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Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Lena.Ek@vellinge.se eller 

Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se. 
 

Lena Ek 

Kommunsekreterare 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum 2022-02-08 

Plats Kommunhuset, Måkläppen 

Tid 16:00 

 

Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande 

Gustav Schyllert (M), 1: e vice ordförande 

Synnöve Frick (M) 

Karin Lönnergård Grevendahl (M) 

Martin von Gertten (M) 

Mavis Zander (M) 

Peter Jungbeck (M) 

Henrik Thorsell (L), 2:e vice ordförande 

Magdalena Nour (C) 

Angela Everbäck (MP) 

Karl-Johan Persson (SD) 

Pierre Carlström (SD) 

Lars Klang (S) 

 

Ersättare Marie-Louise Bergman (M) 

Eric Queckfeldt (M) 

Per-Ola Stjernqvist (M) 

Charlotte Wannius-Falk (M) 

Arian Mosaddegh (M) 

Nils-Ola Roth (M) 

Anders Cnattingius (L) 

Andreas Johansson (L) 

Lena Mirow (C) 

Jan Lexryd (SD) 

Nicklas Lindén (SD) 

Orvar Turegård (S) 

Christine Andersson (-) 

Närvarorätt Anna Mannfalk (M) 

Insynsplats Kjell Bornhager (KD) 
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Insynsplats, ersättare Birgitta Lundell (KD) 

Tjänstemän Charlotte Unosson, kommundirektör 

Åke Grönvall, ekonomidirektör 

Liselott Lundin, HR-direktör 

Eva-Marie Engström, samhällsbyggnadschef 

Marie Pettersson, kanslichef 

Gustaf Lorentz, kommunikationschef 

Jimmy Ekstrand, förhandlingsansvarig 

Malin Ekbladh, säkerhetschef 

Lena Ek, kommunsekreterare 

 

Övriga  
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Ärendelista 

 

1. Val av justerare - (SD) justerar 

2. Kommundirektören informerar 

3. Meddelande till kommunstyrelsen 2022 

4. Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2022 

5. Fysisk planering 2022 

6. Planbesked för Östra Grevie 8:6, område norr om folkhögskolan 

7. Intern kontroll – Rapport Rättvisande räkenskaper, transaktionsanalys av mervärdeskatt 

8. Intern kontroll -  Rapport Kvalitetssäkring av investeringsprojekt 

9. Svar på remiss över Vellinge kommuns skyfallsplan 

10. Svar på remiss över förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

11. Bordlagt Initiativärende -Vilka rutiner finns och hur säkerställs dessa att de fungerar vid 

mottagande av nyanlända familjer 

12. Initiativärende - Dumpning av toxiskt slam hotar Vellinge 

13. Antagande av ändring av översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde 

14. Uppföljning av privata utförare årsrapport 2021 

15. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att inrätta pris/stipendie till årets unga företagare 

16. Svar på motion från Måns Weimarck (L) om att utreda genomförande av att kostnadsfritt få 

marklov att fälla granar som är angripna av granbarkborren 

17. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om Vellinge som naturkommun 

18. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att undersöka möjligheten att på för ändamålet 

lämpliga platser arrendera ut kommunal mark för biodling till intresserade Vellingebor 

19. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) m fl om försörjningsstöd för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning 

20. Svar på motion från Måns Weimarck (L) om att skapa kapacitetsökning för kvalificerad tillsyn 

inom miljö- och byggnadsnämndens område 

21. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om upprättande av kommunal ängsmark för att 

bevara och berika den biologiska mångfalden och värna om historiska värden 

22. Svar på motion från Magdalena Nour (C) om uppdrag att undersöka olika alternativ som finns 

för en obligatorisk grundläggande utbildning om Barnkonventionen för anställda och 

förtroendevalda i Vellinge kommun  
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Ks 1 

Val av justerare - (SD) justerar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

  

1. Utse________________att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/112 

 

Ks 2 

Kommundirektören informerar 

Ärendebeskrivning 

Information om förvaltningens arbete och andra aktuella händelser (15 min) 

  

Malin Ekbladh, säkerhetschef 

- Information om Infosäkkollen och Krigsorganisation (10 min) 

 

 

Jimmy Ekstrand, förhandlingsansvarig HR-enheten 

- Information om personalomsättning (10 min) 

 

 

Marie Pettersson, kanslichef 

- Information om GDPR  (10 min) 

 

 

Gustaf Lorentz, kommunikationschef 

- SCB:s medborgarundersökning 2021 (20 min) 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Godkänna den lämnade informationen och lägga den till handlingarna.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/32 

 

Ks 3 

Meddelande till kommunstyrelsen 2022 

Ärendebeskrivning 

a) Sammanställning av Vellinge kommuns kooncernbank december 2021, del 1 

b) Sammanställning av Vellinge kommuns pensionsmedelsförvaltning december 2021, 

del 1 

c) Sammanställning av Vellinge kommuns portföljrapport december 2021, del 1 

d) Protokoll Rådet för funktionsh8inderfrågor 2021-11-30, del 2 

e) PM - angående årsredovisning 2021, del 3 

f) Länsstyrelen - Beslut om riskhanteringsplan för Falsterboområdet, del 3 

g) Arbetsmiljöverket - Inspektionsmeddelande från inspektion 20 december 2021, del 4 

h) Brev till samt svar från Trafikverket angående buller längs E6, del 4 

i) Protokoll Vellinge Stadsnät AB 2021-11-13, del 4 

j) Ansökan till Länsstyrelsen om dispens från reservatföreskrifter  - Flommen i Vellinge 

(flytt av biadhytter), del 4 

k) Ansökan till Länsstyrelsen om dispens från strandskydd  - Skanör 2:1 (flytt av 

badhytter), del 4 

l) HR-enheten - Höjt antal prisbasbelopp vid anskaffning av personbil, del 4 

m) Protokoll - Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18, del 5 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Godkänna redovisningen av meddelanden.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/34 

 

Ks 4 

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 

2022 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstemän enligt kommunstyrelsens gällande delegeringsordning. 

 

Beslut tagna på delegatio ska redovisas för kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 

inte att kommunstyrelsen kan ompröva eller fastställa besluten, utan fyller funktionen 

att besluten vinner laga kraft. Det står kommunstyrelsen fritt att återkalla delegeringen. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegeringsbeslut - anställningsärende 2022-02-08 

Redovisning av delegeringsbeslut - kommunstyrelsen 2022-02-08 

Redovisning av delegeringsbeslut - kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Godkänna redovisningen om fattade delegeringsbeslut och lägga den till 

handlingarna.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/36 

 

Ks 5 

Fysisk planering 2022 

Initierat av 

Mentor Demjaha, bygglovschef 

Ärendebeskrivning 

Information om pågående plan- och exploateringsprojekt (15 min) 

Beslutsunderlag 

Pågående detaljplaner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Godkänna redovisningen av informationen.  
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Ärendets dnr: Ks 2021/284 

 

Ks 6 

Planbesked för Östra Grevie 8:6, område norr om 

folkhögskolan 

Initierat av 

Oskar Nygren, Plan- och byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Ärendebeskrivning 

Begäran om planbesked har inkommit från Örestadsvallen Fastighets AB 2021-10-20 

och kompletterats med en reviderad förslagsskiss 2021-12-14. 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att bilagd skiss kan ligga till grund för en ny 

detaljplan. Området är utpekat som utbyggnadsområde för bostäder i skede 1 (0-20 år) 

i Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050. 

 

 

Föreslagen bebyggelse omfattar ca 50 lägenheter i småhus och har förutsättningar att 

smälta in väl i omgivningen. Det finns goda förutsättningar att skapa både attraktiva 

boendemiljöer lokalt inom området och samtidigt tillskapa nya allmänna platser som 

skapar mervärden för alla byns invånare. Närheten till tågstationen, den kulturhistoriskt 

värdefulla bymiljön, byns gröna värdekärnor kring dammen och parken samt 

helhetsmiljön kring Landsvägen ( väg 101) och den fria utsikten över backlandskapet 

öster om denna väg ställer särskilda krav på att utformningen detaljstuderas och utförs 

med hänsyn till platsens många specifika förutsättningar.  

 

 

Plan- och byggenheten bedömer att inkommen begäran om planbesked omfattar en stor 

åtgärd enligt gällande plantaxa. Avgiften för en sådan åtgärd uppgår till 36 975 kronor. 

Kostnaderna för planarbetet samt erforderliga utredningar regleras i planavtal med 

sökanden innan planarbetet påbörjas. 

Planarbetet bedöms kunna påbörjas under våren 2022, med samråd under fjärde 

kvartalet 2022 och antagande fjärde kvartalet 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-16 från Oskar Nygren, Plan- och byggenheten, 

Samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Bilaga: 

Begäran om planbesked med tillhörande bilagor (förslagsskiss och karta överområdet). 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 10 
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Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 10 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Bevilja positivt planbesked för Östra Grevie 8:6 samt uppdra åt 

Samhällsbyggnadsavdelningen att upprätta förslag till detaljplan. 

 

 

2. Debitera sökanden 36 975 kronor (Trettiosextusenniohundrasjuttiofem kronor) för 

positivt planbesked. 

Beslutet skickas till 

Örestadsvallen Fastighets AB. 

Plan- och byggenheten 
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Ärendets dnr: Ks 2021/257 

 

Ks 7 

Intern kontroll – Rapport Rättvisande räkenskaper, 

transaktionsanalys av mervärdeskatt 

Initierat av 

Ekonomidirektör Åke Grönvall 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har i beslutat den 12 januari 2021, § 6 om en intern kontrollplan för 

Vellinge kommun. 

  

I intern kontrollplanen ingår de kommunövergripandeprojekt avseende rättvisande 

räkenskaper ett av områdena är – transaktionsanalys av mervärdeskatt. 

  

Kommunförvaltningen har efter upphandling tilldelat Qvalia AB att i samarbete med 

Serkon genomföra transaktionsanalysen av leverantörsreskontran för 2018–2020, totalt 

148 704 leverantörsfakturor till ett värde av 4 244 668 013 kronor. 

  

Syftet med projektet var att identifiera felaktigt bokförd moms på ingående 

leverantörsfakturor och momskompensation på utbetalad bidrag. Övriga felaktigheter i 

redovisningen. 

  

Resultat av transaktionsanalysen 

• Antal felaktiga hanterade leverantörsfakturor var 251 stycken 

• Andel av leverantörsfakturorna 0,17 % 

• Återvunnit kapital 1 511 306 kronor 

  

Vidtagna åtgärder 

Ekonomienheten analyserat föreslagna förbättringsområden som pekas ut i rapporten 

och vidtaget följande åtgärder. 

  

• Möte med skanningsleverantören för att påtala felskannade 

leverantörsfakturor. 

• Informerat särskilt de berörda enheter där felaktigheter förekommit och 

vilka rättelser som gjorts. 

• Anordna utbildning för verksamheterna i regler och rutiner för 

hanteringen av mervärdeskatter i ekonomisystemet. 

• Uppdatera rutin för handläggning av sekretessfakturor i sidosystem. 

• Ändra rutin för intern debitering. 

• Informera Serkon ekonomerna om felaktigheterna 



 

 2022-02-01 12 (39) 

Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/12 
 

 

• Vellinge arbetar kontinuerlig för att öka andelen e-fakturor från 

leverantörerna och därmed minimera risken för inläsningsfel av 

momsbeloppet. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åke Grönvall 

Intern kontroll rapport 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 13 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 13. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Godkänna Granskningsrapporten avseende transaktionsanalys av mervärdeskatt och 

vidtagna åtgärder. 

Beslutet skickas till 

Serkon 

Ekonomidirekör Åke Grönvall  



 

 2022-02-01 13 (39) 

Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/12 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2021/735 

 

Ks 8 

Intern kontroll -  Rapport Kvalitetssäkring av 

investeringsprojekt 

Initierat av 

Ekonomidirektör Åke Grönvall 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2021 § 6 om intern kontrollplan för 

kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

 

 

 Intern kontrollprojektet avser kvalitetssäkring av investeringsprojekt och består 

av följande delar: 

 • Genomgång av gällande regelverk och rutiner.  

 

 

• Stickprov på 2–3 investeringsprojekt för genomgång av dokumentation, intervjuer 

med projektledare samt efterlevnad av ”Riktlinjer för att säkerställa investeringar 

genomförs enligt tidplan och budget” (Ks 2019/465).  

  

• Fokus ska också ligga på hur uppföljning och utvärdering görs för de kvalitetsmål som 

finns i projektbeskrivningen avseende bland annat bedömd medborgarnytta med 

investeringsprojektet.  

 

 

• Kartläggning av organisationen för de olika investeringsprojekten 

 

 

Sammanfattning 

 

 

För att kunna möta de stora investeringssatsningar som kommunen står inför krävs en 

enhetlig och genomgående hantering av investeringsprojekten. Detta bör kunna 

säkerställas genom att följa den projektmodell, investeringsprocess och de riktlinjer 

som kommunen beslutat. Användningen och efterlevnad av dessa är i dagsläget 

varierande mellan verksamheterna. Styrdokumenten behöver uppdateras så att det inte 

råder några skiljaktigheter dem emellan.  

 

 

För att säkerställa kvaliteten i investeringsprojekt krävs identifierade projekt- och 

effektmål samt en nulägesmätning för att efter projektets genomförande kunna göra 
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eftermätningar som visar på medborgarnyttan och effekten med projektet. Kommunens 

riktlinjer för investeringsprojekt (Ks 2019/465) ställer krav på tidplan och budget men 

inte någon tydlig målbild eller projektbeskrivning. Av kommunens projektmodell 

framgår dock att ett projektdirektiv ska tas fram av verksamheten, att de ansvarar för 

resultatet och att önskade effektmål uppnås och följs upp. Det finns även skiljaktigheter 

mellan riktlinjerna och modellen vad gäller krav på slutredovisning. Löpande 

rapportering  gällande tidplan och budget bedöms som god men följer inte helt den 

beslutade uppföljningsmallen från 2019.  

 

 

För att förbättra styrning och uppföljning av investeringsprojekt har kommunen IT-

stödet Project Companion anskaffats. 

 

 

Förslag på Åtgärder 

 

 

• Säkerställ efterlevnad av projektmodellen. Samtliga investeringsprojekt ska utgå från 

projektmodellen, dess dokumentmallar och terminologi för ökad transparens, förståelse, 

personoberoende och möjlighet till uppföljning. Viktigast är ett tydligt projektdirektiv 

samt slutredovisning som redogör för hur utfallet blev gentemot ställda mål. 

 

 

• Överväg att besluta om två slutredovisningar där den ena redovisar för det 

ekonomiska och projektmässiga utfallet och den andra med fokus på de beslutade 

effektmålen för att säkerställa att effektmålen följs upp.  

 

 

• Kommunförvaltningen ska verka för användning av Project Companion.  

 

 

• För att förbättra uppföljningen av investeringsprojekt föreslås att ansvariga chefer för 

investeringsprojekt utbildas i projektmodellen och Project Companion. 

Utbildningsinsatser görs nu i kommunförvaltningen.  

 

 

• Uppdatera investeringsprocessen så att den stämmer överens med kommunens 

beslutade projektmodell och organisation. Se över att gällande styrdokument i 

ekonomihandboken. Arbete med detta pågår. 

 

 

Kommunförvaltningens kommentarer 

  

Kommunförvaltningen kan konstatera att som i rapporten om kvalitetssäkring av 

investeringsprojekt pågår ett fortlöpande arbete med att förbättra rutiner och processer.  

  

Sedan 2019 arbetar Vellinge kommun bl a efter följande processer och uppföljning av 

investeringsprojekt: 
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• ” Riktlinjer för att säkerställa investeringar genomförs enligt tidplan 

och budget” 

• Projektmodell för investeringsprocessen för infrastruktursprojekt 

• Utveckling av Lokalresursplanen och investeringsprocessen för lokaler. 

Investeringsprocessen beskriver bl a hur programbeskrivning tas fram 

för investeringsprojekt i verksamhetslokaler. 

• Syftet med investeringarna varierar och att det utifrån projektens 

omfattning och inriktning får bedömas huruvida effektmål är relevant 

eller ej och vara en del av slutredovisning och uppföljning.  

• Systemstöd via Bookbinders vi upphandling och uppföljning av 

investeringar I verksamhetslokaler 

• Systemstöd via Project Companion för infrastrukturs investeringar. 

• Uppföljning sker av samtliga investeringar i kommunens beslutade 

uppföljningsprocess såsom kvartalsuppföljning, delårsrapport, 

höstuppföljning och årsredovisning samt att samtliga budgetansvariga 

ska göra månadsuppföljningar och rapportera avvikelser avseende 

kvalité, tid och ekonomi. 

• Framtagande av planeringsunderlaget leder alltid till den tre-åriga 

investeringsbudget som kommunfullmäktige fastställer i den årliga 

budgeten med en ekonomiskplan för de kommande två åren. 

  

Under de senaste åren har förändringsarbetet inneburit ökad genomförande grad till ca 

80 % av Kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget för 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör 

Internkontroll rapport  

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 14 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 14. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Godkänna Intern kontroll rapporten Kvalitetssäkring av investeringsprojekt. 

 

 

2. Uppdra åt kommunförvaltningen att fortsätta utveckling för att kvalitetssäkra 

beslutade investeringsprojekt och uppdatera styrdokumenten. 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör Charlotte Unosson 

Avdelningscheferna 

Stabscheferna 

Serkon  
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Ärendets dnr: Ks 2021/737 

 

Ks 9 

Svar på remiss över Vellinge kommuns skyfallsplan 

Initierat av 

Filip Evander, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har inkommit med remiss över förslag till Skyfallsplan för Vellinge 

kommun. 

Samhällsbyggnadsavdelningens samlade bedömning är att förslaget till Skyfallsplan är 

ett väl genomarbetat dokument som ger ett tydligt stöd i planerings- och 

exploateringsfrågor för att hantera skyfallssituationer och extrem nederbörd. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ser att det finns stora möjligheter och vinster i att 

 

 

• ta fram en strategi för genomförande och uppföljning av 

skyfallssäkrande både inom kvartersmark och allmän plats vid 

framtagande av detaljplaner. 

• att kartera vilken markåtkomst som behövs för skyfallssäkrande 

åtgärder som inspel till kommunens översiktsplanering. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-15 från Filip Evander, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Bilaga: Förslag till Skyfallsplan för Vellinge kommun 2022. 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 15 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 15. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Godkänna upprättat yttrandet till Skyfallsplan för Vellinge kommun 2022 och 

översända det till tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden  
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Ärendets dnr: Ks 2021/741 

 

Ks 10 

Svar på remiss över förslag till Nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 

Initierat av 

Lisa Dieckhoff, Plan- och byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Ärendebeskrivning 

Vellinge kommun har från Trafikverket, mottagit remissversion för förslag till nationell 

transportinfrastrukturplan 2022-2033 för synpunkter. Den nationella 

transportinfrastrukturplanen (NTI) anger samlade åtgärder i den statliga 

transportinfrastrukturen mellan åren 2022 och 2033. 

NTI-planen berör satsningar på transportinfrastruktur som har nationell betydelse. 

Vellinge kommun berörs till viss del av planen genom väg E6 och Trelleborgsbanan. I 

gällande plan berörs Vellinge kommun av objektet ”superbussar i Skåne” för 

ombyggnad av E6 till tre filer i norrgående körfält.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har granskat handlingarna och föreslår att lämna in 

synpunkter angående pågående projekt på E6, framtida behov av spårutbyggnad, 

Trelleborgsbanan samt åtgärder för buller. 

Förslag till yttrande föreligger. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-15 från Lisa Dieckhoff, Plan- och byggenheten, 

Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Bilagor: 

Remissversion av förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturplan 2022-2033 

från Trafikverket. 

Förslag till yttrande. 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 9 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 9. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Godkänna förslag till yttrande som sitt yttrande över nationell plan för 

transportinfrastrukturplan 2022-2033 och översända det till Regeringskansliet. 

Beslutet skickas till 

Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet. 

Plan- och byggenheten.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/63 

 

Ks 11 

Bordlagt Initiativärende -Vilka rutiner finns och hur 

säkerställs dessa att de fungerar vid mottagande av 

nyanlända familjer 

Initierat av 

Magdalena Nour (C) 

Ärendebeskrivning 

Magdalena Nour (C) föreslår i ett initiativärende att kommundirektör och socialchef 

kartlägger vilka rutiner som finns för ett tryggt och säkert mottagande av kvotflyktingar 

och hur säkerställs dessa rutiner att de fungerar så att de nyanlända ges en miniminivå 

av levnadsstandart efter svenska mått? 

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Magdalena Nour (C). 

Tidigare behandling 

Ärendet bordlades på kommunstyrelsen 2022-01-11 § 15. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1.    
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Ärendets dnr: Ks 2022/124 

 

Ks 12 

Initiativärende - Dumpning av toxiskt slam hotar Vellinge 

Initierat av 

Magdalena Nour (C) 

Ärendebeskrivning 

Magdalena Nour (C) föreslår i ett initiativärende med anledning av Lynetteholmens 

uppbyggnad i Köpenhamn -  att Köpenhamns kommun redovisar vilkar undersökningar 

av bottenslammet och konsekvenser för Öresunds havsmiljö har gjorts och att 

dumpningen av bottenslammet stoppas tillvidare 

Beslutsunderlag 

Inittiativärende från Magdalena Nour (C) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1.   
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Ärendets dnr: Ks 2018/170 

 

Ks 13 

Antagande av ändring av översiktsplan för Vellinge 

kommuns havsområde 

Initierat av 

Lisa Dieckhoff, Plan-och byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-06 att ta fram ett förslag till tillägg av 

Översiktsplan 2010 för kommunens havsområde med anledning av nya förutsättningar 

för fysisk planering i havet och brister i befintlig översiktsplan. Ändringen görs för att 

föra en aktiv översiktsplanering i hela kommunen och säkerställa att kommunens 

ställningstaganden om den framtida utvecklingen är baserad på aktuell kunskap och har 

god beredskap för framtiden. 

Syftet med en ändring av gällande översiktsplan är att på en översiktlig och strategisk 

nivå planlägga hur Vellinge kommun avser att utveckla kommunens havsområde. Det 

innebär att samla och tydliggöra kommunens ambitioner för hur havsområdet ska 

utvecklas fram till 2030 och med utblick mot 2050. Planen är uppbyggd utifrån fem 

antal övergripande strategier som varit ledande i utformning och avvägning av mark- 

och vattenanvändningen. Mark- och vattenanvändningen följer Boverkets nya ÖP-

modell och preciseras inom kategorierna Natur och friluftsliv samt Vatten. 

Översiktsplanen berör flertalet allmänna intressen, naturskydd och åtgärder, vilket gör 

att en miljöbedömning gjorts av planens helhet. Planförslaget innebär en miljöpåverkan 

genom främst att fasta anläggningar förändrar livsmiljöer genom påverkan på bottnar. 

Under framtagande av planen har anpassningar gjorts för att minska negativa 

miljökonsekvenser, till exempel att vidta försiktighetsprincip vid bristande kunskap och 

inom planperioden inte föreslå osäkra användningar samt samlokalisera och 

koncentrera störande aktiviteter. De miljökonsekvenser som kan förväntas är att planen 

synliggör intressen och nyttor, en säkrad tillgång till rekreation samt lokal negativ 

påverkan, t ex förlust av habitat. Ett genomförande av planen förutsätter fördjupad 

utredning av specifika åtgärder med anledning av områdesskydd. 

Förslaget var under våren 2021 utställt för granskning. Utifrån inkomna synpunkter 

som redovisas i ett särskilt  utlåtande har det gjorts mindre ändringar och mindre 

kompletteringar. Samhällsbyggnadsavdelningen anser att ändringarna är av redaktionell 

karaktär och att förslag till ändring av översiktsplanen kan antas av 

kommunfullmäktige. 

Antagandehandlingar föreligger. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lisa Dieckhoff 

Bilagor 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 16 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 16. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 

1. Anta ändring av översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde. 

Beslutet skickas till 

Plan- och byggenheten  
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Ärendets dnr: Ks 2021/789 

 

Ks 14 

Uppföljning av privata utförare årsrapport 2021 

Initierat av 

Marie Pettersson 

Ärendebeskrivning 

Kommunförvaltningen har gett Serkon i uppdrag att sammanställa en årsrapport 

avseende kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning av privata utförare 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Marie Pettersson 2022-01-04, "Tjänsteskrivelse uppföljning privata 

utförare årsrapport 2021" 

Uppföljning av privata utförare årsrapport 2021 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 17 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 17. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 

1. Godkänna Årsrapport över uppföljning av privata utförare 2021. 

Beslutet skickas till 

Serkon 

Nämnderna 

Kanslichefen 

Kommundirektören  
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Ärendets dnr: Ks 2021/299 

 

Ks 15 

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att inrätta 

pris/stipendie till årets unga företagare 

Initierat av 

Henrik Thorsell (L) 

Ärendebeskrivning 

Henrik Thorsell (L) föreslår i en motion att inrätta ett pris/stipendium på 25.000 kronor 

för årets unga företagare som under gymnasietiden drivit ett framgångsrikt UF företag. 

Priset ska rikta sig till elever boendes i kommunen och som drivit ett framgångsrikt UF-

företag, oavsett studieort. Priset delas efter beslut i kommunstyrelsen årligen efter 

kriterier som har beslutats i kommunstyrelsen. 

  

Ung Företagsamhet är en del av vissa gymnasieprogram. Erfarenheterna från att driva 

företag kan resultera i att förstå de utmaningar företagande innebär och de uppoffringar 

det innebär att driva ett framgångsrikt UF-företag. Att stimulera och uppmuntra dessa är 

en viktig signal från vuxenvärlden. 

  

Näringslivsenheten arbetar nära Sundsgymnasiet och Utbildningsavdelningen för att 

koppla samman skola och det lokala näringslivet. Detta handlar bland annat om att 

synliggöra och uppmuntra det unga entreprenörskapet i kommunen utanför skolans 

väggar. 

  

Ung Företagsamhets verksamhet i kommunen stöttas finansiellt av Utbildnings-

avdelningen genom att den regionala organisationen äskar medel för verksamheten. 

Inom ramen för UF-konceptet finns det redan ett antal priser och stipendier att tävla om, 

både regionalt och nationellt. 

  

Beslutsunderlag 

Motion från Henrik Thorsell (L) 

Svar på motion, Philip Allgoth 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 18 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 18. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Ärendets dnr: Ks 2021/181 

 

Ks 16 

Svar på motion från Måns Weimarck (L) om att utreda 

genomförande av att kostnadsfritt få marklov att fälla 

granar som är angripna av granbarkborren 

Initierat av 

Måns Weimarck (L) 

Ärendebeskrivning 

Måns Weimarck (L) föreslår i en motion att det ska vara kostnadsfritt för en ägare till 

en bostadsfastighet att få lov att fälla granar som är angripna av granbarkorre. Det 

innebär att besiktning för befarat granbarksborreangrepp ska genomföras utan kostnad 

för den enskilde och att eventuella kostnader förknippade med marklov ska utgå 

  

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur detta kan genomföras och ta fram 

nödvändiga beslutsförslag. 

Beslutsunderlag 

Motion från Måns Weimarck (L) 

Svar på motion - Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-09 § 183 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 22 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-09 § 183 och 

i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 22. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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Ärendets dnr: Ks 2021/301 

 

Ks 17 

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om Vellinge 

som naturkommun 

Initierat av 

Angela Everbäck (MP) 

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet de gröna inkom den 15 april 2021 med en motion om Vellinge som 

naturkommun. Motionären skriver att Vellinge kommun har en unik flora och fauna 

som inte bara kan bevaras, utan även utvecklas för att göra vår natur vildare och hjälpa 

den biologiska mångfalden. Motionären hänvisar till den danska kommunen Hjørring 

där man tillsammans med kommuninvånarna gjort flera stora insatser för en rikare natur 

och med tydliga resultat i form av ett ökat antal pollinatörer som följd. Vidare skriver 

motionären att genom att satsa på att bli en ”naturkommun” ska naturvårdande skötsel 

och utveckling av naturvärden gynnas, samtidigt som det ger möjlighet till ökad 

kunskap, förståelse och värdefulla jobb/feriejobb. 

Miljöpartiet de gröna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

  

Att Vellinge kommun jobbar för att bli en ”Naturkommun” 

  

Att Vellinge kommun jobbar för etablerande av en nationalstadspark 

  

Att mer samarbete med lokala naturföreningar skapas för att inspirera invånare att 

anlägga ängsmark och plantera buskar och träd 

  

Att Vellinge kommun anlägger ängsmark samt planterar fler buskar och träd på 

befintlig parkmark, som gynnar biologisk mångfald såsom brakved, fläder, hagtorn, 

hallon, hassel, kaprifol, krusbär, måbär, rosor, slånbär, ek, hägg, körsbär, lind, lönn, 

oxel, pil, plommon, rönn, sälg, viden och äpple 

  

Att Vellinge kommun satsar själv samt söker tillgängliga bidrag för att finansiera 

naturnära feriejobbplatser till ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Motion från Angela Everbäck (MP) 

Svar på motion, Camilla Wadlund, miljöstrateg 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 19 
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Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 19. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 

1. Avslå motionens första, andra och tredje att-sats. 

 

 

2. Motionens fjärde och femte att-sats anses besvarade. 

  

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Ärendets dnr: Ks 2021/300 

 

Ks 18 

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att undersöka 

möjligheten att på för ändamålet lämpliga platser 

arrendera ut kommunal mark för biodling till intresserade 

Vellingebor 

Initierat av 

Henrik Thorsell (L) 

Ärendebeskrivning 

Henrik Thorsell (L) föreslår i en motion att undersöka möjligheten att på för ändamålet 

lämpliga platser arrendera ut kommunal mark för biodling till intresserade Vellingebor. 

 

 

Pollinering är en av våra viktigaste ekosystemtjänster. Bin och humlor står för en stor 

del av pollineringen av våra grödor och vilda växter, men även fjärilar, blomflugor, 

skalbaggar och andra pollinatörer är livsviktiga. Det är här essentiellt att skilja på 

vildbin och tambin. Tambiet som art är inte hotat. Däremot är flertalet av våra vildbin 

upptagna på den svenska rödlistan. Det har visat sig att det kan uppstå konkurrens om 

föda mellan tambin och vildbin/humlor. Därför är en noga avvägning av placering samt 

mängd bikupor viktigt i planeringen. Det är även viktigt att se till helheten om man 

planerar att hyra ut mark för biodling genom att planera för åtgärder som gynnar både 

tambin och vildbin. En åtgärd kan vara att plantera lämpliga växter som blommar under 

hela säsongen, och som tillgodoser både tambinas och vildbinas behov. En annan åtgärd 

kan vara att låta bli att klippa gräset. Att se till att vildbina har olika boplatser är av stor 

vikt eftersom de lever solärt och olika arter har olika krav på boplatser. För att bevara 

mångfalden av bin behöver vi alltså bevara mångfalden av blommor och potentiella 

bostäder. 

Efter att ha varit i kontakt med andra kommuner där liknande bikupe-projekt finns 

framgår det att olika arrendeavgifter tas ut, beroende på bl a antalet kupor. I Vellinge 

kommun borde det heller inte vara avgiftsfritt eftersom det innefattar en hel del 

administrativt arbete kring olika arrendenivåer (beroende på kupornas placering), avtal 

och ansvarsfördelning. Detta behöver i sådant fall tas fram och jobbas in i nästa 

årsbudget med taxejustering. 

Beslutsunderlag 

Motion från Henrik Thorsell (L) 

Svar på motion, Camilla Wadlund, miljöstrateg 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 20 
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Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 20. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Ärendets dnr: Ks 2021/183 

 

Ks 19 

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) m fl om 

försörjningsstöd för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning 

Initierat av 

Henrik Thorsell (L) m fl 

Ärendebeskrivning 

Henrik Thorsell (L) m fl föreslår i en motion 

att kravet på ett visst antal sökta arbeten för att erhålla försörjningsstöd slopas för 

personer med kognitiv funktionsnedsättning under de två första månaderna och att 

omsorgsnämnden under denna tid ska tillse att personen som söker försörjningsstöd får 

hjälp med att bli självgående i sitt arbetssökande och om det inte fungerar, få fortsatt 

stöd. 

  

Anledningen till Liberalernas motion är att de med oro ser att invånarna i Vellinge 

kommun nekas försörjningsstöd där anledningen till avslag är att personen inte har sökt 

tillräckligt många arbeten. 

Beslutsunderlag 

Motion från Henrik Thorsell (L) m fl 

Svar på motion protokoll omsorgsnämnden 2021-10-26 § 102 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 21 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2021-10-26 § 102 och i kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2022-01-18 § 21. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

1. Anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Omsorgsnämnden  
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Ärendets dnr: Ks 2021/182 

 

Ks 20 

Svar på motion från Måns Weimarck (L) om att skapa 

kapacitetsökning för kvalificerad tillsyn inom miljö- och 

byggnadsnämndens område 

Initierat av 

Måns Weimarck (L) 

Ärendebeskrivning 

Måns Weimarck (L) föreslår i en motion att det skapas en kapacitetsökning för 

kvalificerad tillsyn inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde med särskilt 

fokus på bygglovsverksamheten. 

att den utökade kapaciteten ska leda till att prognosticerat antal nya tillsynsärenden 

2021 samt en avsevärd del av de köande ärendena hanteras under 2021 

att beslut om kapacitetsökningen 2021 även används som utgångspunkt för budget 2022 

så att en långsiktig kapacitet upprätthålls och möjlighet till rekrytring av kvalificerad 

personal möjliggörs 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att använda medel till förfogande för att omgående 

kunna hantera ovanstående under 2021. 

Beslutsunderlag 

Motion från Måns Weimarck (L) 

Svar på motion - Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-09 § 182 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 23. 

 

 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-09 § 182 och 

i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 23. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

1. Motionens första, andra och tredje att-sats anses besvarde. 

 

 

2. Motionens fjärde att-sats avslås. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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Ärendets dnr: Ks 2021/211 

 

Ks 21 

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om 

upprättande av kommunal ängsmark för att bevara och 

berika den biologiska mångfalden och värna om historiska 

värden 

Initierat av 

Angela Everbäck (MP) 

 

Ärendebeskrivning 

Angela Everbäck (MP) föreslår i en motion, 

att en inventering av kommunens obebyggda ytor görs för att kartlägga var det går att 

anlägga ängar som gynnar pollinerare, fjärilar och fåglar 

att kommunen efter inventering anlägger ängar och svarar för underhåll av dessa. 

att kommuninvånarna uppmanas att omvandla delar av sina gräsmattor eller andra ytor 

till sin tomt till ängar 

att kommunen tillsammans med lokala naturvårdsföreningar och annan expertis tar 

fram material som kan delas ut till invånarna i vilket man uppmärksammar vilka arter 

som är passande att så, samt hur man anlägger och underhåller ängar 

 

 

Åtgärd 5 i Vellinge kommuns åtgärdsplan för naturvård innebär upprättandet av en 

kommunal grönstrukturplan. Arbetet med att kartlägga och kategorisera kommunens 

grönområden, med fokus på de icke skyddade områdena, har delvis påbörjats. Genom 

en tydligare helhetsbild av grönytor, gröna stråk och korridorer, är det lättare och mer 

effektivt att se vilka eventuella naturvårdsåtgärder som passar och är möjliga inom 

respektive område.  

Ett arbete har påbörjats med att se över möjligheten att ta fram områden som kan bli 

långgräsmark för att gynna pollinatörer och den biologiska mångfalden. Först måste 

dock passande, befintliga gräsytor i kommunen identifieras. Det kan röra sig om 

gräsytor som redan nu klipps regelbundet, men som inte används i någon större 

utsträckning på grund av att de är svåråtkomliga eller helt enkelt anses mindre 

”attraktiva” för andra aktiviteter, exempelvis ytor mellan vägar, parkeringar, GC-vägar 

osv. 

I åtgärdsplanen för naturvård finns två åtgärder som riktar sig till allmänheten: åtgärd 8 

Informationsmaterial med naturvårdsinriktade skötseltips till samfälligheter och åtgärd 

12, Kommunala ansvarsarter. Åtgärderna syftar dels till att uppmuntra till frivilliga 

naturvårdsåtgärder, dels till att väcka intresset och förståelsen för naturvård samt att lära 

sig mer om några av de rödlistade arter som finns i kommunen. 
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I informationsmaterialet till samfälligheter ges konkreta tips på hur man kan nyskapa en 

ängsyta, men även hur man bäst sköter en befintlig äng genom t ex fagning och slåtter. 

Till dokumentet hör även en bilaga med exempel på bra inhemska ängsväxter att så 

(källa: Länsstyrelsen Skåne). Det cirkulerar en hel del s.k. ”ängsfröer” ute i den 

kommersiella handeln som tyvärr inte alltid lever upp till namnet eftersom de innehåller 

fröblandningar av oklar blandning och oklart ursprung. Vill vi rädda hotade insektsarter 

är det miljöer med traditionella ängsväxter som vi behöver få till, alltså så frön från 

växter som sedan gammalt funnits i vår natur. Risken finns annars att vi långsiktigt gör 

mer skada än nytta, t ex genom att hjälpa till att sprida växter som potentiellt skulle 

kunna bli invasiva. Ett nytt krafttag med att sprida tillgänglig information till kommun-

invånarna är ett steg i rätt riktning. 

  

Beslutsunderlag 

Motion från Angela Everbäck (MP) 

 

Svar på motion, Camilla Wadlund, miljöstrateg 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 24 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 24. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

  

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Ärendets dnr: Ks 2021/258 

 

Ks 22 

Svar på motion från Magdalena Nour (C) om uppdrag att 

undersöka olika alternativ som finns för en obligatorisk 

grundläggande utbildning om Barnkonventionen för 

anställda och förtroendevalda i Vellinge kommun 

Initierat av 

Magdalena Nour (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Magdalena Nour (C) föreslår i en motion att uppdra åt lämplig avdelning att snarast 

undersöka, sammanställa och presentera de olika alternativ som finns för 

en obligatorisk grundläggande utbildning om Barnkonventionen för samtliga 

medarbetare och förtroendevalda i Vellinge kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion från Magdalena Nour (C) 

Svar på motion, utbildningshandläggare Gunilla Nilsson, 2021-11-30 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 25 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 25. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären 


