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Ks au $ 238 Dnr 20161

lnformation om energirådg ivningen
Stadsarkitekt och energirådgivare deltar vid sammanträdet och informerar om bl a ny
ft)rordning angående energi- och klimatrådgivning.

Ks au S 239 Dnr 20161

Social- och arbetsmarknadsnämndens ekonomi, analys och åtgärder
Arbetsutskottet beslutade 2016-09-13 till nästkommande sammanträde,2016-09-20,
kall in ftlrvaltningschef och ekonom ftir vård- och omsorgs- respektive social- och
arbetsmarknadsnämnden ft)r analys av det ekonomiska underskottet samt redogörelse
ftir åtgärder für att få budgeten i balans.

Vid sammanträdet deltar ftirvaltningschef samt ekonom och redogör für social- och
arbetsmarknadsnämndens ekonomi.

Ks au $ 240 Dnr 20161

Vård- och omsorgsnämndens ekonom¡, analys och åtgärder
Arbetsutskottet beslutade2016-09-13 till nästkommande sammantrâde,2016-09-20,
kall in ftirvaltningschef och ekonom ftir vård- och omsorgs- respektive social- och
arbetsmarknadsnåimnden für analys av det ekonomiska underskottet samt redogörelse
ftir åtgarder für att ffi budgeten i balans.

Vid sammanträdet deltar ftirvaltningschef samt ekonomer och redogör ftir vård- och
omsorgsnämndens ekonomi.

Ks au $ 241 Dnr 20161644-289

Utredning angående tillskapande av särskolemoduler, hemställan från
barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutade20l6-06-15 atf åindra grund- och särskole-
organisationen till ftirskoleklass-årskurs 6 samt årskurs 7-9 fuåtn och med läsåret
2017118.

Barn- och utbildningsfürvaltningen har utrett de lokalkonsekvenser organisations-
ftirändringen medfür.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-08-30 att ställa sig bakom ñreliggande
ftirslag till lokallösning inftir åindrad organinsation läsaret 2017ll8 samt att hemställa
hos kommunstyrelsen om att utreda fürutsättningama ftir att tillskapa särskolemoduler,
forslagvis på Sko gsbrynsskolans innergård.
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Hemställan fran barn- och utbildningsnämnden, utredning av grundskolans organisation
samt utredning av lokalsituationen med anledning av ändrad organinsation för grund-
skolan och särskolan ftireligger.

Ks au ç 242 Dnr 20161477-l0I

Motion, motverka våldsbejakande extrem¡sm
Karl lngström (L) har lämnat in en motion med forslag

- att det framtas kommunal handlingsplan ftir hur kommunen på kort och lang sikt
ska arbeta ftirebyggande mot våldsbejakande extremism

- att arbetet i största mån ska ske i samarbeta med andra kommuner, landsting,
aktörer ur civilsamhället vilka har erfarenhet av sådant arbete samt den inter-
nationella samordnaren.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att ta upp motionen till behandling samt att
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2016-06-14 att remittera motionen till stadskansliet ftir
yttrande.

Yttrande från stadskansliet ftireligger.
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