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Enhetschef
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Sammanträdesdatum

2017-04-19

Plats

Kommunhuset, Måkläppen

Tid

18:00

Ärendelista
1. Upprop
2. Val av justerare
3. Meddelande
4. Valärenden
5. Avsägelse från Susanne Rådqvist (M) som ersättare i omsorgsnämnden
7. Revisionsberättelse för Vellinge kommun år 2016
8. Årsredovisning 2016 Vellinge Stadsnät AB
9. Årsredovisning 2016 Vellingebostäder AB
10. Årsredovisning 2016 Veboa Holding AB
11. Årsredovisning 2016 Vellinge kommunlokal AB f d Vellinge Exploaterings AB
12. Årsredovisning 2016 Vellinge koncern AB
13. Årsredovisning 2016 Vellinge kommun
14. Årsredovisning 2016 Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav
15. Årsredovisning 2016 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
16. Årsredovisning 2016 Sydvatten AB
17. Årsrapport om Intern kontroll 2016
18. Bolagsordning för Vellinge koncern AB
19. Bolagsordning för Vellingebostäder AB
20. Bolagsordning för Vellinge stadsnät AB

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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21. Bolagsordning för Vellinge kommunlokal AB
22. Revidering av handlingsplan - Skydd mot förhöjda havsvattennivåer
23. Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2017
24. Revidering av reglemente för krisledningsnämnden i Vellinge kommun 2017
25. Revidering av stadgar för Vellinge kommuns idrottsstipendium
26. Revidering av stadgar för Vellinge kommuns kulturstipendium
27. Antagande av arrendepolicy
28. Svar på motion från Boel Franzén Sveger (L) ”Sälj inte Falsterbo Stationshus - en
kulturbyggnad”
29. Svar på motion från Kristian Svensson (SD) om att aktivitetscheck ska följa Skatteverkets
riktlinjer
30. Svar på motion från Kristian Svensson (SD) om att kommande gatunamn i Hököpinge ska
vara inspirerade av Axel Ebbes verk
31. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om att först besiktiga träd innan planprocess och
byggnaders placering görs
32. Svar på motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att undersöka möjligheten att förbjuda
cirkusar med vilda djur på kommunal mark i Vellinge kommun
33. Svar på motion från Kristian Svensson (SD) om att villkora byggnation på framförallt
jordbruksmark enligt policyn i åtgärdsplan för naturvård
34. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om beredning för långsiktig utveckling
35. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om beredning för långsiktig utveckling - budgetar i
balans
36. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om beredning för långsiktig utveckling - kostnader
37. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om inrättande av en beredning för långsiktig
utveckling
38. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens
ändringsförslag till kommunalt huvudmannaskap vid bebyggelse på klass 10 jordbruksmark i
Hököpinge
39. Svar på 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
40. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om beslut av färre
kommunfullmäktigesammanträden
41. Anmälan av motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att ändra morgontiden för när hundar
får vistas på de allmänna badstränderna mellan 15 maj till 31 augusti
42. Anmälan av motion från Madeleine C Ahnell (NL) att kommunal mark i Vellinge inte ska
upplåtas till cirkusar som använder vilda djur i sina föreställningar
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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
Ärendebeskrivning

a) Revisorerna - Uppföljning av granskningar 2015, 2017-03-17
dnr 2017/219
b) Länsstyrelsen i Malmö - Beslut om förordnande
av begravningsombud i Vellinge kommun, 2017-02-21 dnr
2017/125
c) Kvartalsrapport till Socialstyrelsen/Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) avseende icke verkställda beslut 4:e kvartalet
2016, dnr 2016/341
d) Anmälan av motioner till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna de lämnade informationen och lägga den till
handlingarna.
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Ärendets dnr: Ks 2016/750
Kf 5

Avsägelse från Susanne Rådqvist (M) som ersättare i
omsorgsnämnden
Initierat av

Susanne Rådqvist (M)

Ärendebeskrivning

Susanne Rådqvist (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
Avsägelsen inkom 2017-03-15.
Om kommunfullmäktige godkänner avsägelse behöver
kommunfullmäktige välja ny ersättare i omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Susanne Rådqvist (M), inkom 2017-03-15.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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Ärendets dnr: Ks 2017/265
Kf 7

Revisionsberättelse för Vellinge kommun år 2016
Initierat av

Revisorerna

Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelser och nämnder och genom utsedd lekmannarevisor för
verksamheten i kommunens företag Vellinge Koncern AB,
Vellingebostäder AB, Veboa Holding AB (dotterbolag till
Veboa), Vellinge kommunlokal AB (fd Vellinge Exploatering
AB) och Vellinge Stadsnät AB.
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll
och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvar är att granska verksamheten, intern kontroll
och räkenskaper, samt att pröva om verksamheten bedrivits
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning som redovisas i bilagan
”Redogörelse för revisionen år 2016” och i under året
avlämnade revisionsrapporter.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen och nämnder i
Vellinge kommun i allt väsentlig har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt.
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Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.
Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna
kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
fullmäktige uppställt.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016
godkänns.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2016
Redogörelse för revisionen år 2016
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016
Granskningsrapport 2016, Vellinge Koncern AB
Granskningsrapport 2016, Vellingebostäder AB
Granskningsrapport 2016, Veboa Holding AB
Granskningsrapport 2016, Vellinge kommunlokal AB
Granskningsrapport 2016, Vellinge Stadsnät AB
Översiktlig granskning av delårsrapporter per 2016-06-30
Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt
över kommunens bolag
Granskning av hemsjukvården
Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare
Granskning av löneutbetalningsprocessen
Uppföljning av revisionsgranskningar genomförda år 2015
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Kommunfullmäktige beslutar
1. Bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2016
års förvaltning
2. Motiv för beslut hänvisas till revisionsberättelsen.
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Ärendets dnr: Ks 2017/197
Kf 8

Årsredovisning 2016 Vellinge Stadsnät AB
Initierat av

Vellinge stadsnät AB

Ärendebeskrivning

Vellingebostäder AB styrelse och verkställande direktör har
avlämnat årsredovisningen för räkenskapsåret 2016-01-01—
2016-12-31.
Bolagets ändamål är att uppfylla de nationella, regionala och
lokala målen för bredband till hushåll, näringsidkare och den
kommunala verksamheten. Bolaget ska genom sitt uppdrag
bidra till attraktivitet och service samt samhällsutveckling av
Vellinge kommun.
Bolaget ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk
kommunikation (fiberoptiskt nät) inom Vellinge kommun.
Bolaget har i uppdrag att anlägga, förvalta och hyra ut
fiberoptiskt nät till (kommunikationsoperatör som
tillhandahåller tjänster till) kommuninvånarna, näringsidkare
samt alla Vellinge kommuns verksamheter inklusive de
kommunala bolagen Vellinge koncern AB, Vellingebostäder
AB och Vellinge Exploaterings AB.
Det övergripande målet med Bolagets verksamhet är att
Vellinge kommun ska ha ett bredband med god täckning.
Bolaget ska inte utan kommunfullmäktiges medgivande bygga
ut fibernätet till områden som inte kan finansieras inom de
ekonomiska målen för bolaget. Bolagets verksamhet ska minst
uppnå de nationella och regionala målen för bredband. Bolaget
ska genomföra den ”Bredbandsstrategi och handlingsplan” som
beslutas av kommunfullmäktige i Vellinge kommun.
Bolaget ska särskilt utveckla infrastrukturen för elektronisk
kommunikation för näringsidkare inom Vellinge kommun.
Vellinge stadsnät har möjlighet att ansluta ca 11 000
fastighetsägare till stadsnätet, vid årsskiftet var ca 7 000 ansluta.
Övriga fibernätsägare kan erbjuda ca 2 200 fastighetsägare
bredbandsanslutning, det innebär att ca 95 % av hushållen och
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företagen har tillgång till minst 100 Mbit/s i Vellinge kommun.
Det innebär att Regions Skånes mål med att ca 95 % av alla
invånare och företagare ska ha tillgång till 100 Mbit/s senaste
2020 uppnåtts under 2016.
Bolaget har anslutet samtliga fastigheter som ägs av
Vellingebostäder AB, Vellingekommunlokal AB och de flesta
av Vellinge kommuns fastigheter.
Vellinge stadsnät fiberanslutning av kommunala fastigheter,
men även boende och företag, gör förutsättningar för
genomförande av Vellinge kommuns digitala agenda, e-tjänster,
energisparprojektet.
Kommunförvaltningen bedömer att bolaget uppfyller det
kommunala ändamålet för 2016
Styrelsen föreslår att åretsresultat 241 tkr överförs i ny räkning
totalt 5 849 tkr.
Beslutsunderlag

Vellinge Stadsnät ABs årsredovisning för 2016
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör, 2017-03-23
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 96

Tidigare behandling

Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 96.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Vellinge stadsnät ABs årsredovisning för 2016
2. Uppdra åt ombudet Elisabeth Tedestål (M) att på
bolagsstämman godkänna årsredovisningen för 2016 och bevilja
styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till

Vellinge Stadsnät AB, Henric Norell VD
Ombudet Elisabeth Tedestål (M)
Ekonomidirektören
Serkon
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Ärendets dnr: Ks 2017/196
Kf 9

Årsredovisning 2016 Vellingebostäder AB
Initierat av

Vellingebostäder AB

Ärendebeskrivning

Vellingebostäder AB styrelse och verkställande direktör har
avlämnat årsredovisningen för räkenskapsåret
2016-01-01—2016-12-31.
Vellingebostäder AB ingår i Koncernen, Vellinge koncern AB
som är helägt av Vellinge kommun. är ett helägt dotterbolag till
Vellinge koncern AB som är helägt av Vellinge kommun.
Vellingebostader AB har ett dotterbolag Veboa Holding AB.
Det kommunala ändamålet med bolaget verksamhet är att vara
ett allmännyttigt bostadsföretag, som skall förvalta, förvärva,
exploatera och försälja mark och byggnader inom Vellinge
kommun. Bolagets verksamhet ska utgå från det kommunala
ändamålet och därmed medverka till att utveckla Vellinge
kommun till en attraktiv kommun med god boende- och
livsmiljö, med en hög kvalitet. Bolagets verksamhet är därmed
en viktig del av Vellinge kommuns Vision. Vellingebostäder
AB förvaltar Vellinge kommunlokal AB fd Vellinge
Exploatering ABs och Vellinge kommuns bebyggda fastigheter
under 2016. Vellinge kommun och Vellinge kommunlokal AB
har under 2016 upphandlat fastighetsförvaltningen och ny
leverantörhar har antagits.
Kommunförvaltningen bedömer att bolaget uppfyller det
kommunala ändamålet för 2016.
Väsentliga händelser under året har varit:
Förvärvat nytt dotterbolag Veboa Holding AB
Veboa Holding AB har förvärvat fyra dotterbolag
Försäljning av Veboa Holding ABs dotterbolag för 105 mnkr
till Everleaf Properties AB
Färdigställt 30 lägenheter på Skanörs Vångar
Bredbandsutbyggnaden är färdigställd för samtliga fastigheter.
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Energisparprojektet som följer Vellinge kommuns energi- och
klimatprogram har tagits i drift.
Nyproduktion av 27 hyresrätter på polistomten i Vellinge har
påbörjats
Planering och projektering av 78 hyreslägenheter har påbörjats i
Västra Ingelstad
Bolaget har färdigställt 10 etableringslägenheter i Vellinge
enligt plan till Vellinge kommun samt
påbörjat ytterligare 30 etableringsboende i Skanör och
Höllviken
Omfattande renoveringsarbete har påbörjats på Tran- &
Vipgränd.
Förvärvat 17 kommersiella fastighet från systerföretaget
Vellinge kommunlokal AB fd Vellinge Exploatering AB med
tillträde 1 januari 2017, till skattemässigt värde 76,3 mnkr.
Bolaget höll en extra bolagstämma den 22 november 2016 som
beslutade om nya ägardirektiv för bolaget, framtagna av ägaren
Vellinge kommun.
Styrelsen föreslår att årets vinst 105 122 628 kronor överförs i
ny räkning.
Beslutsunderlag

Vellingebostäder AB s årsredovisning för 2016
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör, 2017-03-23
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 98

Tidigare behandling

Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 98.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Vellingebostäder ABs årsredovisning för 2016
2. Uppdra åt ombudet Anna Mannfalk (M) att på årsstämman
godkänna årsredovisningen för 2016 och bevilja styrelsen och
verkställande direktör ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till

Vellingebostäder AB Anders Larsson VD
Ombudet Anna Mannfalk (M)
Ekonomidirektören
Serkon
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Ärendets dnr: Ks 2017/226
Kf 10

Årsredovisning 2016 Veboa Holding AB
Initierat av

Veboa Holding AB

Ärendebeskrivning

Veboa Holding ABs styrelse och verkställande direktör har
avlämnat årsredovisningen för räkenskapsåret 2016-01-01—
2016-12-31.
Veboa Holding AB ska köpa och sälja fastigheter. Bolaget
bildades 2016-06-27.
Bolaget är helägt av Vellingebostäder AB som ingår i Vellinge
koncern AB som är helägt av Vellinge kommun.
Under hösten 2016 förvärvade Veboa Holding AB fyra stycken
dotterbolag. Dotterbolagen förvärvade var sin fastighet från
Vellingebostäder AB.
Vellinge Holding AB har sålt dotterbolagen till Everleaf
Properties AB för 84 150 tkr med en reavinst på 83 950 tkr.
Bolaget ska senast 60 dagar efter tillträdesdagen , 2016-12-30,
överlämna tillträdesbalansräkningar avseende de sålda
fastigheterna till Everleaf Properties AB.
Bolagets resultat uppgår till 83 949 762 kronor. Styrelsen
föreslår en utdelning på 83 000 000 kronor till Vellingebostäder
AB samt att 949 762 kronor balanseras i ny räkning.
Kommunförvaltningen bedömer att bolaget uppfyller det
kommunala ändamålet för 2016.

Beslutsunderlag

Veboa Holding ABs årsredovisning för 2016
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör, 2017-03-23
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 99
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Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 99.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Veboa Holding ABs årsredovisning för 2016
2. Utse Anna Mannfalk (M) som ombud på bolagsstämman
3. Uppdra åt ombudet att godkänna årsredovisningen för 2016
och bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till

Veboa Holding AB
Ombudet Anna Mannfalk (M)
Ekonomidirektören
Serkon
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Ärendets dnr: Ks 2017/199
Kf 11

Årsredovisning 2016 Vellinge kommunlokal AB f d
Vellinge Exploaterings AB
Initierat av

Vellinge kommunlokal AB fd Vellinge Exploatering AB

Ärendebeskrivning

Vellinge kommunlokal ABs styrelse och verkställande direktör
har avlämnat årsredovisningen för räkenskapsåret
2016-01-01—2016-12-31.
Vellinge kommunlokal AB ingår i Koncernen, Vellinge koncern
AB, som är helägt av Vellinge kommun.
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att det
ska vila på en långsiktig hållbar grund. Bolaget ska
tillhandahålla och förvalta lokaler för välfärdstjänster och
trygghetsboende i Vellinge kommun. Bolaget ska förvalta
befintligt fastighetsbestånd.
Ägardirektivet som gällde t o m den 22 november 2016 var
bolagets ändamål att förvalta, förvärva, exploatera och försälja
mark och byggnader inom Vellinge kommun. Bolagets ska
huvudsakligen äga och förvalta industrilokaler och andra
kommersiella fastigheter samt bostäder för äldre. Bolagets
verksamhet skall medverka till att utveckla Vellinge kommun
till en attraktiv kommunmed en god näringslivs-, boende- och
livsmiljö med hör kvalitet.
Kommunförvaltningen bedömer att bolaget uppfyller det
kommunala ändamålet för 2016.
Väsentliga händelser under året har varit:
I Vellinge centrum färdigställdes familjecentralen med
invigning i april
Yttermiljön i Vellinge centrum ha färdigställts med invigning i
december
Stationshuset på Bäckatorget i Skanör har byggts om till
restaurang
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Tillbyggnad av S:t Knutsvårdboendet i Falsterbo har tillförts 36
lägenheter
Lindesskolan har rivits, på tomten uppförs 36
trygghetslägenheter och 5 LSS boende i Vellinge tätort.
Energisparprojektet har tagits i bruk för samtliga fastigheter
Anslutningen till fibernätet för bredband är färdigställd för
samtliga fastigheter.
Projektering och upphandling av byggnation av Omtankens hus
i Höllviken, projektet har överförts till Vellinge kommun.
Bolaget har sålt samtliga kommersiella fastighet till
systerbolaget Vellingebostäder AB med tillträde 1 januari 2017,
till skattemässigt värde.,
Bolaget höll en extra bolagstämma den 22 november 2016 som
beslutade om nytt ägardirektiv för bolaget, framtagna av ägaren
Vellinge kommun.
Bolaget ska ha en samordnad ledningsfunktion med
Balansräkningsenheten Fastighet i Vellinge kommuns
organisation. Gemensam VD Peter Hertzberg har anställts fr o
m 1 januari 2017.

Styrelsen föreslår att årsresultat -15 513 387 kronor finansieras
av balanserat resultat och att i ny räkning
överförs 54 771 718 kronor.
Beslutsunderlag

Vellinge kommunlokal AB fd Vellinge Exploatering ABs
årsredovisning för 2016
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör, 2017-03-23
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 97

Tidigare behandling

Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 97.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Vellinge kommunlokal AB fd Vellinge
Exploatering ABs årsredovisning för 2016
2.Uppdra åt ombudet Lars Renhed (M) att på bolagsstämman
godkänna årsredovisningen för 2016 och bevilja styrelsen och
verkställande direktör ansvarsfrihet.
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Vellinge kommunlokal AB, Peter Hertzberg VD
Ombudet Lars Renhed (M)
Ekonomidirektören
Serkon
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Dnr: Ks 2017/38

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/198
Kf 12

Årsredovisning 2016 Vellinge koncern AB
Initierat av

Vellinge koncern AB

Ärendebeskrivning

Vellinge Koncern AB s styrelse och verkställande direktör har
avlämnat årsredovisningen för räkenskapsåret
2016-01-01—2016-12-31.
Vellinge koncern AB är moderbolag i Koncernen, Vellinge
koncern AB där ingår följande dotterbolag Vellingebostäder AB
(556705-1809) med dotterbolaget Veboa holding AB (5590676408), Vellinge kommunlokal AB, fd Vellinge Exploatering
AB (556180-4252) samt Vellinge stadsnät AB (556940-3107).
Samtliga bolag inom koncernen höll en extra bolagsstämma den
22 november 2016 för att fastställa nya ägardirektiven,
framtagna av ägaren Vellinge kommun.
Moderbolaget Vellinge koncern AB har kontinuerliga
avstämningsmöten med dotterbolagen, två tillfällen med VD
och två tillfällen med styrelseordförande och VD i respektive
bolag.
Kommunförvaltningen bedömer att bolaget uppfyller det
kommunala ändamålet för 2016.

Beslutsunderlag

Vellinge koncern AB årsredovisning för 2016
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör, 2017-03-23
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 100

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

22 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Tidigare behandling

Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 100

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Vellinge koncern ABs årsredovisning för 2016.
2. Uppdra åt ombudet Göran Holm (M) att på årsstämman
godkänna årsredovisningen för 2016 och bevilja styrelsen och
verkställande direktör ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till

Vellinge Koncern AB, Åke Grönvall VD
Ekonomidirektören
Ombudet Göran Holm (M)
Serkon

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

23 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/659
Kf 13

Årsredovisning 2016 Vellinge kommun
Initierat av

Kommunförvaltningen

Ärendebeskrivning

Kommunförvaltningen har upprättat förslag på årsredovisning
2016 för Vellinge kommun. Årsredovisningen omfattar alla
verksamhet som bedrivs av nämnderna, styrelsen och dess
bolag.
Vellinge kommuns årsresultat uppgår till 84,4 mnkr. Den
sammanställda redovisningen, som omfattar all verksamhet i
Vellinge kommun och dess bolag, redovisar ett resultat på 192,8
mnkr.
Skattesatsen för Vellinge kommun var oförändrad 18:50 per
skattekrona under 2016.
Vellinge kommuns redovisar en måluppfyllelse för de
kommunövergripande styrkortsmålen på 76 % och att de
finansiella målen är uppfyllda. Därmed bedöms god ekonomisk
hushållning uppnåtts under 2016.
Investeringar under 2016 uppgår till 204,2 mnkr och avser
framförallt investeringar i fastigheter och infrastruktur.
Budgeten för 2016 uppgick till 263 mnkr.
Ombudgetering
Kommunstyrelsen föreslår ombudgetering av projektet ladd
stationer för elbilar till 2017 års driftsbudget med 200 tkr och
31,95 mnkr från 2016 års investeringsbudget till 2017 enligt
bilaga.
Vellinge kommuns och dess bolags upplåning administreras via
koncernbanken med 1 500 mnkr via kommun obligationer
(löptid på krediterna överstiger 1 år) och 300 mnkr via
certifikatslån (löptid på krediten kortare än ett år).

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Vellinge koncern AB och dess dotterbolag upprättar
årsredovisningar för respektive bolag som behandlas särskilt av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Vellinge kommuns årsredovisning för 2016
sammanställning på ombudgeteringar från 2016 till 2017
Tjänsteskrivelse, Åke Grönvall, ekonomidirektör, 2017-03-21
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 85
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 95.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 85 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 95.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna Vellinge kommuns årsredovisning för 2016
2. Ombudgetera 200 tkr för uppförande av laddstationer för
elbilar, samt 31,95 mnkr för att färdigställa investeringsprojekt
enligt bilaga.

Beslutet skickas till

Serkon
Ekonomidirektören

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/205
Kf 14

Årsredovisning 2016 Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav
Initierat av

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag

Ärendebeskrivning

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag styrelse och verkställande
direktör har avlämnat årsredovisningen för räkenskapsåret
2016-01-01—2016-12-31.
Sysav och dess två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB och
Sysav Utveckling AB, ägs gemensamt av 14 sydskånska
kommuner.
Det kommunala ändamålet är att:
Moder bolagets verksamhet omfattar hantering och behandling
av hushållsavfall från Sysavs ägarkommuner.
Sysavs industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall,
samt brännbart hushållsavfall, från kommuner och områden
utanför Sysavs ägarkommuner.
Sysavs Utveckling AB är koncernens utvecklingsbolag som
finansierar och driver projekt i syfte att utveckla och förbättra
nya och befintliga metoder och tekniker inom
avfallshanteringen.
I Sysavs koncern ingår intressebolagen ÅGAB Syd AB, KS
recycling AB och Carl F AB. Intressebolaget PLUS avyttrades
under 2016.
Kommunförvaltningen bedömer att bolaget uppfyller det
kommunala ändamålet för 2016.
Sysavs koncernen bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete som
ständigt utvecklas och befästs i det årliga klimatbokslutet. För
2016 visar klimatbokslutet att Sysav minskar
koldioxidekvivalenter till atmosfären med ca 77 000 ton. Sysav
arbetar aktivt med att avfallstransporterna ska vara fossilfria år
2020.
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. Det
föreslås alltså ingen utdelning till aktieägarna.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Beslutsunderlag

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolags Årsredovisning för 2016
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör, 2017-03-23
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 101

Tidigare behandling

Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 101.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Sydskånes avfallsaktiebolags årsredovisning för
2016
2. Uppdra åt ombudet Carina Wutzler (M) att på årsstämman
godkänna årsredovisningen för 2016 och bevilja styrelsen och
verkställande direktör ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till

Sydskånes Avfallsaktiebolag SYSAV
Ombudet Carina Wutzler (M)
Ekonomidirektören
Serkon

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/204
Kf 15

Årsredovisning 2016 Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
Initierat av

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Ärendebeskrivning

Kommunassurans SYD Försäkrings AB styrelse och
verkställande direktör har avlämnat årsredovisningen för
räkenskapsåret 2016-01-01—2016-12-31.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB delägts av 52 kommuner
belägna i Götaland. Det kommunala ändamålet med bolaget är
att erbjuda delägarna:
Garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd
Utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden
samt
Stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.
Kommunförvaltningen bedömer att bolaget uppfyller det
kommunala ändamålet för 2016.
Vellinge kommuns andel i bolaget är 2,25 % av aktiekapitalet
(66 516 000 kr)
Verksamhetens omfattning
Bolaget har koncession att till sina ägare och deras bolag
meddela direkt försäkring i följande grupper och klasser av
skadeförsäkring:
Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Fartyg
Allmän ansvarighet
Annan förmögenhetsskada
Många av bolagets försäkringskunder har låga skadeutfall
varför återbäringen för 2016 beräknas uppgå till 5 ,3 mnkr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslåren aktieutdelning
på 15 kronor per aktie. Totalt 997 740 kronor. Vellinges
aktieutdelning blir 22 410 kr.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Bolaget har en god finansiell ställning och uppfyller de av
finansinspektionen ställda krav på kapitalbas och
solvensmarginal. Bolagets konsolideringsgrad är 90 785 tkr
(297) per den 31 december 2016.

Beslutsunderlag

Kommunassurans Syd Försäkrings ABs årsredovisning för
2016
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör, 2017-03-23
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 102

Tidigare behandling

Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 102.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Kommunassurans Syd Försäkrings ABs
årsredovisning för 2016
2. Uppdra åt ombudet Åke Grönvall (Ekonomidirektör) att på
årsstämman godkänna årsredovisningen för 2016 och bevilja
styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ombudet Åke Grönvall
Ekonomidirektören
Serkon

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/207
Kf 16

Årsredovisning 2016 Sydvatten AB
Initierat av

Sydvatten AB

Ärendebeskrivning

Sydvatten har översänt årsredovisningen för 2016.
Sydvatten AB delägts av 16 kommuner i västra Skåne med
uppgiften att uppföra, äga och driva
vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt
förse dessa med vatten från regionala
vattenförsörjningsanläggningar. Delägarkommunerna svarar var
och en för den lokala distributionen. Vellinge kommuns
ägarandel är 3,99 % av bolaget.
Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och
Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av
dricksvatten. Bolaget producera dricksvatten till ca 900 000
invånare. Genom samarbetet i Sydvatten kan
delägarkommunerna garantera sina invånare en säker, hållbar
och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.
Sydvattens resultat uppgår till 19 tkr för 2017. Bolaget har
uppfyllt det kommunala ändamålet genom att säkra
vattenleveranser.
Bolaget står inför stora investeringar för att säkra tillgången och
leveransen av dricksvatten genom, att skapa råvattenredundans
och ökad produktionskapacitet.t ex råvattenledning mellan
Äktaboden och Ringsjön är ett av Sydvattens största projekt
med en budget på 420 mnkr.
Sydvatten förbereder markköp om ca 80 mnkr vid Vombsjön
för att säkerställa framtida mark behov utifrån
vattenskyddsaspekter.
Mark och miljödomstolen meddelade deldom avseende den
rättsliga processen med Statkraft gällande ersättning för
kraftförlust i sjön Bolmen och Lagans vattensystem. Sydvatten
ska enligt domen ersätta Statkraft med totalt 450 mnkr.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Domen har överklagats av Sydvatten.

Beslutsunderlag

Sydvattens årsredovisning för 2016
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör, 2017-03-21
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 103

Tidigare behandling

Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 103.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Sydvattens årsredovisning för 2016
2. Uppdra åt ombudet Hans Cedergren (M) att på årsstämman
godkänna årsredovisningen för 2016 och bevilja styrelsen och
verkställande direktör ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till

Sydvatten AB
Ombudet Hans Cedergren (M)
Ekonomidirektören
Serkon

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2015/739
Kf 17

Årsrapport om Intern kontroll 2016
Initierat av

Ekonomidirektör Åke Grönvall

Ärendebeskrivning

Kommunförvaltningen har upprättat en rapport över samtliga
intern kontrollprojekt som genomförts under 2016.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna
kontrollen i Vellinge kommun och ska bedöma om den är
tillräcklig.
Den samlade bedömningen är, att med utgångspunkt från
genomförda granskningar och under året av kommunstyrelsen
och nämndernas redovisade uppföljningar av ekonomi och
verksamhet, att den interna kontroll i kommunens verksamheter
är tillräcklig.

Beslutsunderlag

Årsrapport Intern kontroll 2016
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14 § 56
Protokollsutdrag kommunstyrelsen
2017-02-27 § 60

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14 § 56 och i kommunstyrelsen 2017-02-27 § 60.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna årsrapporten om Intern kontroll för 2016

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Serkon
Ekonomidirektören

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

32 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/141
Kf 18

Bolagsordning för Vellinge koncern AB
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 § 131,
om nytt gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda
bolag i koncernen, Vellinge koncern AB och särskilt
ägardirektiv för Vellinge Koncern AB § 135.
Kommunförvaltningen har uppdraget åt Lindahls advokatbyrå
att uppdatera gällande bolagsordning för Vellinge koncern AB
or.nr 556704-7542.
Föreslagen bolagsordning är uppdaterad för att överensstämma
med de nya ägardirektiven.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Åke Grönvall, 2017-03-06
Förslag på ny bolagsordning
Gällande bolagsordning med markerade förändringar
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 86
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 91

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 86 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 91.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa föreslagen bolagsordning för Vellinge koncern AB
org. nr 556704-7542
2. Ge ombudet Göran Holm (M) ombudsinstruktion att
fastställa bolagsordningen på kommande årsstämma för
Vellinge koncern AB.

Beslutet skickas till

Vellinge koncern AB Sophie Tenghagen
Ombudet Göran Holm
Serkon

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/136
Kf 19

Bolagsordning för Vellingebostäder AB
Initierat av

Ekonomidirektör Åke Grönvall

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016, § 131,
om nytt gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda
bolag i koncernen, Vellinge koncern AB och särskilt
ägardirektiv för Vellingebostäder AB § 134.
Kommunförvaltningen har uppdraget åt Lindahls advokatbyrå
att uppdatera gällande bolagsordning för Vellingebostäder AB
org.nr 556705-1809.
Föreslagen bolagsordning är uppdaterad för att överensstämma
med de nya ägardirektiven.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Åke Grönvall, 2017-03-06
Förslag på ny bolagsordning 2017
Gällande bolagsordning med markerade ändringar
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 87
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 92

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 87 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 92.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa bolagsordningen för Vellingebostäder AB org.nr
556705-1809
2. Ge ombudet Anna Mannfalk (M) ombudsinstruktion att
fastställa bolagsordningen på kommande årsstämma för
Vellingebostäder AB.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Kungörelse

Vellingebostäder AB VD Anders Larsson
Ombudet Anna Mannfalk
Serkon
Vellinge koncern AB Sophie Tenghagen
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Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Ärendets dnr: Ks 2017/140
Kf 20

Bolagsordning för Vellinge stadsnät AB
Initierat av

Ekonomidirektör Åke Grönvall

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 § 131,
om nytt gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda
bolag i koncernen, Vellinge koncern AB och särskilt
ägardirektiv för Vellinge Stadsnät AB § 133.
Kommunförvaltningen har uppdraget åt Lindahls advokatbyrå
att uppdatera gällande bolagsordning för Vellinge Stadsnät AB
org. nr 556940-3107.
Föreslagen bolagsordning är uppdaterad för att överensstämma
med de nya ägardirektiven.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Åke Grönvall, 2017-03-06
Förslag på ny bolagsordning 2017
Gällande bolagsordning med markerade ändringar
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 89
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 93

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 89 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 93.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa föreslagen bolagsordning för Vellinge Stadsnät AB
org.nr 556940-3107
2. Ge ombudet Elisabeth Tedestål (M) ombudsinstruktion att
fastställa bolagsordningen på kommande årsstämma för
Vellinge Stadsnät AB.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Kungörelse

Vellinge Stadsnät AB VD Henric Norell
Serkon Sophie Tenghagen
Ombudet Elisabeth Tedestål
Vellinge koncern AB
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Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Ärendets dnr: Ks 2017/137
Kf 21

Bolagsordning för Vellinge kommunlokal AB
Initierat av

Ekonomidirektör Åke Grönvall

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 § 131,
om nytt gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda
bolag i koncernen, Vellinge koncern AB och särskilt
ägardirektiv för Vellinge kommunlokal AB § 132.
Kommunförvaltningen har uppdraget åt Lindahls advokatbyrå
att uppdatera gällande bolagsordning Vellinge kommunlokal
AB org.nr 556180-4252.
Föreslagen bolagsordning är uppdaterad för att överensstämma
med de nya ägardirektiven.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, 2017-03-06
Förslag på ny bolagsordning 2017
Gällande bolagsordning med markerade ändringar
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 88
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 94

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 88 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 94.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa bolagsordningen för Vellinge kommunlokal AB
org.nr 556705-1809
2. Ge ombudet Lars Renhed (M) ombudsinstruktion att
fastställa bolagsordningen på kommande årsstämma för
Vellinge kommunlokal AB.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Kungörelse

Vellinge kommunlokal AB VD Peter Hertzberg
Serkon Pekka Kalliomäki
Ombudet Lars Renhed
Vellinge koncern AB Sophie Tenghagen
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Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Ärendets dnr: Ks 2014/364
Kf 22

Revidering av handlingsplan - Skydd mot förhöjda
havsvattennivåer
Initierat av

Per Juhlin, Projektledare, Anna Möller, Samhällsbyggnadschef
och Mathias Lindsjö, Teknisk chef.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-20 § 107
att upprätta en Miljödomsansökan för ett skydd mot framtida
förväntade havsnivåhöjningar.
Sedan tidigare finns en antagen handlingsplan för skydd mot
höga havsnivåer daterad 2011-07-08.
Projektet har avancerat så långt att en rimlig skyddsnivå för hela
sträckan har tagits fram och arbete pågår med att detaljstudera
skyddets utformning i förhållande till skyddets placering.
I och med fördjupade studier (delrapport från Sweco
2017-02-21) har projektgruppen kommit fram till att
krönhöjderna behöver justeras jämfört med handlingsplanen
daterad
2011-07-08.
Krönhöjderna föreslås istället på +3,0 m fram till år 2065.
Därefter anpassas skyddet utefter respektive kuststräckas
speciella förutsättningar. Detta innebär att skyddet inte blir
likadant längs hela kuststräckan.
Stor hänsyn tas till riksintressen och natur- respektive
kulturförordningar. Skyddsanordningarna kommer även att
påverka enskilda fastigheter.
Samråd med berörda planeras påbörjas efter det att samråd med
Länsstyrelsen har skett.
För att säkerställa att innehållet i framtagen rapport håller
vedertagen standard, att beräkningarna är korrekta och att
slutsatserna är rimliga har kommunen anlitat konsultfirman DHI
för att ge ett utlåtande över rapportens innehåll (bifogas). Sweco
har getts möjlighet att bemöta DHI:s bedömning, bemötandet
bifogas.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Kungörelse

40 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Tjänsteskrivelse 2017-03-22 från Per Juhlin, Anna Möller och
Mathias Lindsjö.
Bilagor: Swecos rapport 2017-02-21. Antagen handlingsplan
för skydd mot höga havsnivåer 2011-07-08. Second opinion
från DHI Sverige AB, 2017-03-10. Bemötande från Sweco.
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 80.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 90

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 80 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 90.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Att arbetet med havsnivåskyddet ska gå vidare enligt de
riktlinjer som visats i Sweco:s delrapport av 2017-02-21 och att
den dimensionerade nivån på skyddet för perioden fram till år
2065 ska vara +3,0 meter.
2. Sweco:s delrapport, 2017-02-21, kompletterar antagen
handlingsplan och ersätter denna helt vad avser krönnivå.

Beslutet skickas till

Tekniska enheten.
Enheten för Plan och Exploatering.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

41 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/84
Kf 23

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2017
Initierat av

Kommunförvaltningen

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska
kommunstyrelsen en gång per år redovisa de motioner som ej
har beretts färdigt.
Det finns totalt 38 motioner som bereds inom
kommunförvaltningen och i nämnder.
Av dessa 38 motioner kommer 11 motioner behandlas på
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2017.
Tre motioner har blivit återremitterade av kommunstyrelsens
arbetsutskott samt kommunstyrelsen.
Av 38 motioner finns det åtta motioner där den ettåriga
beredningsfristen överskridits.
Sex motioner av dessa åtta, behandlas på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 februari 2017, två motioner är
återremitterade och en motion behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde den 14 februari 2017
Fram till dagens datum har 4 motioner inkommit 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Lena Ek 2017-02-03
Förteckning över motioner 2017-02-03
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14 § 57
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-02-27 § 59

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

42 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14 § 57 och i kommunstyrelsen 2017-02-27 § 59.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

43 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/532
Kf 24

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden i
Vellinge kommun 2017
Initierat av

Malin Ekblad, Säkerhetschef

Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap ska det i varje kommun finnas en nämnd för att
fullgöra uppgifter under en extraordinär händelse. Ordförande i
krisledningsnämnden beslutar om när en händelse är
extraordinär och om nämnden ska träda i funktion.
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är
så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice
ordföranden i dennes ställe.
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller
delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen
eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Beslutsunderlag

Reviderat reglemente för krisledningsnämnden
Tjänsteskrivelse från Malin Ekblad daterad 2016-09-29
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 82
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-03 § 85

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 82 och i kommunstyrelsen 2017-04-03 § 85.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna det reviderade reglementet för
krisledningsnämnden.

Beslutet skickas till

Kanslichefen
Kommundirektören

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

44 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/107
Kf 25

Revidering av stadgar för Vellinge kommuns
idrottsstipendium
Initierat av

Nämnden för gemensam medborgarservice

Ärendebeskrivning

Enligt nu gällande stadgar för Vellinge kommuns
idrottsstipendium, fastställd av kommunfullmäktige 1987-02-25
§ 30, skulle stipendiat utdelas av dåvarande fritidsnämnden.
Stadgarna har nu omarbetats och anpassats till kommunens
nuvarande organisation.

Beslutsunderlag

Nu gällande stadgar för Vellinge kommuns idrottsstipendium
Förslag på uppdaterade stadgar för Vellinge
kommunsidrottsstipendium
Tjänsteskrivelse, Mats Persson, 2017-01-10
Protokollsutdrag från nämnden för gemensam
medborgarservice
2017-02-07 § 15
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 91
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 104

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i nämnden för gemensam
medborgarservice 2017-02-07 § 15, kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-03-14 § 91 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 104.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa uppdaterat förslag till stadgar för Vellinge
kommuns idrottsstipendium.

Beslutet skickas till

Nämnden för gemensam medborgarservice
Mats Persson, verksamhetschef

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

45 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/105
Kf 26

Revidering av stadgar för Vellinge kommuns
kulturstipendium
Initierat av

Nämnden för gemensam medborgarservice

Ärendebeskrivning

Enligt nu gällande stagar för Vellinge kommuns
kulturstipendium, fastställd av KF 1979-11 28 §165, skulle
stipendiat utdelas av dåvarande kulturnämnden. Stadgarna
omarbetades och fastställdes av KF 2000-06-08 KS §40.
De senast antagna stadgarna har nu omarbetats och anpassats
till kommunens nuvarande organisation.

Beslutsunderlag

Nu gällande stadgar för Vellinge kommuns kulturstipendium
Förslag på uppdaterade stadgar för Vellinge kommuns
kulturstipendier, 2017-01-10
Tjänsteskrivelse, Kristina Papai 2017-01-10
Protokollsutdrag från nämnden för gemensam
medborgarservice 2017-02-07 § 14
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 90
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 105

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i nämnden för gemensam
medborgarservice 2017-02-07 § 14, i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-03-14 § 90 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 105.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa uppdaterat förslag till stadgar för Vellinge
kommuns kulturstipendium.

Beslutet skickas till

Nämnden för gemensam medborgarservice
Kristina Papai, verksamhetschef

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

46 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/123
Kf 27

Antagande av arrendepolicy
Initierat av

Erik Andersson, Mark och Exploatering.

Ärendebeskrivning

En internkontroll genomfördes under 2016 avseende
arrendeavtal där det i rapporten lämnades ett förslag på att ta
fram en arrendepolicy, se bilaga.
Under arbetets gång har behov framkommit av en större
markpolicy där samtliga aspekter inom kommunens markpolitik
framkommer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilaga (förslag till Arrendepolicy) från
Erik Andersson, Mark och Exploatering.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 81
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-03 § 89

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 81 och i kommunstyrelsen 2017-04-03 § 89.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta arrendepolicyn.

Beslutet skickas till

Enheten för Mark och Exploatering.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

47 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/111
Kf 28

Svar på motion från Boel Franzén Sveger (L) ”Sälj inte
Falsterbo Stationshus - en kulturbyggnad”
Initierat av

Boel Franzén Sveger (L)

Ärendebeskrivning

Boel Franzén Sveger (L) har i en motion, inlämnad den 2
016-02-16, föreslagit att Vellinge kommun inte beslutar sälja
Falsterbo Stationshus utan att bevara det som ett kulturhus och
värna och vårda det till efterlevande generationer.

Beslutsunderlag

Motion från Boel Franzén Sveger (L), inkom 2016-02-16
Svar på motion, Martin Jungmann, kanslichef 2017-02-03
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14 § 60
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-27 § 61

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14 § 60 och i kommunstyrelsen 2017-02-27 § 61.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
Rolf Erichs (NL) meddelar att han ej deltar i beslutet.

Beslutet skickas till

Motionären
Kanslichefen

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

48 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/372
Kf 29

Svar på motion från Kristian Svensson (SD) om att
aktivitetscheck ska följa Skatteverkets riktlinjer
Initierat av

Kristian Svensson (SD)

Ärendebeskrivning

Kristian Svensson (SD), föreslår i en motion, inlämnad
2016-06-10, att aktivitetscheckar som delas ut till kommunens
äldre ska följa Skatteverkets riktlinjer för
skattefria förmåner vid personalvårdsförmåner.

Beslutsunderlag

Motion från Kristian Svensson (SD), inkom 2016-06-10
Svar på motion från omsorgsnämnden 2017-02-14 § 10
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 93
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 107

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2017-02-14 § 10, i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 93 och i
kommunstyrelsen 2017-04-03 § 107.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.

Beslutet skickas till

Motionären
Omsorgsnämnden

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

49 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/153
Kf 30

Svar på motion från Kristian Svensson (SD) om att
kommande gatunamn i Hököpinge ska vara inspirerade av
Axel Ebbes verk
Initierat av

Kristian Svensson (SD)

Ärendebeskrivning

Kristian Svensson (SD) föreslår i en motion, inlämnad 2016-0304, att Vellinge kommun ska namnge ett antal, i framtiden nya
gator i Hököpinge, inspirerade av Axel Ebbes verk.

Beslutsunderlag

Motion från Kristian Svensson (SD), inkom 2016-03-04
Svar på motion från miljö- och byggnadsnämnden
2017-01-26 § 11
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14 § 58
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-27 § 62

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden
2017-01-26 § 11, kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14 § 58 och i kommunstyrelsen 2017-02-27 § 62.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen

Beslutet skickas till

Motionären
Miljö- och byggnadsnämnden

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

50 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/311
Kf 31

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om att först
besiktiga träd innan planprocess och byggnaders
placering görs
Initierat av

Angela Everbäck (MP) m fl

Ärendebeskrivning

Angela Everbäck (MP) m fl, föreslår i en motion, inlämnad
2016-05-11, att innan planprocess och byggnaders placering
görs så ska träd besiktigas för att det ska bli en så optimal och
skonsam hantering av naturen som möjligt.

Beslutsunderlag

Motion från Angela Everbäck (MP) m fl, inkom 2016-05-11
Svar på motion från Anna Möller, samhällsbyggnadschef
2017-03-03
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 94
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 108

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 94 och i
kommunstyrelsen 2017-04-03 § 108.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen.

Beslutet skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadschef Anna Möller

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

51 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/270
Kf 32

Svar på motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att
undersöka möjligheten att förbjuda cirkusar med vilda djur
på kommunal mark i Vellinge kommun
Initierat av

Madeleine C Ahnell (NL)

Ärendebeskrivning

Madeleine C Ahnell (NL) föreslår i en motion, inlämnad 201604-20, att undersöka möjligheten att förbjuda cirkusar med
vilda djur på kommunal mark i Vellinge kommun, för att inte
utsätta djuren för onödigt lidande

Beslutsunderlag

Motion från Madeleine C Ahnell (NL) inlämnad 2016-04.20
Svar på motion från miljö- och byggnadsnämnden
2017-01-26 § 12
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14 § 59
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-27 § 63.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden
2017-01-26 § 12, kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-14 § 59 och i kommunstyrelsen 2017-02-27 § 63.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen.

Beslutet skickas till

Motionären
Miljö- och byggnadsnämnden

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

52 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/371
Kf 33

Svar på motion från Kristian Svensson (SD) om att villkora
byggnation på framförallt jordbruksmark enligt policyn i
åtgärdsplan för naturvård
Initierat av

Kristian Svensson (SD)

Ärendebeskrivning

Kristian Svensson (SD) föreslår i en motion, inlämnad 2016-0610, att utreda möjligheten att villkora byggnation på framförallt
jordbruksmark enligt policyn i åtgärdsplan för naturvård.

Beslutsunderlag

Motion från Kristian Svensson (SD), inkom 2016-06-10
Svar på motion från miljö- och byggnadsnämnden,
2017-01-26 § 13
Svar på motion från Anna Möller, samhällsbyggnadschef och
Filip Evander, 2017-03-06
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 92
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 106

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 201701-26 § 13, i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 92 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 106.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Motionären
Samhällsbyggnadschef Anna Möller

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

53 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/661
Kf 34

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om beredning för
långsiktig utveckling
Initierat av

Henrik Thorsell (L)

Ärendebeskrivning

Henrik Thorsell (L) har inkommit med fyra motioner benämnda
”Beredning för långsiktig utveckling” med följande lydelse:
Budgetprocessen avseende budget 2017 visar med tydlighet de
svagheter Vellinge kommun lider av, att kommunen långsiktig
skall klara en budget i balans samt ökade krav på finansiella
mål för att bättre fördela kostnaderna över tiden kommer att
kräva en förnyad prövning av nivåer på skattesats, prioritering
mellan avgiftsfinansiering och skattefinansiering samt hur
skattebasen på sikt måste utvecklas för att klara av ovan. Utöver
de ekonomiska förutsättningarna behöver den kommunala
organisationen utvecklas och anpassas för en digital värld, med
krav på allt mer ökande leverans, kvalitet och effektivitet till en
ständigt lägre kostnad.
En fråga långt mer komplex än en budget för ett enskilt år.
Vellinge kommun genomförde under 90-talet det sk ”Balans
94” projektet. Vi anser att inspiration kan hämtas från detta
tillvägagångssätt men att nya tider kräver andra lösningar.

Motionären yrkar att uppdra åt kommunstyrelsen att utse
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott samt en företrädare
från varje parti som inte är representerade i AU att utgöra
beredning för långsiktig utveckling.
Beslutsunderlag

Motion från Henrik Thorsell (L) inkom 2016-11-21
Svar på motion från Åke Grönvall, 2017-03-06
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 98
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 109

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

54 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 98 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 109.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.

Beslutet skickas till

Motionären
Ekonomidirektören

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/679
Kf 35

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om beredning för
långsiktig utveckling - budgetar i balans
Initierat av

Henrik Thorsell (L)

Ärendebeskrivning

Henrik Thorsell (L) har inkommit med fyra motioner benämnda
”Beredning för långsiktig utveckling” med följande lydelse:
Budgetprocessen avseende budget 2017 visar med tydlighet de
svagheter Vellinge kommun lider av, att kommunen långsiktig
skall klara en budget i balans samt ökade krav på finansiella
mål för att bättre fördela kostnaderna över tiden kommer att
kräva en förnyad prövning av nivåer på skattesats, prioritering
mellan avgiftsfinansiering och skattefinansiering samt hur
skattebasen på sikt måste utvecklas för att klara av ovan. Utöver
de ekonomiska förutsättningarna behöver den kommunala
organisationen utvecklas och anpassas för en digital värld, med
krav på allt mer ökande leverans, kvalitet och effektivitet till en
ständigt lägre kostnad.
En fråga långt mer komplex än en budget för ett enskilt år.
Vellinge kommun genomförde under 90-talet det sk ”Balans
94” projektet. Vi anser att inspiration kan hämtas från detta
tillvägagångssätt men att nya tider kräver andra lösningar.
Motionären yrkar att uppdra åt kommunstyrelsen att ge
beredningen för långsiktig utveckling i uppdrag att inför budget
2018 presenterar förslag till långsiktiga förutsättningar för
budgetar i balans över en 5-10 årsperiod.

Beslutsunderlag

Motion från Henrik Thorsell (L)
Svar på motion, Åke Grönvall 2017-03-06
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 95
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 110

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

56 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 95 och i kommunstyrelsen 2017-04-03 § 110.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.

Beslutet skickas till

Motionären
Ekonomidirektören

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/680
Kf 36

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om beredning för
långsiktig utveckling - kostnader
Initierat av

Henrik Thorsell (L)

Ärendebeskrivning

Henrik Thorsell (L) har inkommit med fyra motioner benämnda
”Beredning för långsiktig utveckling” med följande lydelse:
Budgetprocessen avseende budget 2017 visar med tydlighet de
svagheter Vellinge kommun lider av, att kommunen långsiktig
skall klara en budget i balans samt ökade krav på finansiella
mål för att bättre fördela kostnaderna över tiden kommer att
kräva en förnyad prövning av nivåer på skattesats, prioritering
mellan avgiftsfinansiering och skattefinansiering samt hur
skattebasen på sikt måste utvecklas för att klara av ovan. Utöver
de ekonomiska förutsättningarna behöver den kommunala
organisationen utvecklas och anpassas för en digital värld, med
krav på allt mer ökande leverans, kvalitet och effektivitet till en
ständigt lägre kostnad.
En fråga långt mer komplex än en budget för ett enskilt år.
Vellinge kommun genomförde under 90-talet det sk ”Balans
94” projektet. Vi anser att inspiration kan hämtas från detta
tillvägagångssätt men att nya tider kräver andra lösningar.
Motionären yrkar att uppdra åt kommunstyrelsen beräkna
kostnaderna för och besluta att ur medel till förfogande anlita
extern konsult med uppdraget att som projektledare leda
beredningens arbete.

Beslutsunderlag

Motion från Henrik Thorsell (L)
Svar på motion från Åke Grönvall, 2017-03-06
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 96
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 111

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

58 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 96 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 111.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.

Beslutet skickas till

Motionären
Ekonomidirektören

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

59 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2016/681
Kf 37

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om inrättande av
en beredning för långsiktig utveckling
Initierat av

Henrik Thorsell (L)

Ärendebeskrivning

Henrik Thorsell (L) har inkommit med fyra motioner benämnda
”Beredning för långsiktig utveckling” med följande lydelse:
Budgetprocessen avseende budget 2017 visar med tydlighet de
svagheter Vellinge kommun lider av, att kommunen långsiktig
skall klara en budget i balans samt ökade krav på finansiella
mål för att bättre fördela kostnaderna över tiden kommer att
kräva en förnyad prövning av nivåer på skattesats, prioritering
mellan avgiftsfinansiering och skattefinansiering samt hur
skattebasen på sikt måste utvecklas för att klara av ovan. Utöver
de ekonomiska förutsättningarna behöver den kommunala
organisationen utvecklas och anpassas för en digital värld, med
krav på allt mer ökande leverans, kvalitet och effektivitet till en
ständigt lägre kostnad.
En fråga långt mer komplex än en budget för ett enskilt år.
Vellinge kommun genomförde under 90-talet det sk ”Balans
94” projektet. Vi anser att inspiration kan hämtas från detta
tillvägagångssätt men att nya tider kräver andra lösningar.

Motionären yrkar att fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
inrättar en beredning för långsiktiga ekonomiska
förutsättningar.
Beslutsunderlag

Motion från Henrik Thorsell, inkom 2016-11-23
Svar på motion från Åke Grönvall 2017-03-06
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 97
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
2017-04-03 § 112

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

60 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-14 § 97 och i kommunstyrelsen
2017-04-03 § 112.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.

Beslutet skickas till

Motionären
Ekonomidirektören

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

61 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/14
Kf 38

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, 2017-02-25

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

62 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/86
Kf 39

Svar på 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
Svar på interpellation, Christer Tedestål, ordförande i
Vellingebostäder samt Ola Freíj, ordförande i miljö- och
byggnadsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

63 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/201
Kf 40

Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande om beslut av färre
kommunfullmäktigesammanträden
Initierat av

Peter Jonsson (NL)

Ärendebeskrivning

Interpellationen handlar om när och av vem/vilka fattades beslut
om att minska antalet sammanträde i kommunfullmäktige?
Varför har det beslutats?

Beslutsunderlag

Interpellation från Peter Jonsson (NL) inkom 2017Svar på interpellation, Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens
ordförande

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

64 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/268
Kf 41

Anmälan av motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att
ändra morgontiden för när hundar får vistas på de
allmänna badstränderna mellan 15 maj till 31 augusti
Initierat av

Madeleine C Ahnell (NL)

Ärendebeskrivning

Madeleine C Ahnell (NL) föreslår i en motion, inlämnad
2017-04-06, att ändra reglerna för förbud av hundviste4lse på
ständerna under perioden 15 maj - 31 augusti till att
gälla 08.00 - 20.00

Beslutsunderlag

Motion från Madeleine C Ahnell (NL), inkom 2017-04-06

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

65 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Ärendets dnr: Ks 2017/269
Kf 42

Anmälan av motion från Madeleine C Ahnell (NL) att
kommunal mark i Vellinge inte ska upplåtas till cirkusar
som använder vilda djur i sina föreställningar
Initierat av

Madeleine C Ahnell (NL)

Ärendebeskrivning

Madeleine C Ahnell (NL) föreslår i en motion, inlämnad 201704-06, att kommunal mark inte Vellinge inte ska upplåtas till
cirkusar som använder vilda djur i sina föreställningar.

Beslutsunderlag

Madeleine C Ahnell (NL), inkom 2017-04-06

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2017-04-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse

66 (66)

Dnr: Ks 2017/38

Kf 43

Till sammanträdet inkomna motioner, interpellationer och
frågor

