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§1
Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen
Kommunfullmäktige utser Rolf Hagmann (SD) och Margareta Abelsson (S) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Justering ska ske på Medborgarhuset den 14 februari 2017.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§2
Ändring av dagordningen
Kommunfullmäktige beslutar
att ärende 3) Rapport från revisionen, och 5) Fyllnadsval utgår.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2017:78

§3
Avsägelser
a) I skrivelse daterad 2017-01-17 har Boris Segovia (MP) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
valnämnden från och med 2017-01-17.
b) I skrivelse daterad 2017-01-23 har Nelly Vuong (S) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden från och med 2017-01-23.
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2017:1

§4
Budget 2018 – Befolkningsprognos, tekniska ramar, inriktning
Sammanfattning
Enligt kommunens budgetprocess och resursfördelningsmodell tillämpar fullmäktige ram- och
inriktningsstyrning medan nämnderna anpassar sina verksamheter efter fullmäktiges beslutade
budget. Resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar tillämpas på verksamheter som påverkas av befolkningsutvecklingen och där det finns ett samband mellan kostnader och antal
deltagare/ brukare. Övriga verksamheter anslagsfinansieras.
Fullmäktige ska fastställa en befolkningsprognos, och fördelningsnyckeltal som utgör basen för
framtida beräkningar av de tekniska ramarna.
___

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna grundskola, fritidshem, förskola, gymnasieskola, komvux samt vård och äldreomsorg för åldersgrupperna yngre och äldre,
att fastställa i ärendet redovisad befolkningsprognos,
att fastställa tekniska ramar för budget 2018 med flerårsplan 2019 och 2020 enligt i ärendet redovisat förslag, samt
att fastställa att målperioden för kommunens övergripande mål förlängs med ett år att gälla till
och med 2018 års utgång.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

BURLÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-06

Sida 8 (22)

KS/2015:844

§5
Motion av Nils Holmqvist (M) – Formellt beslut om att skapa en
skyfallsplan
Sammanfattning
Nils Holmqvist har väckt motion om att, i samband med utarbetandet av en dagvattenstrategi,
tillsammans med VA SYD även utarbeta en skyfallsplan för Burlövs kommun, samt att arbetet ska
bedrivas skyndsamt och med prioritet.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016, § 39, att återremittera motionen ”för att utreda om arbetet med att utarbeta en skyfallsplan har påbörjats”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört utredningen. Förvaltningens slutsats är att
arbetet med att utarbeta en skyfallsplan pågår.
___

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkande
Lars Johnson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås tillstyrka motionen.
Lars-Anders Espert (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.
___

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkande
Lars Johnson (M), med instämmande av Mats Lithner (L), yrkar att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lars Johnsons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5

Reservation
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Lars Johnson (M), Sara Vestering
(M) och Mats Lithner (L), till förmån för framställt men ej bifallet yrkande att tillstyrka motionen.
___

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden
Nils Holmqvist (M), med instämmande av Rolf Hagmann (SD), Lars-Anders Espert (SD) och Lars
Johnson (M), yrkar bifall till motionen.
Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Nils Holmqvists yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering
Votering begärs och verkställs. Fullmäktige beslutar om följande voteringsordning:
JA röstar den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
NEJ röstar den som bifaller Nils Holmqvists yrkande.
Med 20 JA-röster mot 21 NEJ-röster finner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet med
Nils Holmqvists yrkande (bilaga KF § 5).

Kommunfullmäktige beslutar
att, i samband med utarbetandet av en dagvattenstrategi, tillsammans med VA SYD även utarbeta en skyfallsplan för Burlövs kommun, samt att arbetet ska bedrivas skyndsamt och med prioritet.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2016:967

§6
Anslutningsavgifter till öppet stadsnät
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 augusti 2012-08-20, § 88, att fastställa bredbandsstrategi
för Burlövs kommun, att etablera ett öppet stadsnät inom kommunen samt att etablera bredbandsnät i Arlövs företagsby.
Kommunstyrelsen fastställde utbyggnadsområden den 4 maj 2015, § 94, och fullmäktige fastställde den 18 maj 2015, § 73, anslutningsavgiften till fibernätet för enskilda hushåll till max
15 000 kr.
Intresse finns nu från bostadsrättsföreningar, flerfamiljshus samt företag att ansluta sig till kommunens öppna stadsnät och för dessa finns inga beslutade anslutningsavgifter.
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till taxa som omfattar såväl enskilda hushåll
som flerfamiljshus, företag m.m. Den av fullmäktige tidigare fastställda taxan för enskilda hushåll
är i förslaget oförändrat 15 000 kr (12 000 kr exklusive moms).
___

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa anslutningsavgifter för Öppet stadsnät i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat
förslag.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa anslutningsavgifter för Öppet stadsnät i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat
förslag.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa anslutningsavgifter för Öppet stadsnät i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat
förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2016:914

§7
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande – byggbonus
Sammanfattning
Den 21 april 2016 beslutade Regeringen om införande av ett statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande. Burlövs kommun ansökte om byggbonusen 2016 och beviljades den 22 november 2016 7,2 mnkr för 2016. Med hänsyn till att bidraget beviljats och utbetalts sent under
2016, att detta förmodas ske även de kommande åren samt på grund av att beloppets storlek
kan förväntas variera (2016 beviljades endast 111 kommuner bidrag) föreligger från kommunledningskontoret förslag på ramar för användningen i Burlövs kommun.
Medel från byggbonusen föreslås användas året efter utbetalning vid beslut i 2016 års bokslut
om resultatöverföringar till 2017. Det belopp som kommunfullmäktige då beslutar ska användas
för förstärkt kapacitet för bostadsbyggnation i Burlövs kommun inom tidsperioden 2017–2019.
Medlen tillförs kommunstyrelsen och kan användas för såväl tillfälliga driftskostnadsökningar
(exempelvis bygglov och planering, marknadsföring av Burlöv som ort) som investeringsändamål,
strategiska markinköp, marksanering osv. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta om
användningen av de medel som kommunfullmäktige beviljar.
___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
___

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa riktlinjer för hantering av statsbidrag för ökat bostadsbyggande – byggbonus – enligt i ärendet redovisat förslag.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att reservera 7,2 mnkr av prognostiserat resultat för 2016 i balanskravsutredningen enligt principen för ”synnerliga skäl” som upprättas i samband med årsredovisningen.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att reservera 7,2 mnkr av prognostiserat resultat för 2016 i balanskravsutredningen enligt principen för ”synnerliga skäl” som upprättas i samband med årsredovisningen.
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2016:944

§8
Kulturplan för Burlövs kommun 2017–2019
Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden överlämnar den 12 december 2016, § 115, förslag till kulturplan
för Burlövs kommun 2017–2019 till fullmäktige för antagande.
Den 2 mars 2016, § 23, hemställde nämnden hos kommunstyrelsen att en magasinslokal iordningsställs för Charlotte Weibullsamlingen. Enligt framställan avsåg nämnden att i budgetskrivelsen för 2017 begära att budgetmedel tillförs nämnden för katalogisering. Nämnden hemställde
vidare, för det tillfälle detta inte skulle godkännas, att nämnden skulle få i uppdrag att skänka
samlingen till institution eller motsvarande som kommer att bevara samlingen för framtiden.
Den av fullmäktige antagna budgeten för 2017 medger vare sig iordningsställande av lokal eller
medel för katalogisering. De åtgärder som nämns i kulturplanen avseende Charlotte Weibulls
samlingar (Möllegården kultur) är således ofinansierade för 2017. Om fullmäktige beslutar att
fastställa kulturplanen i enlighet med nämndens beslut (den 12 december 2016) får detta anses
upphäva nämndens tidigare framställan.
___

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta kulturplan för Burlövs kommun 2017–2019 enligt i ärendet redovisat förslag, under förutsättning att i planen angivna åtgärder och aktiviteter ryms inom befintlig budgetram för utbildnings- och kulturnämnden, samt
att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att ta ställning till hur nämnden långsiktigt avser
att hantera Charlotte Weibulls samlingar.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta kulturplan för Burlövs kommun 2017–2019 enligt i ärendet redovisat förslag, under förutsättning att i planen angivna åtgärder och aktiviteter ryms inom befintlig budgetram för utbildnings- och kulturnämnden, samt
att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att ta ställning till hur nämnden långsiktigt avser
att hantera Charlotte Weibulls samlingar.
___
forts.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 8

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkande
Bengt Åström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta kulturplan för Burlövs kommun 2017–2019 enligt i ärendet redovisat förslag, under förutsättning att i planen angivna åtgärder och aktiviteter ryms inom befintlig budgetram för utbildnings- och kulturnämnden, samt
att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att ta ställning till hur nämnden långsiktigt avser
att hantera Charlotte Weibulls samlingar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2016:941

§9
Utbetalning av kommunalt partistöd 2017
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 20 oktober 2014, § 85, antagit lokala regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun där partistödets storlek fastställs.
Från kommunledningskontoret föreligger förslag om beslut avseende utbetalning av kommunalt
partistöd för 2017.
___

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd för 2017 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd för 2017 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att utbetala partistöd för 2017 till partierna i enlighet med Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2015:180

§ 10
Gränsvägen – Begäran om tilläggsanslag
Sammanfattning
Den 19 december 2016, § 133, behandlade fullmäktige ett ärende om tilläggsanslag avseende
Gränsvägen. Efter fullmäktiges uppstod en diskussion inom kommunen om den totala kostnaden
för projektet och vem som enligt avtal ska betala vad. Likaledes uppstod en diskussion om hur
kommunen rent budgettekniskt ska redovisa kostnaden. Det är komplext eftersom första etappen anläggs av kommunen och därmed blir en bruttokostnad minus exploateringsbidrag från
Trafikverket. Den följande etappen anläggs av Trafikverket och överlämnas sedan till kommunen
för noll kronor men värdet av anläggningen blir en anläggningstillgång som ska belasta balansräkningen.
Från samhällsbyggnadsförvaltningen föreligger förslag till reviderat beslut. Kostnaden för Burlövs
kommun blir netto 28 250 000 kr.
___

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ett tilläggsanslag på 13 000 tkr för objektet Gränsvägens förlängning, etapp 1,
att bevilja ett tilläggsanslag på 10 200 tkr för objektet Gränsvägens förlängning, etapp 2,
att budgetera ett beräknat investeringsbidrag från Trafikverket på 4 950 tkr,
att finansieringen, 18 250 tkr, sker genom minskning av kommunens likvida medel, samt
att kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 133, härmed upphävs.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2017:53

§ 11
Plantaxa, Burlövs kommun
Sammanfattning
I samband med en omfattande ändring av plan- och bygglagen år 2011 tog Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) fram ett förslag till taxekonstruktion för plan och bygglovsärenden. Konstruktionen togs fram tillsammans med ett antal referenskommuner och utgick från Göteborgs
kommuns taxemodell. Taxekonstruktionen innebar att plankostnad beräknas på hur många kvm
BTA (Brutto Total Area) byggrätt som finns i en ny detaljplan.
I Burlövs kommun beslutade kommunfullmäktige den 18 april 2011, § 51, att anta SKL:s taxa och
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett till Burlövs kommun anpassat dokument utifrån den av SKL framtagna plan- och bygglovtaxan. Samhällsbyggnadsförvaltningen,
planeringsavdelningen, har nu sett över sin del av den gemensamma taxan och föreslår att
kommunfullmäktige antar en efter Burlövs kommuns förutsättningar anpassad plantaxa.
___

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen revidering av plantaxa för Burlövs kommun att gälla från och med
2017-03-01, samt
att godkänna taxekonstruktionen och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att varje år
justera milliprisbasbeloppet i enlighet med ändring i lagen om allmän försäkring.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS/2014:134

§ 12
Beslut om antagande av detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23
m.fl., kv. Ugglan
Sammanfattning
Syftet med detaljplaneförslaget är att pröva möjligheten att uppföra bostäder, handel, kontor,
parkeringshus och förskola på fastigheterna Arlöv 6:23 och del av Arlöv 6:2 m.fl. Planen föreslår
också en bearbetning/ombyggnad av Dalbyvägen för att göra den mer stadsmässig och anpassad
för gående och cyklister tillsammans med bilar.
Den nya bebyggelsen ska fungera tillsammans med omgivande hus i park längs Elisetorpsvägen
och den mer kvarterslika bebyggelsen längs Dalbyvägen. Föreslagen förskolebyggnad ska kunna
ersätta den befintliga för att ge plats för sex avdelningar.
Detaljplanen tas fram med normalt förfarande och har varit ute på samråd och granskning.
___

Kommunstyrelsens planutskotts behandling av ärendet
Yrkanden
Lars-Anders Espert (SD) yrkar att antalet parkeringsplatser ska vara 124 platser, uträknat efter
Burlövs kommuns parkeringsnorm, och därmed ska antalet platser inte reduceras för samutnyttjande.
Ordförande Katja Larsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Katja Larsson (S) ställer yrkandena mot varandra och finner att planutskottet beslutar i enlighet med ordförande Katja Larssons (S) bifallsyrkande.

Kommunstyrelsens planutskott beslutar
att godkänna i ärendet redovisat granskningsutlåtande för detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv
6:23 m.fl., kv. Ugglan.

Kommunstyrelsens planutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta i ärendet redovisad detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m.fl., kv. Ugglan under
förutsättning att ett av exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploateringsavtal finns,
forts.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

BURLÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-06

Sida 18 (22)

Forts. § 12
att godkänna ombyggnad av Dalbyvägen inom detaljplaneområdena för kv. Ugglan och kv. Fasanen (i ärendet redovisat som rött område),
att i kommande budgetarbete besluta om investeringsanslag respektive driftram för genomförandet av detaljplanen (i ärendet redovisat som rött område),
att godkänna ombyggnad av resterande del av Dalbyvägen (i ärendet redovisat som blått område) samt
att i kommande budgetarbete besluta om investeringsanslag respektive driftram för ombyggnad
av resterande del av Dalbyvägen (i ärendet redovisat som blått område).

Reservation
Mot planutskottets beslut att godkänna i ärendet redovisat granskningsutlåtande för detaljplan
för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m.fl., kv. Ugglan anmäls reservation av Lars-Anders Espert (SD).
___

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta i ärendet redovisad detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m.fl., kv. Ugglan under
förutsättning att ett av exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploateringsavtal finns,
att godkänna ombyggnad av Dalbyvägen inom detaljplaneområdena för kv. Ugglan och kv. Fasanen (i ärendet redovisat som rött område),
att i kommande budgetarbete besluta om investeringsanslag respektive driftram för genomförandet av detaljplanen (i ärendet redovisat som rött område),
att godkänna ombyggnad av resterande del av Dalbyvägen (i ärendet redovisat som blått område) samt
att i kommande budgetarbete besluta om investeringsanslag respektive driftram för ombyggnad
av resterande del av Dalbyvägen (i ärendet redovisat som blått område).
___

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkande
Lars-Anders Espert (SD) yrkar att antalet parkeringsplatser ska vara 124 platser, uträknat efter
Burlövs kommuns parkeringsnorm, och därmed ska antalet platser inte reduceras för samutnyttjande.
forts.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 12

Beslutsgång
Ordföranden ställer Lars-Anders Esperts yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering
Votering begärs och verkställs. Fullmäktige beslutar om följande voteringsordning:
JA röstar den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
NEJ röstar den som bifaller Lars-Anders Esperts yrkande.
Med 21 JA-röster mot 20 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta i ärendet redovisad detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m.fl., kv. Ugglan, under
förutsättning att ett av exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploateringsavtal finns,
att godkänna ombyggnad av Dalbyvägen inom detaljplaneområdena för kv. Ugglan och kv. Fasanen (i ärendet redovisat som rött område),
att i kommande budgetarbete besluta om investeringsanslag respektive driftram för genomförandet av detaljplanen (i ärendet redovisat som rött område),
att godkänna ombyggnad av resterande del av Dalbyvägen (i ärendet redovisat som blått område) samt
att i kommande budgetarbete besluta om investeringsanslag respektive driftram för ombyggnad
av resterande del av Dalbyvägen (i ärendet redovisat som blått område).

Reservation
Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert för Sverigedemokraterna till förmån för framställt men ej bifallet yrkande.
___

Justerandes sign.
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KS/2016:910

§ 13
Justering av verksamhetsområde för VA SYD:s allmänna vatten- och
avloppsanläggning i Burlöv
Sammanfattning
VA SYD hemställer den 28 november 2016 om beredning och vidare handläggning av beslut om
gränserna för verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Burlövs
kommun enligt beslut i Ägarnämnd Burlöv den 13 juni 2016, § 11. Den föreslagna ändringen avser verksamhetsområde i Burlövs by.
Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att kommunen inte får lämna ifrån sig rätten att besluta om verksamhetsområde. Beslut om verksamhetsområde för den allmänna va-anläggningen
i Burlövs kommun ska sålunda fattas av Burlövs kommunfullmäktige.
___

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna justering av verksamhetsområde för VA SYD:s allmänna vatten- och avloppsanläggning i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna justering av verksamhetsområde för VA SYD:s allmänna vatten- och avloppsanläggning i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag.
___

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna justering av verksamhetsområde för VA SYD:s allmänna vatten- och avloppsanläggning i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Delgivningar
a) KS/2015:578
Åtgärdsplan för skolelevers sociala hälsa
Kommunfullmäktige lägger delgivningen till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Interpellation
a) KS/2016:870
Interpellation från Mats Lithner (L) till utbildnings- och kulturnämndens ordförande – Varför
saknar Burlöv en barnrättsstrateg?
Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Bengt Åström besvarar interpellationen vid nästa
sammanträde.
___

Justerandes sign.
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