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Beslutande
Ledamöter
Katja Larsson (S)
Christer Swahn (SD)
Lars Johnson (M)
Hans-Åke Mårtensson (S)
Lisbeth Jönsson (SD)
Nils Holmqvist (M)
Inger Borgenberg (S)
Mats Lithner (L)
Emma Lindvall (V)
Rolf Hagmann (SD)
Kent Wollmér (S)
Anneli Kihlstrand (C)
Amelie Gustafsson (M)
Margareta Abelsson (S)
Ingvar Olsson (SD)
Vlado Somljacan (MP)
Bengt Åström (S)
Carl Ahrling (M)
Roland Bäck (SD)
Lisbeth Jensen (S)
Håkan Dahlgren (M)
Kristoffer Daag (L)
Ruth Palm (SD)
Lars-Erik Wollmér (S)
Bo Lindquist (V)
Vlasta Ekman (S)
Magnus Almroth (SD)
Sara Vestering (M)
Naim Skenderi (S)
Fredrik Jörgensen (C), ordf.
Mats Hedenström (SD)
Patrik Selimson (M)
Selvete Murtezi (S)
Jonas Lyberg (S)
Birna Nilsson (SD)
Leif Westin (M)
Anders Brännström (L)
Petra Ekström (S)
Ove Johansson (MP)
Ingalill Melcher (SD)
Philip Maughan (V)
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Tjänstgörande ersättare

Tore Nilsson
Thord Persson
Jan Hansson

Nima Moslehi

Lars-Olle Olsson

Ferenc Kovacs
Adam Lindahl
Ella Hollsten

Laila Knudsen
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§ 43
Val av justerande samt bestämmande av justeringens tid och plats
Kommunfullmäktige utser Christer Swahn (SD) och Katja Larsson (S) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlöv den 1 juli 2019.
___

Justerandes sign.
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KS/2018:560-003

§ 44
Revidering av reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden enligt i ärendet redovisat
förslag, att gälla från och med den 1 juli 2019.

Ärendebeskrivning
Vid halvårsskiftet träder en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i kraft.
Med anledning av detta behöver reglementena för socialnämnden och för miljö- och byggnämnden revideras.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsynen över rökfria miljöer, vilken regleras i lagens 7 kap. 3 § 4 p.
Denna paragrafhänvisning föreslås införas under reglementets 2 §, ”verksamhetsområde miljö”.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2019-06-03, § 90
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 84
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-06
Förslag till reviderat reglemente
Gällande reglemente

Justerandes sign.
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§ 45
Budget 2020 med flerårsplan 2021–2022
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Burlövs kommun till 20,09 % under år 2020,
att anta en finansiell målsättning inför 2020–2022 innebärande att:
1. fram till år 2022 ska varje års resultat, exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploateringsöverskott, vara lägst 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat kostnader för sådana åtgärder där kommunfullmäktige har beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens balanskravsavstämning, samt att
2. fram till år 2022 ska Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad vara minst 90 %,
att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att identifiera förslag på lämpliga indikatorer som skulle
kunna ersätta befintliga indikatorer (Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två
år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs och Aktiviteter på
kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år) senast till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober månad,
att i övrigt fastställa målvärden för de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande
mål enligt nämndernas progressionstakt för 2020,
att fastställa redovisad ekonomisk plan för 2020–2022 som underlag för den ekonomiska planeringen
2020–2022,
att av nämnderna antagna budgetskrivelser samt av beredningen föreslagna ändringar ska utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2020,
att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt att anslå
medel enligt ärendebilaga 1,
att uppdra åt kommunstyrelsen att justera budgetramar enligt föreslagna löne- och prisutvecklingsnivåer
samt revidera beräkningar över kapitaltjänstkostnader och interna poster,
att anslagsnivån på investeringsbudgeten är projekt samt att anslå medel enligt ärendebilaga 2,
att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner för
kommunstyrelsens arbetsutskott senast oktober 2019,
att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda bygghandlingsprojektering och byggproduktion av ny badanläggning under 2020, enligt tilläggsavtal till partneringavtal godkänt av kommunstyrelsen den 3 december
2018, § 150, och projektplan daterad 2018-11-30,

Justerandes sign.
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att i budget 2020 med flerårsplan 2021—2022 anslå 300 mnkr för byggnation och 15 mnkr för markarbe- 7
te, samt
att i övrigt godkänna förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

Reservationer
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Katja Larsson (S), Hans-Åke Mårtensson
(S), Jan Hansson (S), Emma Lindvall (V), Kent Wollmér (S), Margareta Abelsson (S), Vlado Somljacan (MP),
Bengt Åström (S), Lars-Olle Olsson (S), Ferenc Kovacs (S), Adam Lindahl (V), Vlasta Ekman (S), Naim Skenderi (S), Selvete Murtezi (S), Jonas Lyberg (S), Petra Ekström (S), Ove Johansson (MP) och Philip Maughan
(V), till förmån för framställda men ej bifallna yrkanden.

Ärendebeskrivning
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till beslut avseende budget 2020 med flerårsplan
2021–2022.
Från förvaltningen föreligger vidare förslag att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda bygghandlingsprojektering och byggproduktion av ny badanläggning under 2020, enligt tilläggsavtal till partneringavtal
godkänt av kommunstyrelsen den 3 december 2018, § 150, och projektplan daterad 2018-11-30, samt att
i budget 2020 med flerårsplan 2021—2022 anslå 300 mnkr för byggnation och 15 mnkr för markarbete.

Yrkanden
Lars Johnson (M), med instämmande av Amelie Gustafsson (M), Sara Vestering (M), Mats Lithner (L) och
Christer Swahn (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Katja Larsson (S), med instämmande av Hans-Åke Mårtensson (S), Vlado Somljacan (MP), Ove Johansson
(MP), Bengt Åström och Adam Lindahl (V), yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2020
med flerårsplan 2021—2022.
Vlado Somljacan (MP), med instämmande av Ove Johansson (MP), yrkar vidare bifall till Vänsterpartiets
tilläggsbudget.
Adam Lindahl (V) yrkar följande tillägg till Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med flerårsplan
2021—2022: 3,5 mnkr ska flyttas över från Trygghetsvärdar till ungdomsgruppen, totalt 1,5 mnkr ska
anslås till Resurs Burlöv, kolloverksamheten på Glimminge ska utökas med 2 veckor, till en ungefärlig
kostnad av 230 tkr, de tidigare budgeterade 15 mnkr till ett allaktivitetshus ska bibehållas i långtidsbudget, samt 150 tkr ska anslås till utökade sommarjobb.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att Vänsterpartiets tilläggsbudget ej är beredd av kommunstyrelsen, och att det
därför föreligger två förslag till budget.
Ordföranden ställer därefter Lars Johnsons och Katja Larssons yrkanden emot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lars Johnsons yrkande.
Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning:
JA röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande.
NEJ röstar den som bifaller Katja Larssons yrkande.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Med 23 JA-röster mot 18 NEJ-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Lars Johnsons yrkande.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2019-06-03, § 91
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 82
Budgetberedningens förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021—2022
Övergripande mål med nämndmål 2020
Ekonomisk plan
Ärendebilaga 1: Budgetramar för nämnder och nettokostnader totalt för kommunen
Ärendebilaga 1b: Nämndernas budgetramar
Ärendebilaga 2: Investeringsbudget 2020—2022
Ärendebilaga 3 och 4: Resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget – specifikation finansiella poster
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021—2022

Justerandes sign.
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VOTERINGSLISTA

Kommunfullmäktige

Namn
Katja Larsson
Christer Swahn
Lars Johnson
Hans-Åke Mårtensson
Tore Nilsson
Thord Persson
Jan Hansson
Mats Lithner
Emma Lindvall
Rolf Hagmann
Kent Wollmér
Nima Moslehi
Amelie Gustafsson
Margareta Abelsson
Ingvar Olsson
Vlado Somljacan
Bengt Åström
Carl Ahrling
Roland Bäck
Lars-Olle Olsson
Håkan Dahlgren
Kristoffer Daag
Ruth Palm
Ferenc Kovacs
Adam Lindahl
Vlasta Ekman
Ella Hollsten
Sara Vestering
Naim Skenderi
Mats Hedenström
Patrik Selimson
Selvete Murtezi
Jonas Lyberg
Birna Nilsson
Leif Westin
Anders Brännström
Petra Ekström
Ove Johansson
Laila Knudsen
Philip Maughan
Fredrik Jörgensen, ordf.
Summa

Justerandes sign.

Sammanträdesdatum

Parti
S
SD
M
S
SD
M
S
L
V
SD
S
C
M
S
SD
MP
S
M
SD
S
M
L
SD
S
V
S
SD
M
S
SD
M
S
S
SD
M
L
S
MP
SD
V
C

JA

NEJ
X

2019-06-17
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23

18
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KS/2019:356-889

§ 46
Antagande av biblioteksplan för Burlövs kommun 2019—2022
Kommunfullmäktige beslutar
att anta biblioteksplan 2019—2022 enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden godkänner den 24 april 2019, § 51, förslag till biblioteksplan och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.
Nu gällande biblioteksplan antogs av fullmäktige den 19 mars 2018, § 22, att gälla för år 2018.
Enligt 17 § bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Yrkanden
Amelie Gustafsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2019-06-03, § 93
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 88
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-11
Beslut utbildnings- och kulturnämnden 2019-04-24, § 51
Förslag till biblioteksplan 2019—2022

Justerandes sign.
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§ 47
Godkännande av avtal om gemensam IT-driftsorganisation (gemensam nämnd 1
IT-drift)
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva kommunfullmäktiges beslut av den 19 december 2011, § 138, om avtal om gemensam driftsorganisation.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 138, att Burlövs kommun skulle ingå i den gemensamma nämnden för gemensam IT-driftsorganisation (IT-nämnden) från och med den 1 mars 2012,
tillsammans med Kävlinge och Staffanstorps kommuner. I samma ärende godkände fullmäktige avtal om
gemensam IT-driftsorganisation med underliggande avtal, avtal om gemensam nämnd samt reglemente
för den gemensamma nämnden.
Kommundirektörerna i respektive kommun fick den 8 november 2018, § 15 i uppdrag av IT-nämnden att
se över grundavtal och ekonomimodell i syfte att tydliggöra styrningen av IT.
Den 23 april 2019, § 6, presenterades ett reviderat avtal för gemensam IT-driftsorganisation för nämnden, som lade informationen till handlingarna och expedierade avtalet till respektive kommun för undertecknande. Avtalet har förtydligat styrningen av IT-verksamheten genom att definiera IT-teamets leveranser av tjänster samt hur dessa ska budgeteras, finansieras och följas upp gentemot samarbetskommunerna.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det reviderade avtalet kan och bör godkännas av
kommunstyrelsen. Då det ursprungliga avtalet är godkänt av fullmäktige behöver fullmäktige dock upphäva det ursprungliga beslutet, även om kommunstyrelsen godkänner det reviderade avtalet.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2019-06-03, § 94
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 91
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Förslag till reviderat avtal om gemensam IT-driftsorganisation
Beslut IT-nämnden 2019-04-23, § 6
Nu gällande avtal, tecknat 2012-03-27

Justerandes sign.
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§ 48
Antagande av reglemente för samarbetsnämnd 1 – IT-drift
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för samarbetsnämnd 1 IT-drift, enligt i ärendet redovisat förslag, att träda i kraft den
1 juli 2019, samt att reglemente, antaget den 19 december 2011, § 138, därmed upphör att gälla.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning
Samarbetsnämnd 1 IT-drift föreslog den 14 februari 2019, § 2, att föreslå kommunfullmäktige i Kävlinge,
Staffanstorp och Burlöv att godkänna förslag till nytt reglemente för samarbetsnämnden, då det är ny
mandatperiod och nämnden ska ta upp sitt reglemente för översyn.
Det nuvarande reglementet antogs den 19 december 2011, § 138, av kommunfullmäktige i Burlövs kommun i samband med att kommunen ingick i samarbetsnämnden för gemensam IT-driftsorganisation.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2019-06-03, § 95
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 92
Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Beslut från Samarbetsnämnd IT 1 IT-drift 2019-02-14
Förslag till nytt reglemente
Nu gällande reglemente

Justerandes sign.
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§ 49
Anläggande av busshållplats och övergångsställe vid Kronetorps park
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att anlägga ny tillgänglighetsanpassad busshållplats och övergångsställe
samt belysning i anslutning till Lundavägen nordost om Kronetorpsrondellen enligt i ärendet redovisat
förslag,
att anslå 1,5 mnkr för ändamålet, samt
att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel.

Ärendebeskrivning
Området kring Kronetorps gård fortsätter stadigt att byggas ut. Två kvarter är färdigställda och boende
inflyttade, ett tredje står snart klart och bygglov för ett fjärde är beviljat. Samtidigt saknas ett säkert sätt
för de boende att till fots eller cykel passera Lundavägen i höjd med dagligvarubutiken på andra sidan. De
närmaste busshållplatserna ligger vid Burlöv Center respektive Mossvägen, ca 15 minuters gångväg från
bostäderna. Det är därför nödvändigt att anlägga ett övergångsställe och en busshållplats för att trygga
trafiksäkerheten och tillgängligheten i området.
Det finns möjlighet till medfinansiering av hållplatsen från bland annat Skånetrafiken. Statlig medfinansiering kan beviljas med upp till 50 % av arbets- och materialkostnaderna. Denna medfinansiering är dock
ännu inte klar, vilket innebär att det anslag som äskas motsvarar hela kostnaden för anläggandet.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2019-06-03, § 97
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29
Beslutsunderlag och investeringskalkyl 2019-04-09

Justerandes sign.
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KS/2014:31-315

§ 50
Parkeringsprogram för Burlövs kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att rekommenderat längsta gångavstånd för parkering ska vara ”inom rimligt avstånd” från bostäder,
arbetsplatser och butiker, samt att parkeringsprogram för Burlövs kommun ska revideras i enlighet med
detta.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterade den 20 maj 2019, §41, ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare
utredning på grund av oklarheter avseende vad som i programmet avses med ”maximalt” respektive ”rekommenderat” avstånd. Parkeringsprogrammet antogs av fullmäktige den 21 mars 2016, § 41, och innehåller parkeringspolicy och parkeringsnorm för Burlövs kommun.
Planering av bostäder i kommunen pågår för närvarande i kollektivtrafiknära lägen och som förtätning i
tätorterna. Trafikplan Burlöv, som antogs av fullmäktige den 20 oktober 2014, § 86, är ett strategiskt måldokument. I planen ingår som ett övergripande mål att andelen gående, cyklister och resande med kollektivtrafik ska stå för minst två tredjedelar av alla resor. Syftet är att öka hållbarheten och minska klimatpåverkan samtidigt som det kollektivtrafiknära läget utnyttjas. I planprogrammet för Kronetorpstaden, som
är kommunens stora utbyggnadsområde, står att parkeringar ska samlas i parkeringshus. Det gör det möjligt att samla parkering från flera fastigheter i ett parkeringshus för att undvika att fler parkeringsplatser
än nödvändigt byggs. Det kan innebära att avstånden mellan bostäder, arbetsplatser och parkering ökar.
I parkeringsprogrammet under rubriken ”utgångspunkter till parkeringsnorm” redovisas ett rekommenderat längsta gångavstånd på 200 m från bostäder, arbetsplatser och butiker till deras parkeringsplatser.
Förvaltningens förslag är att rekommenderat längsta gångavstånd ökas till 300 meter. I huvudet till tabellen på sidan 13 i programmet förtydligas att det är rekommenderat längsta gångavstånd som avses. I
enskilda fall med särskilda skäl kan ett större avstånd accepteras.
Kommunstyrelsen beslutar den 17 juni 2019, § 102, att föreslå kommunfullmäktige besluta att rekommenderat längsta gångavstånd för parkering ska vara ”inom rimligt avstånd” från bostäder, arbetsplatser
och butiker, samt att parkeringsprogram för Burlövs kommun ska revideras i enlighet med detta.

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2019-06-17, § 102
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07
Förslag till reviderat parkeringsprogram
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§ 51
Justering och tillägg till nuvarande avgifter gällande försäljning av tobak, folköl,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa avgifter för ansökningar av serveringstillstånd, tillsyn, folköl, tobak, elektroniska cigaretter
samt receptfria läkemedel enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 juli 2019, samt
att nu gällande avgiftsföreskrift, antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, § 103, därmed
upphör att gälla.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Genom den nya lagen
införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja tobak och att få utföra partihandel med tobak. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och en organisation för att hantera det nya uppdraget behöver
byggas upp. Kommunen har behov av att delfinansiera arbetet genom avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Nya tillstånds- och tillsynsavgifter föreslås därför.
Kommunfullmäktige antog den 20 maj 2019, § 40, ett reviderat reglemente för socialnämnden, enligt
vilket socialnämnden har ansvar för den nya tillståndshandläggningen.
Socialnämnden överlämnar den 11 juni 2019, § 41, förslag på justering och tillägg till nuvarande avgifter
gällande försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel. Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktige fastställer reviderade avgifter i enlighet
med socialnämndens förslag.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2019-06-17, § 103
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07
Beslut socialnämnden 2019-06-11, § 41
Förslag till reviderad taxeföreskrift
Nu gällande taxeföreskrift
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§ 52
Stadgar för inflytanderåd
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa stadgar för inflytanderåd enligt i ärendet redovisat förslag,
att fastställa stadgar för inflytanderåd för utförarverksamheterna enligt i ärendet redovisat förslag,
att stadgar för inflytanderåd samt inflytanderåd för utförarverksamheterna framöver får fastställas eller
revideras av socialnämnden, samt
att reglemente för kommunala pensionärsrådet, antaget av kommunfullmäktige den 15 september 2014,
§ 74, samt reglemente för rådet för funktionshindersfrågor, antaget av kommunfullmäktige den 16 april
2012, § 45, därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden överlämnar den 11 juni 2019, § 42, förslag på stadgar för inflytanderåd till kommunfullmäktige för fastställande.
I dagsläget finns fyra olika typer av råd (kommunala pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor,
brukarrådet samt förtroenderåden). Det finns ingen grund för att ha olika råd och stadgar med samma
syfte, att uppnå delaktighet och inflytande för kommunens medborgare varför förslaget är att inrätta så
kallade inflytanderåd. Socialnämnden föreslår därför att det i kommunen ska finnas två olika typer av
inflytanderåd. Ett som ersätter det kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor och
ett inflytanderåd per utförarverksamhet (Svenshög, Boklunden, Harakärrsgården samt socialpsykiatrin).
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer stadgarna i enlighet med socialnämndens förslag.
___

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2019-06-17, § 104
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07
Beslut socialnämnden 2019-06-11, § 42
Förslag till stadgar för inflytanderåd
Förslag till stadgar för inflytanderåd för utförarverksamheterna
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§ 53
Delgivningar
1. KS/2019:379
Granskning av elevhälsan 2019
2. KS/2019:379
Missiv granskningsrapport Elevhälsan Burlöv
3. KS/2018:33
Redovisning underlag för kommunalt partistöd 2018 Liberalerna Burlöv
4. KS/2018:33
Redovisning underlag för kommunalt partistöd 2018 Liberalerna Burlöv – Årsmöte Liberalerna i Åkarp
2018-02-25
5. KS/2018:33
Granskning av kommunalt partistöd 2018, Socialdemokraterna Burlöv
6. KS/2018:33
Redovisning kommunal partistöd 2018, Moderata samlingspartiet i Burlöv
7. KS/2018:33
Redovisning av kommunalt partistöd 2018, Vänsterpartiet Burlöv
8. KS/2018:33
Revisionsberättelse 2018, Vänsterpartiet Burlöv
9. KS/2018:33
Redovisning av kommunalt partistöd 2018, Miljöpartiet Burlöv
10. KS/2018:33
Redovisning av kommunalt partistöd 2018, Centerpartiet Burlöv
11. KS/2018:33
Redovisning av kommunalt partistöd 2018, Sverigedemokraterna Burlöv
Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna.
___
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§ 54
Avsägelse
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Stefan Klangs (S) avsägelse av uppdragen som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
samt ledamot i miljö- och byggnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Stefan Klang (S) avseende samtliga uppdrag, 2019-06-04
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