ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01 -
01 -- 2016-09-30 för Staffanstorps kommun (2016-KS-536) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

at t ärendet utgå r. 

O rdförandes sign l Ju s~ndes sign 

!S 
l Urdragsbesryrkande 
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stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

§150 Näringslivsstrategi för statfanstorps kommun (2016-KS-249) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dels 
att i Näringslivsstrategin under rubriken "Kännetecken för kommunens 
närings livsarbete" lägga till följ ande punkt: Samtliga kommande och pågående 
upphandlingar ska på ett och samma ställe tydligt redovisas på kommunens hemsida. 
Så även löpande avtal i en avtalsdatabas. 
dels besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
att anta i ärendet föreliggande Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun samt att 
anmäla densamma till kommunfullmäktige för kännedom. 
dels besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att upphäva Näringslivsprogram för Staffanstorps kommun i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 106, 2007. 

Ärendet i korthet 
Föreligger förslag till Närings li vsstrategi för Staffanstorps kommun. Förslaget har varit 
presenterat på Kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan översänt till representanter 
för näringslivet i kommunen samt till Businessports styrelse för synpunkter. Med 
beaktande av inkomna synpunkter föresl ås förs laget antas som Staffanstorps kommuns 
strategi för sitt näringslivsarbete. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsens arbetsutskott dels ska bes luta att i Näringsli vsstrategin under 
rubriken "Kännetecken för kommunens näringsli vsarbete " lägga till följande punkt: 
Samtliga kommande och pågående upphandlingar ska på ett och samma ställe tydligt 
redovisas på kommunens hemsida. Så även löpande avtal i en avtalsdatabas, 
dels besluta föres lå kommunstyrelsen besluta att anta i ärendet 
förel iggande Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun, dels besluta föres lå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva 
Näringslivsprogram för Staffanstorps kommun i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut § 106, 2007. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Ordförandes sign l Utdragsbestyrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse 2016-10-02 
Näringslivsstrategi dat 2016-10-12 

O rdförandes sign l Justerandes sign rs tfJ 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

l Utdragsbestyrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

§151 Yttrande över remissen Cykelstrategi för Skåne (2016-KS-475) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föres lå kommunstyrelsen besluta 
att avge yttrande ti ll Region Skåne avseende Cykelstrategi för Skåne enligt upprättat 
förslag daterat 2016-09-22. 

Ärendet i korthet 
Förslag ti ll Cykelstrategi för Skåne och Mobil itetsplan för Skåne tar båda sin 
utgångspunkt i strategidokumenten Det öppna Skåne 2030, Det flerkärniga Skåne och 
remissversionen av Strategi för ett håll bart transportsystem i Skåne 2050. Region Skåne 
vi ll med Cykelstrategi för Skåne synliggör vilka strategiska satsningar som krävs för att 
stärka Skåne som cykelregion, främja cykelku lturen och bli en plats där cykeln är det 
naturl iga färdmedlet för kortare resor. I strateg in föres lås allt ifrån beteende- och 
atti tydpåverkansinsatser t ill infrastrukturåtgärder. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att avge yttrande ti ll Region Skåne avseende 
Cykelstrategi fö r Skåne enligt upprättat fö rslag daterat 2016-09-22. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
T jänsteskrivelse 2016-10-02 
Yttrande ti ll Region Skåne Cykelstrategi för Skåne 
Remiss 

Beslut skickas till 
Region Skåne 

Ordförandes sign l Justerandes sign l Utdragsbestyrkande 
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Stalfansto(ps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

§152 Markanvisningsavtal för del av stanstorp 5:1, Vikhem IV (2016-
KS-131) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fö reslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag ti ll markanvisningsavtal med Hemsö Fastighets AB, för 
del av Stanstorp 5:1. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköverlåtelse av delar av 
projektet Vikhem lY. Markanvisningsavtalet ska resultera i Marköverlåtelseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av vårdboende. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
beslu ta föres lå kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förslag till 
markanvisningsavtal med Hemsö Fastighets AB, för del av Stanstorp 5: 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
a rbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-30 
Markanvisningsavtal 

Beslut skickas t ill 
stadsbyggnadskontoret Plan- och Exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

c5 t!l 

l Utdragsbestyrkande 
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Stalfanstotps 
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Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

§153 Svar på medborgarförslag gällande tennisplaner i Hjärup 
(201 5-KS-426} 

Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föres lå kommunstyrelsen besluta 
att med det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015 § 129 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen 
beslutade i sin tur den 4 april 2016 att återremittera ärende angående tenni splaner i 
Hjärup ti ll kommundirektören. 
Medborgarförslaget pekar på att det i Hj ärup finns många som vi ll spela tennis och att 
tennisplaner bör anläggas. I anslutning ti ll Hjärupslundsskolan finns en så ka llad 
spontanidrottsplats. Denna är linjerad för att också kunna spela tennis. Med en 
komplettering av ett nät som kan ru llas ut vid tennisspel kan spontan idrottsplatsen få 
ytterliga re en användning. Bokning av banan kan administreras genom att en förening 
bildas som efter skoltid ansvarar för uthyrning och ti llgång ti ll nät. När banan inte 
används fö r tenn is blir den fortfarande fri för spontana aktivi teter. Om tomten som 
spontandidrottsplatsen är belägen på i framtiden bebyggs kan idrottsplatsen i samband 
med det fl yttas in i Hjärupsparken. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föres lå kommunstyrelsen besluta bes luta att med det i ärendet redovisade anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endas t föreligger ett förslag till besl ut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-03 
Medborgarförslag 
Kommunstyrelsens beslut § 59, 2016 

Beslut skickas t ill 
Medborgarförslagsställaren 

Ordförandes sign l Jusrerandes sign 

!fj 
l Urdragsbesryrkande 
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Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

201 6-10-10 

§1 54 Svar på motion från David Wittlock (MP) gällande utsortering 
av matavfall i statfanstorps kommun (2015-KS-378) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föres lå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att motionen ska beaktas i arbetet med ny avfallsplan att därmed anse motionen 
besvarad. 

Ärendet i korthet 
David Wittlock (MP) har lämnat in en motion om utsortering av matavfall i 
Sta ffanstorps kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 14 september §110, 2015 
att remittera motionen t ill kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den 18 november § 153, 2015 att remittera motionen til l 
tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden har i § 11, 201 6-03-02 bes lutat att 
lämna följande yttrande: Tekn iska kontoret har under 2015 i samarbete med Sysav och 
övriga deläga rkommuner arbetat fram en gemensam avfallsplan. Det framtagna 
förslaget har nu gå tt vidare för politisk behandling i delägarkommunerna. 
Matavfallsfrågan är en av de avfallsfrågor som tas upp i detta arbete. Avfallsplanen, 
som är en del av renhåll ningsordningen, måste dock beslutas av var kommun för sig 
vilket innebär att planerna i slutändan kan vara olika utformade. Poli ti sk behand li ng 
av förslaget pågå r för närvarande i Staffanstorp. När ett färdigt förslag finns framtaget 
ska beslut tas om att avfall splanen ska ut på samråd. Synpunkter från samrådet ska 
sedan beaktas innan faststä llande av ny avfallsplan sker. Denna motion föreslås därför 
beaktas i arbetet med framtagningen av ny avfallsplan. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre Sjöström 
(S) , att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
föres lå kommunful lmäktige besluta att motionen ska beaktas i arbetet med ny 
avfallsplan att därmed anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-02 
Motion 

Ordförandes sign 

c s 
l Utdragsbestyrkande 
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Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Tekniska nämndens beslut §11, 2016 
Tjänsteskrivelse TN 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden 

Ord förandes sign 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

l Utdragsbestyrkande 
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arbetsutskott 
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2016-10-10 

§155 Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) gällande farligt gods 
(ADR) (2016-KS-84) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga transporter med farl igt gods med avsikt 
att föres lå Länsstyrelsen i Skåne att besluta om begränsningar i transportvägar inom 
Staffanstorps kommun samt att därmed anse motionen bifallen. 

Ärendet i korthet 
Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion angående trafi k med fa rl igt gods. Farligt 
gods är ett sam lingsbegrepp för ämnen och produkter, som ha r sådana fa rl iga 
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte 
hanteras rätt under en transport. Vilka vägar som undantas från transport regleras i 
lokala trafikföreskrifter (L TF) och beslutas av länsstyrelsen. Besluten kan avse enskilda 
avsnitt av en ga ta eller väg eller ett område som avgränsas. Ett a lternativ kan vara att 
anvisa rekommenderade vägar för transporter med farligt gods för de transporter som 
måste ske ti ll olika verksamheter. Ett införande av transportfö rbud bör fö regås av en 
kartläggning av vi lka företag som har behov av transporter med farligt gods samt en 
dialog kring hur försörjningen ska kunna ske på ett säkert sätt. 

Yrkanden 
Ordföranden Christ ian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige bes luta att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga 
transporter med fa rligt gods med avsikt att föres lå Länsstyrelsen i Skåne att besluta om 
begränsningar i transportvägar inom Staffanstorps kommun samt att därmed anse 
motionen bifallen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag ti ll besl ut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20 16-10-03 
Motion 

Ordförandes sign 

c s 
l Utdragsbestyrkande 
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2016-10-10 

§156 Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande 
genomförande av en handlingsplan syftande till en kemikaliesmart 
förskola (2016-KS-451) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att rem ittera motionen till barn- och utb ildningsnämnden för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion gä llande genomförande av 
handlingsplan syftande till en kemikaliesmart försko la. Kommunfullmäktige beslutade 
den 22 augusti 2016, § 125, att öve rl ämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta att remittera motionen till barn- och utb ildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och finner att 
a rbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 2016-10-03 
Motion 

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign l Ju~andes sign 

(5 
l Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

§157 Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt (2016-KS-450) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion gällande kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Kommunfullmäktige beslutade den 22 augusti 2016 § 126, att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 
Ordfö randen Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-03 
Motion 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 

Ordförandes sign l Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-10 

§158 Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande nollvision för 
ungdomsarbetslösheten (2016-KS-452) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion om överenskommelse med 
arbetsförmedlingen gällande no ll vision för ungdomsarbetslösheten. 
Kommunfull mäktige beslutade den 22 augusti 2016 § 127, att överlämna motionen til l 
kommunstyrelsen för beredn ing. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
beslu ta att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har bes lutat i enlighet med detta. 

Be si utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-03 
Motion 

Beslut skickas t ill 
Kommund irektören 

Ordförandes sign l J~randes sign 

c s 
l Utd ragsbestyrkande 
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§159 Remittering av motion från David Wittlock (MP) om strategi 
2040 för skola och förskola (2016-KS-455) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ärendet i korthet 
David Wittlock {MP) har lämnat in en motion gällande strategi 2040 för skola och 
förskola. Kommunfullmäktige beslutade den 22 august i 2016 § 129, att öve rl ämna 
motionen ti ll kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson {M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta att remittera motionen ti ll barn- och utb ildningsnämnden för yttrande. 

Beslut sgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-03 
Motion 

Beslut skickas t ill 
Barn- och utbi ldningnsämden 

Ordförandes sign 

c s 
l Utdragsbestyrkande 

Sida 21 av 21 


