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Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.

STK-2020-314
Sammanfattning

Tekniska nämnden har anhållit om kommunfullmäktiges godkännande av ramavtal avseende
förtätning i Holma mm. Sedan ärendet återremitterats till tekniska nämnden av
kommunfullmäktige, har nämnden på nytt behandlat ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat ramavtal avseende del av
fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 1.
Beslutsunderlag

















G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 mfl
Tekniska nämnden beslut 200128 § 22 med Reservation (SD) och (M+C)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Ramavtal Hyllie
Beslut om återremiss KF 200429 §105
Tekniska nämnden beslut 200526 § 200
Tjänsteskrivelse 200525 från tekniska nämnden
PM angående ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl
Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Nämndskarta Hyllie 165:61 m.fl
Bilaga 1.4 Karta
Bilaga 3.2 Ritning
Bilaga 4.1a Ritning
Bilaga 4.1b Karta
Bilaga 5.3 SLUTVERSION 2019-12-13
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Reservation
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-01
Ärende 24: Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Moderaterna yrkade att ärendet skulle avslås då det saknas handlingar och att de handlingar som
finns innehåller allvarliga fel.
Ärendet saknar protokollsutdrag från tekniska nämnden, protokollet från tekniska nämnden är
inte justerat utan ska justeras först 2020-06-03 och det är felaktigt angivet i tjänsteskrivelsen att
beslutet i tekniska nämnden blev omedelbart justerat.
Detta innebär att för ärendet nödvändiga handlingar saknas i beslutsunderlaget. Att ärendet skulle
förklarats som omedelbart justerat i tekniska nämnden var en förutsättning för att
kommunstyrelsen skulle kunna behandla ärendet vid nästa sammanträde. Så skedde inte utan
protokollet justeras först 2020-06-03. Det är allvarligt att det i handlingarna felaktigt anges att
ärendet trots detta är omedelbart justerat. Dessa allvarliga brister innebär att det inte är möjligt
för kommunstyrelsen att behandla ärendet och samtidigt följa regelverket.
Då vårt krav om att ärendet skulle behandlas i enlighet med gällande krav och regler ej vann
gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Det är chockerande oseriöst av den styrande minoriteten att välja att behandla och bifalla ett
ärende där nödvändiga protokoll saknas och ärendets handlingar innehåller allvarliga
felaktigheter.

Torbjörn Tegnhammar (M)

