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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 2023-03-07 

Plats Kommunhuset, Måkläppen 

Tid 16:00 

 

Ledamöter Carina Wutzler (M), Ordförande 

Martin von Gertten (M), 1: vice ordförande 

Mavis Zander (M) 

Karin Lönnergård Grevendahl (M) 

Gustav Schyllert (M) 

Per-Ola Stjernqvist (M) 

Henrik Thorsell (L) 

Vakant  (S) 

Angela Everbäck (MP) 

Magdalena Nour (C) 

Håkan Wretsell (KD) 

Karl-Johan Persson (SD), 2: vice ordförande 

Christine Andersson (SD) 

 

Ersättare Margaretha Olsson (M) 

Marie-Louise Bergman (M) 

Arian Mosaddegh (M) 

Synnöve Frick (M) 

Eric Queckfeldt (M) 

Jesper von Wowern (M) 

Måns Weimarck (L) 

Ola Svantesson (L) 

Anders Cnattingius (L) 

Andreas Johansson (L) 

Orvar Turegård (S) 

Nicklas Lindén (SD) 

Jan Lexryd (SD) 

Närvarorätt Anna Mannfalk (M) 
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Tjänstemän Charlotte Unosson, kommundirektör 

Åke Grönvall, ekonomidirektör 

Eva-Marie Engström, samhällsbyggnadschef 

Liselott Lundin, HR-direktör 

Gustaf Lorentz, kommunikationschef 

Martina Ljung, plan- och exploateringschef 

Marina Nillund, kanslichef 

Jimmy Ekstrand, förhandlingsansvarig 

Christoffer Jönsson, nämndsekreterare 

 

Övriga  
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Ärendelista 

 

1. Val av justerare 

2. Kommundirektören informerar 

3. Meddelande kommunstyrelsen 

4. Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 

5. Fortsatt arbete med förslag till detaljplan för Skanör 13:16 med flera, del C av Skanörs vångar 

6. Fortsatt arbete med förslag till detaljplan för Skanör 13:8 med flera, del B på Skanörs vångar 

7. Planeringsstrategi - översyn av Vellinge kommuns översiktsplans aktualitet 

8. Svar på remiss över Parkeringsnorm för Vellinge kommun 

9. Lokalresursplan Vellinge kommun 2024-2031 

10. Anläggningsresursplan 2024-2031 

11. Svar på Revisionsgranskning - Granskning av fastighetsunderhåll 

12. Årlig uppföljning av krisberedskapsarbetet 2022 

13. Medlemskap i Sydvästskånes Grundvattenkommitté (SSGK) 

14. Uppföljning och utvärdering av samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis 

2019-2022 

15. Årsredovisning 2022 - Kultur och Fritid 

16. Årsredovisning 2022 – BR Fastighet 

17. Årsredovisning 2022 – BR-Mark och Exploatering 

18. Årsredovisning 2022 – Kommunstyrelsen 

19. Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2023 

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

marklov att fälla granar som är angripna av granbarkborren 

21. Svar på motion från Magdalena Nour (C) om natur och kultur för alla – Naturum, konsthall 

och kulturskola 

22. Svar på motion från Jörgen Nord (S) om att ge obehöriga lärare möjlighet att vidareutbilda sig 

till behöriga lärare 

23. Svar på motion från Christine Andersson (-) om att ta fram riktlinjer för kommunala 

skolavslutningar 

24. Svar på motion från Birgitta Tengqvist (S) m fl  om att återaktivera uppbyggnadsplanerna att 

bygga upp Lindesgården i Vellinge och återkomma med förslag på hur den kan utformas och 

finanserias 

25. Initiativärende - Uppdrag att ta fram förslag till policy för politisk sekreterare 

26. Initiativärende - tillsättande av tillfällig parlamentarisk beredning - 1 

27. Initiativärende - tillsättande av tillfällig parlamentarisk beredning - 2 
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28. Initiativärende - planerad betongpark för skate på nya Tångvalla  
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Ks 1 

Val av justerare  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

  

1. Utse _____________att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.  
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Ärendets dnr: Ks 2023/3 

 

Ks 2 

Kommundirektören informerar 

Ärendebeskrivning 

Charlotte Unosson, kommundirektör 

 

 

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

 

 

Jimmy Ekstrand, förhandlingsansvarig 

 

- Uppföljning personalomsättning  (15 min) 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Kommunstyrelsen godkänner den lämnade informationen och lägger den till 

handlingarna.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/835 

 

Ks 3 

Meddelande kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 

a) Sammanställning av Vellinge kommuns koncernbank januari 2023 

b) Sammanställning av Vellinge kommuns pensionsmedelsförvaltning januari 2023 

c) Pågående detaljplaner 

d) Protokoll - kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 

e) Protokoll - kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-02-16 

f) Protokoll - kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2023-02-14 

g) Protokoll - Vellinge kommunlokal AB 2023-02-16 

h) Uppföljning indikatorer och mätetal näringslivs- och turismstrategi 2021-2024 

i) S&P Global Ratings 

j) Dom i förvaltningsrätten mål nr 15741-22 - Konkurrensverket/Sysav 

k)Årlig rapport gällande samverkansmodell SSPF (Skola - Socialtjänst - Polis - Fritid) i 

Vellinge kommun för verksamhetsår 2022) 

l) Beviljat projektstöd för förstudie till Gessiestråket 

m) Mötesanteckningar ungdomsrådet 2023-01-30 

n) Uppföljning av utökat uppdrag trygghetsvärdar 

o) Beslutsunderlag - Ansökan om omställnigsstöd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.  
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Ärendets dnr: Ks 2023/1 

 

Ks 4 

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, 

ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning vilken har antagits 

kommunstyrelsen. Besluten ska redovisas löpande i samband med kommunstyrelsens 

sammanträden.  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 - kommunstyrelsen 2023-03-07 

Redovisning av delegeringsbeslut - anställningar 2023-03-07 

Redovisning  av delegeringsbeslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 

Redoisning av delegeringsbeslut kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-02-16 

Redovisning av delegeringsbeslut kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2023-02-

14 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen om fattade delegeringsbeslut och lägga 

den till handlingarna.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/506 

 

Ks 5 

Fortsatt arbete med förslag till detaljplan för Skanör 13:16 

med flera, del C av Skanörs vångar 

Initierat av 

Johan Helgeson, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Ärendebeskrivning 

Skelettplanen, Skanörs vångar för gator, torg- och parkmiljöer vann laga kraft 2008 och 

detaljplanerna för Skanörs vångar, del A och del D vann laga kraft år 2010. 

Eftersom det har förflutit mer än tio år sedan samråd hölls för del C, behöver 

förvaltningen ett ställningstagande kring hur området ska hanteras vidare. En del av 

aktörerna har visat intresse att återuppta arbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-24 från Johan Helgeson, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 29 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 29 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för att avskriva nuvarande 

planuppdrag för Skanör 13:16 med flera, del C av Skanörs Vångar. 

Beslutet skickas till 

Plan och Exploatering. 

Samtliga fastighetsägare och avtalsparter för område C.  
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Ärendets dnr: Ks 2023/96 

 

Ks 6 

Fortsatt arbete med förslag till detaljplan för Skanör 13:8 

med flera, del B på Skanörs vångar 

Initierat av 

Johan Helgeson, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Ärendebeskrivning 

Skelettplanen, Skanörs vångar för gator, torg- och parkmiljöer vann laga kraft 2008 och 

detaljplanerna för Skanörs vångar, del A och del D, vann laga kraft år 2010. 

Eftersom det har förflutit mer än tio år sedan man påbörjade framtagandet av 

samrådshandlingar för del B, behöver förvaltningen ett ställningstagande kring hur 

området ska hanteras vidare. En del av aktörerna har visat intresse att återuppta arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-30 från Johan Helgeson, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 30 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 30. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för att avskriva nuvarande 

planuppdrag för Skanör 13:8 med flera, del B av Skanörs Vångar. 

Beslutet skickas till 

Plan och Exploatering.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/584 

 

Ks 7 

Planeringsstrategi - översyn av Vellinge kommuns 

översiktsplans aktualitet 

Initierat av 

Rickard Persson, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta, land 

och hav. Under varje mandatperiod ska översiktsplanens aktualitet ses över. 

Aktualiseringen ska ske genom att kommunen antar en planeringsstrategi senast 24 

månader efter ett ordinarie val. 

Översiktsplanen måste vara aktuell för att hela PBL-systemet ska vara effektivt och för 

att planen ska fungera som vägledning vid beslut om exempelvis detaljplaner. 

Handläggningen av bygglov och förhandsbesked påverkas också av översiktsplanens 

aktualitet, eftersom översiktsplanen ligger till grund för lämplighetsprövningen. Därför 

kommer det att försvåra handläggningen av bygglov och förhandsbesked, om 

översiktsplanen upphör att vara aktuell. Detta gäller även andra prövningar av tillstånd 

och ärenden enligt andra lagstiftningar som till exempel miljöbalken. 

En inaktuell översiktsplan innebär också att andra myndigheter får göra egna 

bedömningar gällande hanteringen av den fysiska miljön vid beslut om exempelvis 

tillstånd enligt miljöbalken. Det är också viktigt att översiktsplanen är aktuell för att 

företrädare för regional och statlig planering ska kunna väga in kommunens 

ställningstaganden, till exempel vid planering av ny infrastruktur. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-26 från Rickard Persson, Plan och Exploatering, 

Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 37 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 37. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Uppdra åt plan- och exploateringsenheten att påbörja arbetet med en 

planeringsstrategi som ska antas av Kommunfullmäktige senast den 11 september 2024. 

 

 

2. Utse Samhällsbyggnadsgruppen till politisk styrgrupp. Målsättning är att utkast på 

planeringstrategi finns framtagen till årsskiftet 2023/2024. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/815 

 

Ks 8 

Svar på remiss över Parkeringsnorm för Vellinge kommun  

Initierat av 

Eva-Marie Engström, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Ärendebeskrivning 

Parkeringsnomen för Vellinge kommun har inkommit som remiss till 

Kommunstyrelsen. 

Parkeringsnormen innehåller parkeringstal både för bilar och cyklar, men även en 

zonindelning vars syfte är att anpassa parkeringstillgången vid ny exploatering efter 

efterfrågan på olika platser i kommunen. Den föreslagna parkeringsnormen ger en 

tydlighet i hur parkeringsnormen ska beräknas och hanteras både i ny planläggning 

samt kommande exploateringsområden, kopplade till en beräkningsmodell. 

I framtagandet av remisshandlingen har en arbetsgrupp med representanter från 

tekniska, plan och exploatering samt bygglov medverkat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-31 från Eva-Marie Engström, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Bilaga: Remiss från Tekniska nämnden. 

Yttrande över remiss 2023-02-24 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Godkänna upprättat yttrande som svar på remiss över parkeringsnorm Vellinge 

kommun och översända det till tekniska nämnden. 

 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden. 

Plan och Exploatering.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/645 

 

Ks 9 

Lokalresursplan Vellinge kommun 2024-2031 

Initierat av 

Kommunförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsenheten tar i samarbete med nämnderna årligen fram en lokalresursplan som i 

ett samlat dokument beskriver kommunens kommande behov av lokaler samt lösning 

av identifierade behov. 

  

Fastighetsutskottet beslutade 2022-11-11 § 29 att uppdra åt fastighetsenheten att med 

respektive nämnds redovisade lokalresursbehov som underlag arbeta fram 

lokalresursplan för 2024-2031. Nämndernas lokalbehov har lagts in i Lokalresursplan 

2024–2031. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-02-16 § 6 

- Lokalresursplan Vellinge kommun 2024-2031. 

  

Tjänsteskrivelse upprättad av Börje Fennhagen, 2023-02-09 - Lokalresursplan Vellinge 

kommun 2024-2031. 

  

Lokalresursplan upprättad av Börje Fennhagen, 2023-02-09 - Lokalresursplan Vellinge 

kommun 2024-2031. 

Protokoll  kommuntyrelsens fastighetsutskott 2023-02-16 § 6 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-02-16 § 6. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Kommunstyrelsen fastställer lokalresursplan för Vellinge kommun 2024-2031. 

Beslutet skickas till 

Börje Fennhagen, fastighetschef 

Omsorgsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott  
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Ärendets dnr: Ks 2022/575 

 

Ks 10 

Anläggningsresursplan 2024-2031 

Ärendebeskrivning 

En större del av den fritidsverksamheten som bedrivs i Vellinge kommun bedrivs i olika 

idrottsanläggningar, totalt så genomför föreningslivet under ett år upp till 478 000 

aktiviteter för ungdomar i åldern 6-18 år. En viktig del i ungdomars uppväxt är den 

rörliga aktiviteten vilken skapar förutsättningar för att må bättre i framtiden. 

Verksamheten bedrivs idag i idrottsanläggning som ex sporthallar, men även i 

markbaserade idrottsanläggningar ex fotbollsplaner.  

En långsiktig plan för investeringar och underhåll av verksamhetsytor som ägs och 

används av Vellinge kommun har utarbetats. Anläggningsresursplanen föreslås ligga till 

underlag för framtida satsningar/underhåll inom fritidsverksamheten. 

Kultur och fritidsutskottet beslutade 2022-09-01 §18 godkänna 

anläggningsresursbehovet för 2024-2031, utifrån detta beslut har en 

anläggningsresursplan för 2024-2031 upprättats. 

Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2022-09-01 § 18 

Tjänsteskrivelse Mats Persson 2023-02-22 

Anläggningsresursplan 2024-2031 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsutskottet 2022-09-01 §18. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

  

1. Kommunstyrelsen fastställer anläggningsresurplan för Vellinge kommun 2024-2031. 

Beslutet skickas till 

Mats Persson, verksamhetschef fritid  
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Ärendets dnr: Ks 2021/668 

 

Ks 11 

Svar på Revisionsgranskning - Granskning av 

fastighetsunderhåll 

Initierat av 

Revisionen 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Vellinge kommuns revisorer har EY genomfört en revisionsgranskning 

av kommunstyrelsens styrning och kontroll av fastighetsunderhållet. 

  

Fastighetsenheten har upprättat en tjänsteskrivelse som svar på revisionsgranskningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-02-16 § 5 - Svar på 

Revisionsgranskning Granskning av fastighetsunderhåll. 

  

Tjänsteskrivelse upprättad av Börje Fennhagen, 2023-02-09 - Svar på 

revisionsgranskning av fastighetsunderhåll.  

  

Granskningsrapport från EY, 2021-10-26 - Granskning av fastighetsunderhåll Vellinge 

kommun. 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-02-16 § 5. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Godkänna upprättat svar på revisionsgranskningen av fastighetsunderhåll och 

översänder det till Vellinge kommuns revisorer. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Lars-Ingvar Ljungman, revisor Vellinge kommun 

Malin Lundberg, EY 

Börje Fennhagen, fastighetschef  
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Ärendets dnr: Ks 2023/71 

 

Ks 12 

Årlig uppföljning av krisberedskapsarbetet 2022 

Initierat av 

Malin Ekblad Säkerhetschef 

Ärendebeskrivning 

Vellinge kommun har sedan 2015 avtal med Trelleborgs kommun om 

krisberedskapsarbetet, och omfattar även säkerhetsskydd och civilt försvar. 

  

2021 granskades krisberedskapsarbetet i Vellinge kommun av revisionen och därefter 

beslutade Kommunstyrelsen att uppdra åt säkerhetschefen att årligen upprätta en 

rapport avseende uppföljning av krisberedskapsarbetet. 

  

Denna rapport är en återkoppling över det arbete som genomförts under 2022. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av krisberedskapsarbetet 2022 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 34 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 34. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Godkänna den årliga uppföljningen av krisberedskapsarbetet  2022 och lägga 

uppföljningen till handlingarna.  

  

Beslutet skickas till 

Säkerhetschef 

Kommundirektör 

Utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Tekniska nämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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Ärendets dnr: Ks 2023/73 

 

Ks 13 

Medlemskap i Sydvästskånes Grundvattenkommitté 

(SSGK) 

Ärendebeskrivning 

Sydvästskånes Grundvattenkommitté (SSGK) är en sammanslutning mellan kommuner 

och företag samt andra med intresse för grundvattnet i Sydvästskåne, vilken har till 

uppgift att administrera och genomföra undersökningar som rör grundvattnet inom 

verksamhetsområdet. Syftet är i en bredare kontext att lyfta engagemanget för våra 

grundvattentillgångar. 

  

Nuvarande medlemmar utgörs av Malmö stad, Burlövs kommun, Lomma kommun, 

Kävlinge kommun, Trelleborgs kommun, Svedala kommun, Staffanstorps kommun, 

VA SYD, Sydvatten, Akademiska hus, SYSAV samt Nordic Sugar. 

  

SSGK’s verksamhetsområde har en geografisk avgränsning där alla aktiviteter med 

potentiell grundvattenpåverkan är av betydelse, det gäller såväl grundvattenuttag, risk 

för spridning av föroreningar och förutsättningar för dricksvattenförsörjning. 

  

SSGK bjuder in de kommuner som är belägna inom verksamhetsområdet och som inte 

är medlem idag (Lund, Vellinge och Skurups kommuner). Vattnet känner inte vid 

administrativa gränser så genom att samla alla de kommuner som potentiellt har stort 

intresse i -och likaledes stor potentiell påverkan på- våra gemensamma resurser kan 

arbetet utvecklas och förbättras ytterligare. 

  

Avgiften för medlemskap kommer att vara maximalt 50 tkr, och är ännu en preliminär 

uppgift. 

Samhällsbyggnadsavdelningen anser att Vellinge Kommun bör delta som medlem i 

kommittén. På lång sikt är det av intresse att grundvattnet som resurs säkerställs för för 

framtiden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Eva-Marie Engström, samhällsbyggnadschef 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 35 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 35. 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Att Vellinge kommun inte blir medlem i Sydvästskånes Grundvatténkommitté. 

 

 

Beslutet skickas till 

Eva-Marie Engström, samhällsbyggnadschef 

Sydvästsskånes Grundvattenkommitté  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/148 

 

Ks 14 

Uppföljning och utvärdering av 

samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis 

2019-2022  

Ärendebeskrivning 

Syftet med att utvärdera samverkansöverenskommelsen 2019-2022 årsvis är att följa 

upp de övergripande effektmålen. 

Utvärderingen används för att: 

1. Ta fram en ny samverkansöverenskommelse, lägesbild och åtgärdsplan efter fyra års 

perioden 

2. Se över behov och ta fram förslag för revidering av beslutad lägesbild och 

åtgärdsplan inom valda fokusområden för samverkan. 

Följande utvärdering har legat till grund för den nya samverkansöverenskommelsen 

2023-2026. 

Den nya samverkansöverenskommelse med tillhörande lägesbild och åtgärdsplan 

antogs i KS 22-12-06. Lägesbilden 2023-2026 beskriver nuläget i Vellinge kommun 

och är en sammanställning av kartläggningens resultat som baseras på information 

genom olika samverkansforum, brottsstatitik, lokala och nationella trygghetsmätningar 

och medbogar och medarbetardialoger. Utifrån den brottsförebyggande lagen som 

föreslås träda i kraft 1 juli 2023 kommer lägesbilden och åtgärdsplanen att följas upp 

årligen och revideras minst vart annat år vid behov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse , Sanna Quirico Rosenqvist, Trygghetschef 

Utvärdering samverkansöverenskommelse, mellan kommun och polis 2019-2022 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 36 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 36. 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Godkänna uppföljning och utvärdering av samverkansöverenskommelsen 2019-2022. 

Beslutet skickas till 

Trygghetschef  

Kommunpolis för Vellinge kommun   
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/62 

 

Ks 15 

Årsredovisning 2022 - Kultur och Fritid 

Initierat av 

Mats Persson, verksamhetschef Fritid 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och Fritidsutskottet har ett tilldelat budgetanslag på 98,8 miljoner kronor (mkr) 

och redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,3 mkr.  

  

Kulturverksamheten redovisar ett resultat enligt budget.  

  

Fritidsverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,3 mnkr, vilket delvis 

förklaras av att badanläggningarna har haft färre besökare (jämfört med tidigare år) 

vilket i sin tur leder till ett intäktsbortfall. Verksamheten har även haft höga 

reparationskostnader på grund av en bristfällig vattenanläggning.  

  

Investeringsbudgeten inom kultur och fritid uppgick till 8,8 mkr, varav 7,6 mkr 

förbrukades. Anslagen för nya ljuskällor (0,2 mkr) samt livräddartorn (0,3 mkr) 

förbrukades inte under året och föreslås därför ombudgeteras till år 2023 för att 

verksamheten ska kunna färdigställa projekten. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2023-02-14 § 4 - 

Årsredovisning 2022 Kultur och Fritid. 

  

Tjänsteskrivelse upprättad av Mats Persson, 2023-01-24 - Årsredovisning 2022-Kultur 

och Fritid. 

  

Årsredovisning upprättad 2022-01-24 - Kultur och Fritid årsredovisning 2022. 

Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2023-02-14 § 4 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2023-02-14 § 4. 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Kultur och fritid 2022. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 

2. Godkänna att ombudgetera investeringsmedel avseende nya ljuskällor samt 

livräddartorn på totalt 0,5 mkr från 2022 till 2023-års investeringsbudget. 

Beslutet skickas till 

Mats Persson, verksamhetschef fritid 

Kristina Papai, verksamhetschef kultur 

Kommunstyrelsen  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/123 

 

Ks 16 

Årsredovisning 2022 – BR Fastighet 

Initierat av 

Börje Fennhagen, fastighetschef 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsutskottet har ett tilldelat budgetanslag på 16,2 mkr och redovisar ett utfall på 

12,9 mkr. Det innebär ett underskott mot budgetanslaget med 3,3 mkr. 

  

Investeringsbudgeten uppgår till 318,3 mkr varav 266,3 mkr förbrukades. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-02-16 § 4 

- Årsredovisning 2022 BR Fastighet. 

  

Tjänsteskrivelse upprättad av Börje Fennhagen, 2023-02-09 - Årsredovisning 2022 BR 

Fastighet. 

  

Årsredovisning upprättad 2023-02-09 - BR Fastighet årsredovisning 31/12 2022. 

  

Investeringsbilaga upprättad 2023-02-09 - Investeringsbilaga BR fastighet 2022. 

Protokoll fastighetsutskottet 2023-02-16 § 4 

Tjänsteskrivelse 2023-02-27, Åke Grönvall ekonomidirektör  

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-02-16 § 4. 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2022 för BR-fastighet. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 

2. Godkänna ombudgetering på 36,7 tkr från 2022 till 2023-års för investeringar. 

 

 

Beslutet skickas till 

Börje Fennhagen, fastighetschef  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/150 

 

Ks 17 

Årsredovisning 2022 – BR-Mark och Exploatering 

Initierat av 

Ekonomidirektör Åke Grönvall 

Ärendebeskrivning 

Kommunförvaltningen har upprättar förslag på årsredovisning 2022 för BR-Mark och 

exploaterings verksamhet. 

  

BR-Mark och Exploatering redovisar ett årsresultat på 10,2 mkr, hänförligt till 

försäljning tomter +4,5 mkr, avslut exploateringsprojekt +6,0 mkr. 

  

Årets investeringar uppgår till 4,5 mkr vilket är i linje med årets investeringsbudget. 

  

Mark och exploaterings projekt redovisar 23 pågående projekt, 200,8 mkr i nedlagda 

kostnader och förutbetalda intäkter på 7,1 mkr per den 31 december 2022. 

  

Markreserven bokfört värde uppgår till 70 mkr. 

  

Beslutsunderlag 

BR Mark och Exploaterings Årsredovisning 2022 

Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutkott 2023-02-21 § 31 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 31. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen besluta 

  

1. Godkänna BR Mark och Exploaterings årsredovisning för 2022. 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/151 

 

Ks 18 

Årsredovisning 2022 – Kommunstyrelsen 

Initierat av 

Ekonomidirektör Åke Grönvall 

Ärendebeskrivning 

Kommunförvaltningen har upprättat förslag på årsredovisning 2022 för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

  

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en måluppfyllelse på 89 % och ett 

ekonomiskt resultat på 12,3 mkr. 

  

Investeringarna uppgår till 7,1 mkr en avvikelse mot budget på 6,7 mkr som härleds till 

framförallt utbyggnaden av skyddet till höga havsnivåer 3,7 mkr, IT-utrustning 1 mkr 

och Spång i Falsterbo 0,7 mkr. 

Det föreslås att ombudgetera 1,0 mkr avseende IT-utrustning (beställd ej levererad), 

Spång Falsterbo 0,7 mkr. 

Kommunen har erhållit ett investeringsbidrag från MSB på 72 mkr varav 36 mkr är 

utbetalt 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens Årsredovisning 2022 

Tjänsteskrivelse Åke Grönvall Ekonomidirektör 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 32 

Tidigare behandling 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 32. 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Godkänna årsredovisningen 2022 för kommunstyrelsens verksamhet. 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

1. Ombudgetera 1,7 mkr enligt förslag från 2022 till 2023-års investeringsbudget. 

 

  



 

 2023-02-28 30 (41) 

Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/134 

 

Ks 19 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2023 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska kommunstyrelsen en gång per år 

redovisa de motioner som ej har beretts färdigt. 

  

Det finns totalt 29 motioner som bereds inom kommunförvaltningen och i nämnder.  

  

Av dessa 29 motioner kommer fem motioner att behandlas på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 27 februari 2023. 

  

Fyra motioner har överskridit den ettåriga beredningsfristen. Av dessa fyra motioner  är 

en motion återremitterad och en motion kommer att behandlas på kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 21 februari 2023.Två motioner kommer att behandlas på 

kommunfullmäktige sammanträde den 27 februari 2023. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lena Ek, kommunsekreterare 

Sammanställning motioner 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 38 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 38. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

1. Godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner.  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2021/181 

 

Ks 20 

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

genomförande av att kostnadsfritt få marklov att fälla 

granar som är angripna av granbarkborren 

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 granbarkborre. Det 

innebär att besiktning för befarat granbarkborreangrepp ska genomföras utan kostnad 

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

  

Bygglovenheten anser det vara en dålig idé att vissa typer av ärenden, som är 

kostsamma för enheten, handläggs utan avgift, till förmån för den enskilda sökanden.  

Kostnaden för att genomföra förslaget uppskattas till drygt 100 000 kronor, förutsatt att 

antalet ansökningar inte ökar avsevärt som en följd av förslaget. Redan i dagsläget är all 

hantering av ärenden som rör marklov för trädfällning en ”förlustaffär” för enheten.  

  

Enheten upplever inte att det pågår någon akut kris som motiverar ett avsteg från regeln 

att ärenden handläggs mot en avgift. En enklare utredning har företagits i närtid som 

stärker denna uppfattning, det vill säga att granbarkborrens framfart på Näset är så pass 

begränsad att nödlösningar av den art som motionären föreslår inte kan anses vara 

motiverade. Mot bakgrund av detta föreslås motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Motion från Måns Weimarck (L) 

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

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 22 

Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 31 

Protokoll kommunfullmäktige 2022-03-07 § 8 

Svar på motion, protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2021-12-08 § 213 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 39 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats återremitterades i kommunfullmäktige 2022-03-07 § 8 och har 

därefter behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2021-12-08 § 213 och 

i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 39. 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Motionären  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/155 

 

Ks 21 

Svar på motion från Magdalena Nour (C) om natur och 

kultur för alla – Naturum, konsthall och kulturskola 

Initierat av 

Magdalena Nour (C) 

Ärendebeskrivning 

Magdalena Nour (C) föreslår i en motion 

Att kommunen går vidare med att utreda möjligheten att placera ett Naturum i en ny 

byggnad vid Falsterbo camping. 

- Att kommunen för att stärka intresse för och kunskap om konst och kultur 

återetablerar en professionell och välkomnande, kommunal konsthall på Näset. 

- Att kommunen tillskapar fler platser i kulturskolan så att fler barn och ungdomar får 

en plats, i Vellinge eller på annan ort i kommunen 

- Att kommunen vid nästa taxejustering beslutar om en maxtaxa på 700 kr per barn och 

2000 kr per familj och termin vid kulturskolan. 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Magdalena Nour (C) 

Svar på motion, Kristina Papai, verksamhetschef kultur 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 42 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 42. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 

1. Anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/225 

 

Ks 22 

Svar på motion från Jörgen Nord (S) om att ge obehöriga 

lärare möjlighet att vidareutbilda sig till behöriga lärare 

Ärendebeskrivning 

Jörgen Nord (S) föreslår i en motion 

  

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag  på en vidareutbildning för 

obehöriga lärare som ger full behörighet och hur den ska genomföras 

  

att kommunstyrelsen också får i uppdrag att återkomma med förslag, på hur andelen 

lärarassistenter ska öka inom kommunens skolor. I förslaget ska det framgå vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras av lärarassistenten. 

Beslutsunderlag 

Motion från Jörgen Nord (S) 

Svar på motion, protokoll utbildningsnämnden 2022-12-12-§ 121 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 40 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 40. 

Förslag till beslut 

Krommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

 

1. Anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Utbildningsnämnden  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/412 

 

Ks 23 

Svar på motion från Christine Andersson (-) om att ta fram 

riktlinjer för kommunala skolavslutningar 

Initierat av 

Christine Andersson (-) 

Ärendebeskrivning 

Christine Andersson (-) föreslår i en motion att förvaltningen ska ta fram riktlinjer för 

kommunala skolavslutningar och med inriktningen att dessa företrädesvis ska hållas i 

kyrkorum. 

Beslutsunderlag 

Motion från Christine Andersson (-). 

Svar på motion, protokoll utbildningsnämnden 2022-12-12 § 122 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 41 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-21 § 41. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

1. Anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Utbildningsnämnden  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/309 

 

Ks 24 

Svar på motion från Birgitta Tengqvist (S) m fl  om att 

återaktivera uppbyggnadsplanerna att bygga upp 

Lindesgården i Vellinge och återkomma med förslag på 

hur den kan utformas och finanserias 

Initierat av 

Birgitta Tengqvist (S) m fl 

Ärendebeskrivning 

Birgitta Tengqvist (S)  m fl föreslår i en motion ge uppdrag att åter aktivera 

uppbyggnadsplanerna att bygga upp Lindesgården i Vellinge och återkomma med 

förslag på hur den nya Lindesgården kan utformas och finansieras. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2023-02-14 § 5 

- Svar på motion från Birgitta Tengqvist (S) m fl  om att återaktivera 

uppbyggnadsplanerna att bygga upp Lindesgården i Vellinge och återkomma med 

förslag på hur den kan utformas och finanserias. 

  

Tjänsteskrivelse upprättad av Mats Persson, 2023-01-19 - Svar på Motion från Birgitta 

Tengqvist (S) om att återaktivera uppbyggnadsplanerna att bygga upp Lindesgården i 

Vellinge och återkomma med förslag på hur den kan utformas och finanserias. 

  

Motion från Birgitta Tengqvist (S) m fl, 2022-04-11 - Motion om att återaktivera 

uppbyggnadsplanerna att bygga upp Lindesgården i Vellinge och återkomma med 

förslag på hur den kan utformas och finanserias. 

Protokoll kultur- och fritidsutskott 2023-02-14 § 5 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2023-02-14 § 5. 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

1. Avslå motionen. 

 

 

Beslutet skickas till 

Mats Persson, verksamhetschef fritid 

Kommunfullmäktige  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/112 

 

Ks 25 

Initiativärende - Uppdrag att ta fram förslag till policy för 

politisk sekreterare 

Initierat av 

Henrik Thorsell (L) 

Ärendebeskrivning 

Henrik Thorsell (L) föreslår i ett initiativärende att ta fram uppdaterat förslag till policy 

för politiska sekreterare. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Henrik Thorsell (L) 

Protokoll kommunstyrelsen 2023-02-07 § 53 

Tidigare behandling 

Ärendet bordlades i kommunstyrelsen 2023-02-07 § 53. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1.   
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/126 

 

Ks 26 

Initiativärende - tillsättande av tillfällig parlamentarisk 

beredning - 1 

Initierat av 

Angela Everbäck (MP) 

Ärendebeskrivning 

Angela Everbäck (MP) föreslår i ett initiativärende att tillsätta en tillfällig 

parlamentarisk beredning som får i uppdrag att se över villkoren mm för de politiska 

partierna i Vellinge kommun. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Angela Everbäck (MP) 

Protokoll kommunstyrelsen 2023-02-07 § 54 

Tidigare behandling 

Ärendet bordlades på kommunstyrelsen 2023-02-07 § 54. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1.   
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2023/5 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/127 

 

Ks 27 

Initiativärende - tillsättande av tillfällig parlamentarisk 

beredning - 2 

Initierat av 

Angela  Everbäck (MP) 

Ärendebeskrivning 

Angela Everbäck (MP) föreslår i ett initiativärende att tillsätta en tillfällig 

parlamentarisk beredning som får i uppdrag att se över villkoren mm för de politiska 

partierna i Vellinge kommun. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Angela  Everbäck (MP) 

Protokoll kommunstyrelsen 2023-02-07 § 55 

Tidigare behandling 

Ärendet bordlades på kommunstyrelsen 2023-02-07 § 55. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1.   
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Ärendets dnr: Ks 2023/128 

 

Ks 28 

Initiativärende - planerad betongpark för skate på nya 

Tångvalla 

Initierat av 

Magdalena Nour (C) 

Ärendebeskrivning 

Magdalena Nour (C) föreslår i ett initiativärende om bl a klargörande om planerad 

betongpark för skate på nya Tångvallaskolan. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Magdalena Nour (C) 

Protokoll kommunstyrelsen 2023-02-07 § 56 

Tidigare behandling 

Ärendet bordlades på kommunstyrelsen 2023-02-07 § 56. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
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