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Ek, Lena
Enhetschef

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Plats

Kommunhuset, Måkläppen

Tid

18:00

Ärendelista
1. Upprop
2. Val av justerare
3. Meddelande
4. Valärenden
5. Avsägelse från Peter Abramo (MP) som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden
6. Avsägelse från Jan Björkman (MP) som ersättare i nämnden för gemensam medborgarservice
8. Partistöd 2017
9. Markförsäljning inom detaljplanen för Vellinge 99:24 m fl, bostäder norr om kommunhuset
(Campus)
10. Försäljning av Skanör 11:29, Stallet på Knösen
11. Försäljning av Falsterbo 21:3 - Falsterbo Stationshus
12. Revidering av Handlingsplan för integration i Vellinge kommun 2016-2017
13. Handlingsprogram trygghet, säkerhet och brottsförebyggande
14. Exploateringsavtal för Höllviken 19:140, Ljungheda
15. Antagande av detaljplan för Höllviken 19:140, Ljungheda
16. Svar på motion från Karl-Johan Persson (SD) att Vellinge kommun ska utreda möjligheten att
ersätta bron över Falsterbokanalen med en tunnel under Falsterbokanalen
17. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att starta ett projekt ”Vellinge centralorts
försköningskomitté”
18. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att underlätta för vägföreningarna

Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Lena.Ek@vellinge.se eller
Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se.
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19. Svar på motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att ändra tiderna för när hundar får vistas på
de allmänna badstränderna
20. Svar på motion från Boel Franzén Sveger (L) om att undersöka möjligheten att gå över till
nedbrytbara biopåsar för matavfall
21. Svar på motion från Björn Axtelius (S) om att säkerställa kompetens för att beakta
Språklagen(2009:600) och utformning av offentliga dokument utgående från Vellinge kommun
22. Svar på motion från Madeleine C Ahnell (NL) om införande av ny regel om krav för privata
poolägare
23. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om Vellingebostäder som bostadsförmedlare/
hanterare av privatbostäder
24. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att prioritera yngre ensamkommande flyktingbarn
i Vellinge kommun
25. Svar på motion från Kristian Svensson (SD) att svenska flaggan ska hissas vid alla
kommunens verksamheter där flaggstänger finns på landets officiella flaggdagar
26. Svar på motion från Rolf Erichs (NL) om att Vellinge kommun ska respektera landets officiella
flaggdagar
27. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens
ändringsförslag till kommunalt huvudmannaskap vid bebyggelse på klass 10 jordbruksmark i
Hököpinge
28. Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande med anledning av att kommunen inte
valt att avvakta med byggnationen tills dess att bygglovet för barackerna på Skanör 13:8 vunnit
laga kraft
29. Anmälan av motion från Kristian Svensson (SD) att Vellinge kommun ska kunna inhämta
uppgifter om vägföreningarnas grönytor
30. Till sammanträdet inkomna motioner, interpellationer och frågor
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Val av justerare
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Protokollet justeras den ________________2017 på
kommunförvaltningens kansli.
2. Utse Elisabeth Tedestål (M) och___________________att
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
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Ärendets dnr: Ks 2016/749
Kf 3

Meddelande
Beslutsunderlag

a) Malmö Tingsrätt - Beslut om nämndeman Pia Larsson t o m
2019-12-31
b) Revisorerna - Granskningsrapport av kommunens granskning
och uppföljning av privata utförare

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna redovisningen av meddelande.
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Ärendets dnr: Ks 2016/750
Kf 5

Avsägelse från Peter Abramo (MP) som ledamot i miljöoch byggnadsnämnden
Initierat av

Peter Abramo (MP)

Ärendebeskrivning

Peter Abramo (MP) avsäger sig uppdraget som ledamot i miljöoch byggnadsnämnden.
Avsägelsen inkom 2017-01-13.
Om kommunfullmäktige godkänner avsägelsen behöver
kommunfullmäktige välja en ny ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden.
Förslag finns att utse Jan Björkman (MP) som ny ledamot i
miljö- och byggnadsnämnden för tiden fram till och med
2018-12-31.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Peter Abramo (MP), inkom 2016-01-13.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Utse Jan Björkman (MP) som ny ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden för tiden fram till och med
2018-12-31.
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Ärendets dnr: Ks 2016/750
Kf 6

Avsägelse från Jan Björkman (MP) som ersättare i
nämnden för gemensam medborgarservice
Initierat av

Jan Björkman (MP)

Ärendebeskrivning

Jan Björkman (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i
nämnden för gemensam medborgarservice.
Avsägelsen inkom 2017-01-26
Om kommunfullmäktige godkänner avsägelsen behöver
kommunfullmäktige välja en ny ersättare i nämnden för
gemensam medborgarservice.
Förslag finns att utse Bastian Anvelid Uller (MP) som ny
ersättare i nämnden för gemensam medborgarservice för tiden
fram till och med 2018-12-31.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jan Björkman (MP) inkom 2017-01-26

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen
2. Utse Bastian Anvelid Uller (MP) som ny ersättare i nämnden
för gemensam medborgarservice för tiden fram till och med
2018-12-31.
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Ärendets dnr: Ks 2017/12
Kf 8

Partistöd 2017
Initierat av

Åke Grönvall, ekonomidirektör

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för partistöd ska en årlig avstämning
göras med utgångspunkt för partistöd är årsvisa beräkningar
med respektive partis representation och antal mandat i
kommunfullmäktige som underlag.
Utbetalning av partistöd ska ske två gånger per kalenderår, det
första tillfället innan den 30 juni och det andra tillfället innan
den 31 december.
Respektive parti som under föregående kalenderår har uppburit
partistöd ska till kommunfullmäktige lämna en skriftlig
redogörelse om hur partistödet använts.
Varje parti ska ha utsett en granskare som upprättar en rapport
som ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Redogörelsen ska tillsammans med granskande rapport inges
till kommunfullmäktige senast den 30 juni efter att partistödet
utbetalats.
Samtliga partier har inkommit med redovisning och
granskningsrapport inom förutbestämd tid.
Samtliga mandat i kommunfullmäktige har varit tillsatta under
2016.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 31
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 29
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Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 31 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 29.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Partistöd för 2017 utbetalas i enlighet med reglementet om
partistöd

Beslutet skickas till

Serkon
Ekonomidirektören
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Ärendets dnr: Ks 2015/328
Kf 9

Markförsäljning inom detaljplanen för Vellinge 99:24 m fl,
bostäder norr om kommunhuset (Campus)
Initierat av

Linda Ericsson, Mark och Exploatering, Tillväxtavdelningen.

Ärendebeskrivning

Vellinge kommun har för avsikt att exploatera Campusområdet
(Vellinge 99:24, området norr om kommunhuset) och låta
uppföra ca 170 bostäder samt skapa en tydlig entré till Vellinge
västerifrån. Genom en delning av området ges flera aktörer
möjlighet att utveckla området.
Mark och Exploatering har genomfört en markanvisningstävling
för delområde A och B (närmast Norrevångsgatan) under
oktober 2015.
Köpare av område A samt nyttjanderätt av parkeringsområde är
Mjöbäck Entreprenad AB och Finja AB som tillsammans startat
ett projektbolag vid namn Grundbulten 18610 AB.
Köpare av område B är Riksbyggen ekonomisk förening.
Då parkeringarna inom planen kan samnyttjas mellan befintliga
verksamheter och boende ges möjlighet till P-köp.
Se förslag till köpeavtal samt avtal om parkeringsköp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med förslag till köpeavtal och avtal om
parkeringsköp från Linda Ericsson, 2016-11-28, Enheten för
Plan och Exploatering, Tillväxtavdelningen.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 229.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 30
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Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 229 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 30.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna köpeavtal och avtal om parkeringsköp med
Grundbulten 18610 AB unä till ”Campus Vellinge
Projektutveckling AB” inom detaljplan för Vellinge 99:24 m fl,
bostäder norr om kommunhuset.
2. Godkänna köpeavtal med Riksbyggen ekonomisk förening
inom detaljplan för Vellinge 99:24 m fl, bostäder norr om
kommunhuset.
3. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler och
projektledare för Mark och Exploatering, Linda Ericsson att
underteckna ovanstående köpeavtal och erforderliga handlingar
som kontrakten medför.

Beslutet skickas till

Enheten för Plan och Exploatering.
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Ärendets dnr: Ks 2016/575
Kf 10

Försäljning av Skanör 11:29, Stallet på Knösen
Initierat av

Erik Andersson, Mark och Exploatering, Tillväxtavdelningen.

Ärendebeskrivning

Vellinge kommun har ägt Skanör 11:29 i syfte att ha sin boskap
där. Stallet har arrenderats ut till Lars Persson. Syftet att äga
denna typ av fastighet har försvunnit och därför finns förslag att
erbjuda Lars Persson att köpa fastigheten.
Värdering av fastigheten är gjord av LRF Konsult.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor (förslag till köpekontrakt, karta
över området samt värdeutlåtande från LRF Konsult) från Erik
Andersson, Mark och Exploatering.
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 29
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 27

Tidigare behandling

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 29 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 27

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna förslag till köpekontrakt där fastigheten Skanör
11:29 säljs för 4 500 000 kr enligt värdeutlåtande.
2. Utse kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler samt
markförvaltare Erik Andersson att underteckna erforderliga
handlingar.

Beslutet skickas till

Enheten för Plan och Exploatering.
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Ärendets dnr: Ks 2016/336
Kf 11

Försäljning av Falsterbo 21:3 - Falsterbo Stationshus
Initierat av

Christer Nilsson, t f fastighetschef

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-07 § 73 att ge
fastighetsenheten i uppdrag att avyttra alternativt riva vissa
fastigheter i beståndet, fastigheter som inte tillhör
kärnverksamheten.
En av dessa fastigheter var Falsterbo stationshus, vilken
annonserades ut för försäljning under hösten 2016.
Förutom anbudssumman, efterfrågades en beskrivning av tänkt
verksamhet i stationshuset.
Åtta anbud inkom varav ett inkom efter utannonserad sluttid.
Fördelningen av anbudsummorna för de sju utvärderade
anbuden var, 501 000, 700 000, 2 000 000, 2 030 000, 2
050 000, 2 850 000 samt 4 000 000 kronor.
Möte hölls med den ”högsta” anbudsgivaren, där de beskrev
deras ambitioner med fastigheten som konsthall med
utställningar och olika arrangemang.
Köparen är redan idag känd och verksam inom konst- och
kulturvärden, och bedömdes som en bra aktör för att driva och
utveckla fastigheten.
Eftersom fastigheten försäljs med friskrivningsklausul så
åligger det den presumtive köparen att göra en noggrann
besiktning och värdering av fastigheten. Besiktningen visade ett
antal tekniska brister såsom fukt och påväxt i krypgrund,
läckage i tak samt att hissen är förbi teknisk livslängd.
Värderingen visade ett värde på 2 000 000 kronor.
Efter förhandling enades parterna om en köpeskilling på
3 000 000 kronor.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-01-10 med bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 30
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 28

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 30 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 28.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna försäljning av Falsterbo 21:3, Falsterbo
stationshus till ett försäljningspris om 3 000 000 kronor.
2. Utse kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler och
fastighetschef Peter Hertzberg att underteckna erforderliga
handlingar

Beslutet skickas till

Fastighetschefen
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Ärendets dnr: Ks 2016/685
Kf 12

Revidering av Handlingsplan för integration i Vellinge
kommun 2016-2017
Initierat av

Catharina Byström, avdelningschef omsorg

Ärendebeskrivning

Handlingsplan för integration i Vellinge kommun 2016-2017
antogs i Kommunfullmäktige 2016-04-20. Handlingsplanen
beskriver hur förvaltningen ska arbeta med integrationsfrågor
inom olika områden.
I Handlingsplanen för integration under p. 9 Bostadsförsörjning
att ”Etableringsboende är ett boende för flyktingar med
permanent uppehållstillstånd under en etableringstid om 6-9
månader. Därefter hänvisas till ordinarie bostadsmarknaden.”
Under 4.2 punkt 6 står ”Niomånaderskontrakt tecknas”
Den korta hyreskontraktstiden har skapat problem och oro för
de nyanlända, då det är svårt att få hyreskontrakt på den
ordinarie bostadsmarknaden.
För att ge bättre förutsättningar för integration och etablering
föreslås hyreskontrakten för etableringsboende tecknas på 24
månader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Catharina Byström 2016-12-28
Handlingsplan för integration i Vellinge kommun 2016-2017,
beslutat i kf 2016-04-20
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 28
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 25
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Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 28 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 25.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Revidera i Handlingsplanen för integration 2016-2017 under
4.2 punkt 6 ”Etableringsprocessen – nyanlända” samt stycke
9.2. Bostadsförsörjning.
2. Revidering 4.2 under punkt 6 från texten
”Niomånaderskontrakt tecknas” till texten ”från 9 månader till
max 24 månaders kontrakt tecknas”.
3. Revidering under rubrik ”Bostadsförsörjning” stycke 9.2
”Etableringsboende – boende för flyktingar med permanent
uppehållstillstånd under en etableringstid om 6-9 månader.
Därefter hänvisas till ordinarie bostadsmarknaden”.
Byts ut mot texten
Etableringsboende – boende för nyanlända med permanent
uppehållstillstånd, under en etableringstid om 9 månader - max
24 månader. Därefter hänvisas till ordinarie bostadsmarknaden.
Beslutet skickas till

Omsorgsavdelningen
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Ärendets dnr: Ks 2016/413
Kf 13

Handlingsprogram trygghet, säkerhet och
brottsförebyggande
Initierat av

Malin Ekblad Säkerhetschef

Ärendebeskrivning

Genom lagen om skydd mot olyckor (LSO) har kommunerna
möjlighet att anpassa verksamhe-ten till lokala förhållanden
utifrån nationella övergripande mål. Det innebär bl.a. att varje
kom-mun ska arbeta fram handlingsprogram för sin
kommunala, olycksförebyggande verksamhet och
rädd-ning-stjänst. Arbetet med handlings-program bör ses som
en process med kontinuerlig uppföljning, utvärde-ring och
möjlighet till förbättring.
Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för
varje mandatperiod.
Handlingsprogrammet ska ge ett helhetsgrepp i frågor angående
skydd mot olyckor, brottsförebyggande och krishantering för att
på så vis bättre kunna bedriva ett förebyggande arbete.
Genom samverkan mellan myndigheter och förvaltningar i
kommunen kan frågor och problem som flera aktörer påverkas
av identifieras.
Handlingsprogrammet ska redovisa de mål som kommunen satt
upp och hur dessa mål ska uppfyllas. Programmet består av ett
huvuddokument där samtliga områden sammanfattas, sedan
utgörs programmet av delprogram.
Delprogrammen går in på varje område mer detaljerat, där
bland annat säkerhets och prestationsmålen presenteras.
Underlag för detta handlingsprogram ligger Riskanalysen.
Riskanalysen är grundad på lokala och nationell data.
Till detta handlingsprogram finns tillhörande delprogram;
brottsförebyggande, trafiksäkerhet, fallprevention,
vattensäkerhet samt räddningstjänstens skadeavhjälpande och
olycksförebyggande del.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Malin Ekblad, 2017-01-09
Handlingsprogram Trygghet, säkerhet och brottsförebyggande
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 22
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 26

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 22 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 26.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Handlingsprogram Trygghet, säkerhet och
brottsförebyggande

Beslutet skickas till

Kommundirektören
Säkerhetschefen
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Ärendets dnr: Ks 2016/717
Kf 14

Exploateringsavtal för Höllviken 19:140, Ljungheda
Initierat av

Linda Ericsson, Mark och Exploatering.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för Höllviken 19:140, Ljungheda står inför
antagande. Förslag till exploateringsavtal föreligger.
Exploatören har för avsikt att bebygga högst 8 tomter med
friliggande hus. Höllviken 19:140 ingår i en
gemensamhetsanläggning som förvaltas av Höllviken nr
5 samfällighetsförening. Inom området finns ett naturområde
och en lokalgata. Exploatören ska skydda de träd som har
bevarandevärde och ansvara för iordningsställande av allmän
platsmark. Lokalgatan ska vara färdigbyggd inom 3 år efter att
detaljplanen vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Linda Ericsson, Mark och Exploatering.
Förslag till Exploateringsavtal.
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 26
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 23

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 26 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 23.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Exploateringsavtal för Höllviken 19:140,
Ljungheda.
2. Utse kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler samt
projektledare Linda Ericsson att underteckna erforderliga
handlingar.

Beslutet skickas till

Enheten för Plan och Exploatering.
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Ärendets dnr: Ks 2010/395
Kf 15

Antagande av detaljplan för Höllviken 19:140, Ljungheda
Initierat av

Anna Möller och Johan Helgeson, Tillväxtavdelningen.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för friliggande villor
på högst åtta tomter på Höllviken 19:140. Trädinventering har
gjorts för bevarande av träd. Granskning har ägt rum under
hösten 2016. Inkomna yttranden har sammanställts i ett
utlåtande. Antagandehandlingar föreligger (planbeskrivning,
plankarta och utlåtande).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Anna Möller 2016-12-09
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 27
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 24

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i4kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 27 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 24.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Anta detaljplan för Höllviken 19:140, Ljungheda.
Beslutet skickas till

Enheten för plan- och exploatering

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

22 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2015/596
Kf 16

Svar på motion från Karl-Johan Persson (SD) att Vellinge
kommun ska utreda möjligheten att ersätta bron över
Falsterbokanalen med en tunnel under Falsterbokanalen
Initierat av

Karl-Johan Persson (SD)

Ärendebeskrivning

Motionen handlar om att utreda möjligheten att ersätta bron
över Falsterbokanalen med en tunnel under Falsterbokanalen,
utreda möjligheten att bebygga ytorna ovan en tunnel på
sträckning för nedfart och uppfart intill Falsterbokanalen och att
redovisa en komplett riskbedömning och konsekvensanalys för
trafiksituationen vid Falsterbokanalen för båtar såväl som för
fordon.

Beslutsunderlag

Motion från Karl-Johan Persson (SD), inkom 2015-09-29
Svar på motion, Linda Ericsson, projektledare för
Falsterbokanalen, 2016-05-30
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-06-14 § 140
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-08-16 § 119
Svar på motion, Anna Möller, samhällsbyggnadschef,
2017-01-05
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 32
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 31

Tidigare behandling

Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2016-08-16 § 119,
för vidare beredning.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 32 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 31.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

23 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2016/104
Kf 17

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att starta ett
projekt ”Vellinge centralorts försköningskomitté”
Initierat av

Henrik Thorsell (L)

Ärendebeskrivning

Henrik Thorsell (L) föreslår i en motion, inlämnad 2016-02-09,
att ge kommundirektören i uppdrag att starta ett projekt med
målsättning att tillvarata de kulturmiljöer som representeras i
den bebyggelse som präglar Vellinge centralort och att i
projektet föreslå kommunfullmäktige besluta om en bevarande
plan för Vellinge centralort samt föreslå hur kommande
bebyggelse bättre kan tillvarata ortens särdrag.

Beslutsunderlag

Motion från Henrik Thorsell (L), 2016-02-09
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden
2016-12-15 § 152
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 33
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 32

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden
2016-12-15 § 152, i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 33 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 32.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Anse motionen besvarad

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

24 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2015/678
Kf 18

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att underlätta
för vägföreningarna
Initierat av

Henrik Thorsell (L)

Ärendebeskrivning

Motionen handlar om att Liberalerna vill ge vägföreningarna
ökat stöd i olika former.
1. Skapa ett gränssnitt för att underlätta debitering av
vägföreningarnas årsavgifter i anslutning till avgifter för VAoch sophämtning
2. Bygglov skickas för kännedom inom respektive
vägföreningsområde för att underlätta besiktning och
slitagekontroll.
3. Tillgång till fastighetsinformationssystem skapas för samtliga
vägföreningar
4. Att kommunen årligen bjuder in representanter för
vägföreningar till ett informations- och diskussionsmöte
avseende regelverk och utvecklingsmöjligheter.
Punkten 1 har behandlats av nämnden för gemensam
medborgarservice som föreslår avslag på motionen i den delen.
Punkten 2 har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden som
föreslår att motionen ska vara besvarad i den delen.
Punkten 3 föreslår avdelningen plan- och exploatering motionen
vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen i den delen.
Punkten 4 har behandlats av nämnden för gemensam
medborgarservice som föreslår avslag på motionen i den delen.

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

25 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Beslutsunderlag

Motion från Henrik Thorsell (L), inkom 2015-11-03
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 34
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 33

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 34 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 33.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Anse motionen besvarad.

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

26 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2016/269
Kf 19

Svar på motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att ändra
tiderna för när hundar får vistas på de allmänna
badstränderna
Initierat av

Madeleine C Ahnell (NL)

Ärendebeskrivning

Madeleine C Ahnell (NL) föreslår i en motion, inlämnad 201604-20, att ändra reglerna för förbud av hudvistelse på stränderna
under perioden 15 maj - 31 augusti till att gälla kl 08.00 - 18.00

Beslutsunderlag

Motion från Madeleine C Ahnell (NL), inkom 2016-04-20
Protokollsutdrag från nämnden för gemensam
medborgarservice 2016-12-13 § 92.
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 35
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 34

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i nämnden för gemensam
medborgarservice 2016-12-13 § 92 i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-01-17 § 35 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 34.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

27 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2016/338
Kf 20

Svar på motion från Boel Franzén Sveger (L) om att
undersöka möjligheten att gå över till nedbrytbara
biopåsar för matavfall
Initierat av

Boel Franzén Sveger (L)

Ärendebeskrivning

Boel Franzén Sveger (L) föreslår i en motion, inlämnad
2016-05-24, att kommunen utreder möjligheten att gå över till
nedbrytbara biopåsar för matavfall inför nästa upphandling.

Beslutsunderlag

Motion från Boel Franzén Sveger (L), inkom 2016-05-24
Protokollsutdrag från nämnden för gemensam
medborgarservice 2016-12-13 § 93
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 36
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 35

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i nämnden för gemensam
medborgarservice 2016-12-13 § 93 i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-01-17 § 36 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 35.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

28 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2016/409
Kf 21

Svar på motion från Björn Axtelius (S) om att säkerställa
kompetens för att beakta Språklagen(2009:600) och
utformning av offentliga dokument utgående från Vellinge
kommun
Initierat av

Björn Axtelius (S)

Ärendebeskrivning

Björn Axtelius (S) föreslår i en motion, inlämnad 2016-06-28,
att det inrättas en tjänst för en i svenska språket väl kunnig
person som ska vara ett stöd för tjänstemän vid upprättande av
de dokument som Vellinge kommun producerar för sin
verksamhet, i enlighet med de riktlinjer som anges i Språklagen
(2009:600)

Beslutsunderlag

Motion från Björn Axtelius (S), inkom 2016-06-28
Svar på motion, Martin Jungmann, 2017-01-05
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 37
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 36

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17 § 37 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 36.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

29 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2015/671
Kf 22

Svar på motion från Madeleine C Ahnell (NL) om
införande av ny regel om krav för privata poolägare
Initierat av

Madeleine C Ahnell (NL)

Ärendebeskrivning

Motionen handlar om att nya listan vill att Vellinge kommun
inför en ny regel med innebörd att fastighetsägare som har fast
pool ska skicka in ett signerat dokument med foto till
kommunen, tillstyrkande av att poolen uppfyller ordningslagen
3 kap 5 § och Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 8:951 och att
Vellinge kommun äger rätt att göra inspektion av poolen.

Beslutsunderlag

Motionen från Madeleine Carlson Ahnell (NL), inkom
2015-10-21
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden
2016-11-10 § 120
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 231
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 37

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden
2016-11-10 § 120 och i kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 231 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 37.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

30 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2015/787
Kf 23

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om
Vellingebostäder som bostadsförmedlare/ hanterare av
privatbostäder
Initierat av

Angela Everbäck, (MP) m fl

Ärendebeskrivning

Motionen handlar om att ge Vellingebostäder en förfrågan om
möjligheterna till jobba proaktivt som bostadsförmedlare även
till privata- föreningars- och företags lediga bostäder/rum.
Syftet är at skapa fler möjligheter till tillgängliga bostäder, på
ett smidigt och snabbt sätt, utan att behöva invänta byggande av
helt nya bostäder. Upplägget prövas av Malmö kommunala
bostadsbolag, MKB.

Beslutsunderlag

Motion från Angela Everbäck (MP), inkom 2015-12-16
Svar på motion, Linda Ericsson, projektledare 2016-11-30
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 233
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 38

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 233 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 38.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Anse motionen besvarad.

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

31 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2016/107
Kf 24

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att prioritera
yngre ensamkommande flyktingbarn i Vellinge kommun
Initierat av

Henrik Thorsell (L)

Ärendebeskrivning

Henrik Thorsell (L) föreslår i en motion, inlämnad 2016-02-09,
att Vellinge kommun inleder förhandlingar om prioriterat
mottagande av yngre barn än vad dagens avtal med
Migrationsverket föreskriver och att kravet på ”ju yngre desto
bättre” ska utgöra underlag för kommande överenskommelser
om mottagande av flyktingbarn.

Beslutsunderlag

Motion från Henrik Thorsell (L), 2016-02-09
Svar på motion, verksamhetscontroller Peter Olsson,
2016-11-08
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 230
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 39

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 230 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 39.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

32 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2016/373
Kf 25

Svar på motion från Kristian Svensson (SD) att svenska
flaggan ska hissas vid alla kommunens verksamheter där
flaggstänger finns på landets officiella flaggdagar
Initierat av

Kristian Svensson (SD)

Ärendebeskrivning

Kristian Svensson (SD) föreslår i en motion, inlämnad
2016-06-10, att svenska flaggan ska hissas vid alla kommunens
verksamheter där flaggstänger finns på landets officiella
flaggdagar.

Beslutsunderlag

Motion från Kristian Svensson (SD), inkom 2016-06-10
Svar på motion, Martin Jungmann, 2016-12-01
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 234
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 40

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 234 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 40.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Anse motionen besvarad

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

33 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2016/387
Kf 26

Svar på motion från Rolf Erichs (NL) om att Vellinge
kommun ska respektera landets officiella flaggdagar
Initierat av

Rolf Erichs (NL)

Ärendebeskrivning

Rolf Erichs (NL) föreslår i en motion, inlämnad 2016-06-16, att
Vellinge kommun utreder kostnaderna för flaggning och att en
flaggpolicy för kommunen tas fram med målet att säkerställa att
det flaggas vid allmänna flaggdagar på kommunens
flaggstänger.

Beslutsunderlag

Motion från Rolf Erichs (M), inkom 2016-06-16
Svar på motion, Martin Jungmann, 2016-12-01
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 232
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-01-31 § 41

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13 § 232 och i kommunstyrelsen
2017-01-31 § 41.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

34 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2017/14
Kf 27

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
med anledning av kommunens ändringsförslag till
kommunalt huvudmannaskap vid bebyggelse på klass 10
jordbruksmark i Hököpinge
Initierat av

Kristian Svensson (SD)

Ärendebeskrivning

Interpellationen handlar om kommunens ändringsförslag till
kommunalt huvudmannaskap vid bebyggelse på klass 10
jordbruksmark i Hököpinge.

Beslutsunderlag

Interpellation från Kristian Svensson (SD), inkom 2017-01-09
Svar på interpellation, Carina Wutzler, kommunstyrelsens
ordförande, 2017-01-25

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

35 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2017/86
Kf 28

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande med
anledning av att kommunen inte valt att avvakta med
byggnationen tills dess att bygglovet för barackerna på
Skanör 13:8 vunnit laga kraft
Initierat av

Kristian Svensson (SD)

Ärendebeskrivning

Interpellationen handlar om, varför kommunen valt att inte
avvakta med byggnation till dess att bygglov vunnit laga kraft
vid ett flertal tillfällen t ex Mellanskolan i Hököpinge och
Skanör 13:8.

Beslutsunderlag

Interpellation från Kristian Svensson (SD) inkom 2017-02-06

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

36 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Ärendets dnr: Ks 2017/87
Kf 29

Anmälan av motion från Kristian Svensson (SD) att
Vellinge kommun ska kunna inhämta uppgifter om
vägföreningarnas grönytor
Initierat av

Kristian Svensson (SD)

Ärendebeskrivning

Kristian Svensson (SD), föreslår i motion, att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att
från vägföreningarna inhämta uppgifter om längd på eventuella
gångbanor, yta på grönområden, antal och storlek på lekplatser,
eventuellt ansvar för dagvatten och belysning samt aktuellt
trädbestånd inom föreningens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

Motion från Kristian Svensson (SD), inkom 2016-02-06

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

2017-02-07

Kommunfullmäktige

Kungörelse

37 (37)

Dnr: Ks 2016/705

Kf 30

Till sammanträdet inkomna motioner, interpellationer och
frågor

