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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§168

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Robert Larsson till att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll.

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§169

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslistan föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslistan.

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170

Kurser och konferenser  2019 
KS 2019.0003

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger:

 Konferens om funktionshinder "Delaktighet och tillgänglighet" 9 dec Malmö

 Inbjudan till grundkurs om skyddade personuppgifter

 Barnkonventionen blir svensk lag. 20 nov, Eslöv
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att medge deltagande för Johan Petersson, Åsa Edvardsson, Ellinor Varady och Robert 
Larsson vid konferensen "Delaktighet och tillgänglighet"  i Malmö den 9 december.
 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§171

Information om livsmedelsupphandling

Ärendet
Vid dagens sammanträde närvarar teknisk chef, upphandlingschefen och en upphandlare 
och informerar ledamöterna om den pågående livsmedelsupphandling.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen.

  

Paragrafen är justerad
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2019-10-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172

Bostadsanpassning 19049 
KS 2019.0440

Ärendet
Ärende om ansökan om bostadsanpassningsbidrag för iordningsställande av badrum med 
duschplats på bottenplats och en ramp utvändigt vid entrédörren. En del av 
vardagsrummet görs till sovrum, där bidraget går till en vägg och en skjutdörr. 
Åtgärderna har kostnadsberäknats till 225 000 kr inkl. moms.

Beslutsunderlag
Handläggarens skrivelse 2019-10-15

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bifalla ansökan om bostadsanpassningsbidrag till en summa om 225 000 kr inkl. 
moms vilket utbetalas efter besiktning av arbetena.

Beslutet skickas till
Handläggaren, teknisk förvaltning

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173

Bostadsanpassning 19050 
KS 2019.0441

Ärendet
Ärende om ansökan om bostadsanpassningsbidrag för breddning av ytterdörr och 
balkongdörr för att kunna komma igenom med sin elrullstol samt borttagning av badkar 
för att kunna duscha. Åtgärderna har kostnadsberäknats till 148 000 kr inkl. moms.

Beslutsunderlag
Handläggarens skrivelse 2019-10-15

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bifalla ansökan om bostadsanpassningsbidrag till en summa om 148 000 kr inkl. 
moms som utbetalas efter besiktning av arbetena.

Beslutet skickas till
Handläggaren, teknisk förvaltning

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174

Naturmiljöprogram för Eslövs kommun - Remiss 
KS 2019.0424

Ärendet
Eslövs kommun har skickat naturmiljöprogram på remiss för svar senast 25 oktober.
Naturmiljöprogrammet handlar om kommunens lokala naturvårdsarbete, både inom 
fysisk planering och för konkreta naturvårdsåtgärder.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-10-10
Remiss naturmiljöprogram Eslövs kommun
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avstå från att avge yttrande.

Beslutet skickas till
Eslövs kommun

 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175

Internkontrollplan 2020 för kommunledningsförvaltningen 
KS 2019.0451

Ärendet
Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna själva för intern kontroll inom sina 
verksamhetsområden. I ärendet finns en sammanställning över förslag till områden för 
kommunstyrelsens interna kontroll 2020 avseende kommunledningsförvaltningen. Enligt 
kommunens reglemente för intern kontroll åvilar det kommunstyrelsen enligt § 8 att varje 
år anta en intern kontrollplan.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24
Internkontrollplan 2020 - Kommunledningsförvaltningen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa kommunledningsförvaltningens områden för internkontrollplan 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176

Återrapportering migrationsmedel 
KS 2016.0712

Ärendet
En sammanställning har upprättats per 2019-08-31 för under 2019 använda medel från 
statsbidraget för flyktingsituationen (de s.k. 40 miljonerna) tillsammans med en 
helårsprognos för året. Beviljat belopp för 2019 uppgår till 7,0 mnkr.
Per 2019-08-31 har 4,0 mnkr använts och prognosen för helåret uppgår till 6,7 mnkr.

Totalt bedöms 0,5 mnkr bli kvar 2019 och behov finns att använda kvarvarande medel för 
nya satsningar under 2020.

Om förutsättningarna ändras under resterande del av året och medel blir krav för 
något/några beviljade projekt finns det behov av att använda kvarvarande medel under 
2020.
 
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Sammanställning per 2019-08-31, utfall, kvarvarande medel och prognos totalt för 
kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att notera informationen
att kvarvarande medel överförs och används under 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177

Finansiering av ledarutvecklingsprogram 
KS 2019.0482

Ärendet
Ett ledarutvecklingsprogram planeras att genomföras med start 2020 som har bäring på 
kommunens inriktningsmål att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god 
kompetensförsörjning.

Syfte med ledarutvecklingsprogrammet
Klippans kommun vill ha trygga, modiga och engagerade chefer som förstår helheter och 
sammanhang och som vågar göra på sitt bästa sätt inom de ramar och förutsättningar man 
har. Chefer som genom sitt ledarskap väcker medarbetarnas motivation och engagemang. 
Vi vill skapa en kulturförflyttning till ett gemensamt vi – Vi i Klippan.

Initial finansiering föreslås genom att kvarvarande medel om 500 tkr avseende 
statsbidraget för flyktingsituationen (de s.k. 40 miljonerna) används under 2020 för 
ledarutvecklingsprogrammet.

Vidare erhölls momsmedel under 2019 och kommunstyrelsen beslutade 2019-06-05, § 
113, att 634 tkr skulle användas till gemensamma kompetensutvecklingsinsatser i 
kommunen under 2019. Bedömning görs att större delen av medlen ej kommer att 
användas under 2019 och behov finns att föra över återstående medel till 2020.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde närvarar HR-konsulten Marianne Malm och informerar om 
ledarutvecklingsprogrammet.

Besultsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-05 §113

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att initial finansiering av ledarutvecklingsprogrammet sker genom kvarvarande medel 
avseende statsbidraget för flyktingsituationen (de s.k. 40 miljonerna) om 500 tkr samt 
genom återstående momsmedel om ca 600 tkr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178

Söderåsens miljöförbunds halvårsredovisning per 2019-06-30. 
KS 2019.0455

Ärendet
Halvårsbokslut med årsprognos 2019 har upprättats för Söderåsens Miljöförbund.
Resultatet per 2019-06-30 uppgår till -388 tkr, vilket beror på att intäkterna är lägre 
jämfört med kostnaderna vid bokslutstillfället.

Prognosen för helåret uppgår till 600 tkr, vilket är 250 tkr bättre än budgeterat och i 
paritet med målsättningen i handlingsplanen för 2019 i syfte att återställa delar av 
underskotten från 2017 resp 2018. Balanskravet för 2019 bedöms uppnås.

Det förväntade resultatet beror främst på reducerad personalstyrka, ökade intäkter från 
försäljningstillsynen för tobak, minskade utbildningskostnader samt från intäkter från 
avyttring av förbundets bilar.

Såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål bedöms uppfyllas vid årets slut.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Sammanträdesprotokoll från direktionen 2019-08-27 § 78
Halvårsredovisning 2019
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019-06-30

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179

Yttrande gällande Budget 2020 för Söderåsens miljöförbund 
KS 2019.0193

Ärendet
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund har översänt förslag till mål och budget för år 
2020 samt flerårsplan 2021-2022 till medlemskommunerna för samråd.
Förslag till budget 2020 och flerårsplan är baserad på förslag till budgetram 2020 och 
flerårsplan, ett ärende som hanterades under april/maj 2019.
 
Förslag till budget innebär ett överskottsmål om 1,5% 2020, vilket motsvarar 430 tkr.
Förbundet kommer dock inte kunna utveckla och genomföra all skattefinansierad tillsyn 
som det finns krav på.

För planåren 2021 och 2022 bedöms förbundet inte kunna nå sitt övergripande finansiella 
mål på 1,5% överskott av omsättningen utifrån rådande förutsättningar. Resultatet 
bedöms uppgå till 205 tkr 2021 och 20 tkr 2022 av en total omsättning på ca 22 mnkr.

För år 2021 kommer förbundet att väcka en fråga om höjning av kommunbidraget från 
2021. Idag uppgår kommunbidraget till 132 kr/invånare och nivån har varit oförändrad 
sedan 2017. Vidare lyfter förbundet upp behov om att se över arvodet som förbundet 
debiterar medlemskommunerna för miljöstrategiskt arbete som idag uppgår till 600 
kr/timmen, vilket också kommer väckas inför 2021.
 

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-07
Protokoll från direktionen 2019-09-24 § 89
Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att förslag till budgetram 2020 tillstyrkes
att förbundet till budget 2021 återkommer med ytterligare information och konsekvenser 
gällande eventuella förändringar i kommunbidraget samt nivå på arvode.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180

Yttrande över halvårsbokslut och årsprognos 2019 för 
överförmyndarnämnden 4K 
KS 2019.0412

Ärendet
Halvårsbokslut med årsprognos för 2019 har upprättats för den gemensamma 
överförmyndarnämnden 4K.

Prognosen för helåret visat ett underskott om 100 tkr om inga åtgärder sätts in för budget 
i balans. För att nå en budget i balans arbetar organisationen med att minska de 
verksamhetsanknutna kostnaderna.

Om underskottet kvarstår i slutet på året motsvarar det 31 tkr för Klippans kommun.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Protokoll från överförmyndarnämnden 4K 2019-08-20 §34 med beslutsunderlag daterat 
2019-08-19

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 181

Riktlinjer för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans 
kommun 
KS 2019.0481

Ärendet
En riktlinje för att förebygga oegentligheter och korruption har tagits fram i enlighet med 
uppdrag i KLF:s förvaltningsplan för 2019. Riktlinjen har hanterats i kommunens 
ledningsgrupp och har varit föremål för förvaltningsremiss.

Riktlinjerna syftar till att förhindra och förebygga oegentligheter och korruption bland 
Klippans kommuns förtroendevalda och anställda och att skapa förutsättningar att i tid 
reagera för att reducera risk för ytterligare skada. Vidare är syftet att stärka kunskapen 
och skapa medvetenhet samt att vägleda förtroendevalda och anställda till ett gemensamt 
förhållningssätt och agerande avseende hantering av oegentligheter och korruption.

Förslag finns på att upprätta en visselblåsarfunktion med syfte att ta emot anonyma 
visslingar rörande en person i ledande ställning eller i en nyckelposition inom Klippans 
kommuns organisation. En vissling är ett larm om allvarliga oegentligheter som den som 
visslar bedömer inte kan hanteras öppet inom den egna organisationen. 
Visselblåsarfunktionen är till för anställda och förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Förslag till riktlinje för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att riktlinjen för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun antas 
och att en visselblåsarfunktion inrättas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 182

Avsiktsförklaring om naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna 
KS 2019.0483

Ärendet
Kommunerna Eslöv, Höör, Hörby, Klippan, Åstorp och Ängelholm har sonderat 
möjligheten att få Leader-medel för genomförande av en förstudie kring gemensam 
utveckling av naturturism längs Rönne å och Ringsjöarna. Ett preliminärt besked säger att 
projektet kan beviljas 1 700 000 kr. Projektet kräver dock medfinansiering av samtliga 
deltagande kommuner med sammanlagt 140 000 kr. Medfinansieringen är ett 
engångsbelopp och fördelas mellan kommunerna utifrån befolkningsmängd.
Syftet med samverkansprojektet är att utveckla en hållbar naturturism kring Rönne å och 
Ringsjöarna.
 
Ansökan ska inges före 31 oktober och för att den ska kunna beviljas krävs en gemensam 
avsiktsförklaring från samtliga sex kommuner och en förbindelse om medfinansiering.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring avs naturturism i Rönne å och Ringsjöarna
Bilaga Konstandsfördelningsnyckel

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom avsiktsförklaringen
att till medfinansieringen bidra med 17 411 kr.

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Eslöv, Höör, Hörby, Åstorp och Ängelholms kommuner

Paragrafen är justerad
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§ 183

Särskilt driftbidrag till vägföreningar 2019 
KS 2019.0485

Ärendet
Tekniska förvaltningen har för år 2019 fått in 3 ansökningar om särskilt driftbidrag till 
vägföreningar om totalt 265 115 kr.
 
Klippans kommun ger särskilt bidrag för drift av enskilda vägar. Förutsättningar för att få 
driftbidrag för enskild väg anges i ett särskilt reglemente som fastslagits av 
kommunfullmäktige 2013-08-27, med ändring 2017-01-24. Kommunalt bidrag till 
enskilda vägar utgår till väg för permanent bostadsbebyggelse, till väg av betydelse som 
genomfartsväg för andra än de som bor utmed vägen och till väg av betydelse som 
utfartsväg eller genomfartsväg för näringslivet. Bidrag utgår ej till skogsbilvägar.

Ansökan om särskilt driftbidrag har inkommit för åren 2016–2019. Bidrag ges med 50% 
av i förväg godkända kostnader för förnyelse av asfaltering eller mindre 
förbättringsarbete, efter avdrag med utbetalt statligt bidrag. Total har 3 ansökningar om 
265 115 kr lämnats in.

Beslutsunderlag
Gata- och parkschefens tjänsteskrivelse 2019-10-02
Sammanställning av inkomna ansökningar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att betala ut särskilt driftbidrag om 265 115 kr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

21 (26)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184

Förslag till KS-mål och hållbarhetsmål 2020 
KS 2019.0030

Ärendet
Kommunens ledningsgrupp har med stöd av kommunledningsstaben tagit fram förslag till 
nämndsmål för kommunstyrelsen samt hållbarhetsmål för hela kommunen avseende 
budgetåret 2020. Enligt styrsystemet fastställer kommunstyrelsen såväl nämndsmål som 
hållbarhetsmål.

Förslaget innefattar såväl mål som uppdrag och utgår från de nya fullmäktigemålen.

Beslutsunderlag
Kommundirekötrens tjänsteksrivelse 2019-10-08
Måldokument, daterat 2019-10-08

Dagens sammanträde
Kommundirektören informerar om de förslag till mål som tagits fram. Ärendet kommer 
att tas upp på nästa arbetsutskott och fram till dess har ledamöterna möjlighet att närmare 
titta på förslaget och komma med förändringar och synpunkter. Beslut tas i 
kommunstyrelsen den 6 november.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185

Naturvårdsprogram Klippans kommun 
KS 2015.1064

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett samrådsförslag till Naturvårdsprogram. 
Programmet ska ses som ett rådgivande underlag till all fysisk planering och 
myndighetsutövning, både på kommunal- och regional nivå samt en objektiv 
kunskapssammanställning över områden med höga naturvärden i kommunen. Det ska 
också vara ett stöd och källa till inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur.

Naturvårdsprogrammet kan användas av kommuntjänstemän, privatpersoner, konsulter, 
ideella föreningar och alla som är intresserade av naturen i Klippan. Programmet har varit 
föremål för remissbehandling och reviderats utifrån inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag
Miljöstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-18
Naturvårdsprogram för Klippans kommun, reviderad efter remiss

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
att anta Naturvårdsprogram för Klippans kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186

Svar på motion angående en trygg och säker skola 
KS 2017.0667

Ärendet
I augusti 2017 lämnade Helena Dådring (då M, nu VF) och Ellinor Varady (M) in en 
motion om en trygg och säker skola.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade motion 2017-12-18, § 125, och 
kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 30, att återremittera motionen.

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, daterat 2019-08-13, beskrivit hur 
kommunikationssystemen i befintliga skollokaler fungerar samt undersökt vad som 
behöver åtgärdas. Därmed föreslås att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-10-07
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-09-24, § 67
Yttrande avseende motion gällande trygg och säker skola, 2019-08-13
Motion avseende en trygg och säker skola, 2017-08-08
Yttrande på motion gällande trygg och säker skola, 2017-12-04
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18, § 125

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del
att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ge kommunstyrelsen en 
redogörelse för säkerhetsarbetet på kommunens skolor.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningschefen
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187

Svar på motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans 
kommuns skolor 
KS 2019.0236

Ärendet
Åsa Edvardsson och Elena Kurenkova (SD) har 2019-04-17 inkommit med motion om 
ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans kommuns skolor genom att utreda 
förutsättningarna för en tjänst som mobbningsombud. Motionen har översänts till barn- 
och utbildningsnämnden som 2019-09-24, § 68, har yttrat sig över motionen.

I sitt yttrande beskriver barn- och utbildningsnämnden att man idag aktivt jobbar med 
kränkningar, trakasserier eller mobbning. Det finns en skyldighet för samtliga som jobbar 
inom skolans område att anmäla alla fall av ovan nämnda orsaker. Redan idag har alla 
elever, föräldrar eller andra medborgare möjlighet att kontakta någon personal på 
skolorna eller på central nivå för att anmäla eventuella kränkningar.

Efter en anmälan ska skolan skyndsamt utreda vad som hänt och därefter vidta 
erforderliga åtgärder för att eventuell kränkning upphör och inte upprepas. Vidare skriver 
nämnden att detta är en av de viktigaste arbetsuppgifterna i verksamheten, jämte skolans 
kunskapsuppdrag.

Huvuddelen av arbetet mot kränkande behandling (mobbning) sker i dag så nära 
verksamheten som möjligt, dvs ute på skolorna, och bedrivs av personal som har någon 
form av relation med de berörda eleverna. På central nivå sker redan idag ett 
samordnande arbete med enheternas arbete med exempelvis handlingsplaner rörande 
trakasserier och kränkande behandling. Olika centrala nätverk bevakar också frågorna 
och diskussioner rörande metoder och arbetssätt sker löpande.

Klippans kommun har också köpt in ett digitalt system (Draftit) där all dokumentation 
över kränkningar, allt ifrån anmälan via utredningar till åtgärder, sker. Det har underlättat 
möjligheterna att kunna följa upp arbetet på enhetsnivå från centralt håll och ger ökade 
möjligheter att kunna styra resurser dit där det bäst behövs för att exempelvis kunna 
arbeta proaktivt rörande värdegrundsfrågor och därigenom kunna hantera kränkande 
behandlingar på ett bättre sätt än man gjort tidigare.
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-09-30
BUN § 68/2019
BUN:s yttrande 2019-08-05
Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om att avslå motionen mot Åsa Edvardssons yrkande om att 
anse motionen besvaras och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla Åsa Edvardssons 
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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