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AU § 10:6 Dnr. KS 2015/0235 

Svar på motion nr 20/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motion nr 20/2015 anses besvarad med hänvisning till att Skolnämnden i budget 2016 fick i 
uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola och 
skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom naturvetenskap/teknik, vilket 
kommer att resultera i införskaffande av en s.k. Expo-mobil. 

2. Finansiering av en s.k. Expo-mobil sker som en investering inom Kommunstyrelsens 
budgetram. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31, av Andreas Lennkvist Manriquez 
(V) och Bo Edlén (V) föreslås att Skolnämnden ges i uppdrag att starta ett Komtek som 
attraherar såväl pojkar som flickor. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-09-04. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-02-17, reviderat 2017-04-07. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2017-05-09, § 4:6. 
- Skolförvaltningens tjänstutiå tände daterat 2016-05-17. 
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-04, § 3:6. 
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2017-04-03. 
- Utdrag ur Skolnämndens protokoll 2016-02-09, § 1:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande 
1. Motion nr 20/2015 anses besvarad med hänvisning till att Skolnämnden i budget 2016 fick i 
uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola och 
skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom naturvetenskap/teknik, vilket 
kommer att resultera i införskaffande av en s.k. Expo-mobil. 
2. Finansiering av en s.k. Expo-mobil sker som en investering inom Kommunstyrelsens 
budgetram. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 10:6 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kultur- och fritidsenheten 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


