Protokollsutdrag
Kultur- och fritidsnämnden

§ 92

2017-05-18

Samråd om planprogram i Skäggetorp, remiss för
yttrande

Dnr KOF 2017-227
Ärende
Ett remissförslag gällande planprogram för Skäggetorp har inkommit till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara
samhällsbyggnadsnämndens diarium tillhanda senast 2017-05-31.
Beslut om yttrande föreslås fattas genom ordförandebeslut med stöd av kulturoch fritidsnämndens delegationsordning antagen 2016-03-10, § 51, punkt A1.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att samråd sker med vice ordföranden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Samråd om planprogram för Skäggetorp, remiss för yttrande
Sammanfattning av samrådsförslag – Planprogram Skäggetorp
Yrkanden
Anna Steiner Ekström (M) yrkar på att ärendet ska återemitteras.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Anna Steiner Ekströms yrkande om
återremiss gentemot att ärendet ska avgöras idag och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Omröstning
Följande propositionsordning ställs och godkänns: Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja. Den som att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Omröstningsresultat
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
Lars Vikinge (C)
Andreas Williamsson (S)
Niklas Nåbo (S)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Johan Thorén (L)
Elmer Jansson (M)
Anna Steiner Ekström (M)
Agneta Lantz (M)
Gunilla Lövgren (S)
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Nils Blixt (M)
X
________________________________________________
Antal:
6 ja
5 nej
Omröstningen utfaller så att 6 ledamöter röstar ja och 5 ledamöter röstar nej.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ordföranden får i uppdrag att avge yttrande i enlighet med kulturoch fritidsnämndens delegationsordning.
Lars Vikinge (C), Elmer Jansson (M), Anna Steiner Ekström (M), Agneta
Lantz (M) och Nils Blixt deltog inte i beslutet.
__________
Beslutet skickas till:
-
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