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Sammanträdesdatum
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Plats

Kommunhuset, Måkläppen

Tid
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Ärendelista
1. Upprop
2. Val av justerare - (S) justerar
3. Meddelande
4. Avsägelser
5. Valärenden
6. Styrdokument för krisberedskap i Vellinge kommun 2019-2022
7. Antagande av detaljplan för del av Östra Grevie 9:40, 9:12, 3:45 och 42:1, väster om
Torhögsvägen
8. Försäljning av fasigheten Arrie 5:13
9. Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för
Myndighetsservicenämnden
10. Förändring av nämndsorganisationen
11. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i Miljö- och
byggnadsnämnden
12. Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
13. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
14. Revidering av reglemente för omsorgsnämnden
15. Revidering av ordning för inkallande av ersättare som inte är personlig
16. Redovisning av ej slutbehandlade motioner
17. Svar på motion från Fabian Sivnert (KD) om medborgarförslag - Vellingeinitiativ

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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18. Svar på motion från Magdalena Nour (C) om att utarbeta rutin för samtal när anställda
avslutar sin anställning samt upprätta en hållbarhetsplan för kommunens attraktionskraft som
arbetsgivare
19. Interpellation från Angela Everbäck (MP) om trafiksituationen Östersjövägen - Östra Fädriften
20. Interpellation från Kristian Svensson (SD) om beslutet att riva Tångvallagården
21. Interpellation från Angela Everbäck (MP) om hantering av tång
22. Fråga från Angela Everbäck (MP) om Ekosystemtjänster och besiktning av träd före
exploatering
23. Fråga från Angela Everbäck (MP) om extra resurser till välfärden
24. Fråga från Angela Everbäck (MP) om säl och skyddsjakt
25. Till sammanträdet inkomna interpellationer, frågor och motioner
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Kf 2

Val av justerare - (S) justerar
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Protokollet justeras den ________________ på kommunförvaltningens kansli.
2. Utse Elisabeth Tedestål (M) och ______________ att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll.
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Ärendets dnr: Ks 2020/2
Kf 3

Meddelande
Ärendebeskrivning
a) Motion från Angela Everbäck (MP) om att politiska underlag ska kompletteras med
fler konsekvensbedömningar.
b) Motion från Angela Everbäck (MP) om klimatneutralt byggande i Vellinge
kommun.
c) Motion från Angela Everbäck (MP) om att Vellinge kommun ska verka för att bli en
Barnrättskommun.
d) Överförmyndarenheten - Underrättelse till Länsstyrelsen om åtgärder vidtagna med
anledning av Länsstyrelsens inspektion 2020-01-28
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna redovisningen av meddelanden.
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Ärendets dnr: Ks 2019/589
Kf 6

Styrdokument för krisberedskap i Vellinge kommun 20192022
Initierat av
Malin Ekblad, Säkerhetschef
Ärendebeskrivning
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med
krisberedskap.
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med
krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala
styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar
kommunala förvaltningar och avdelningar, bolag och kommunalförbund.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Malin Ekblad säkerhetschef
Styrdokument för krisberedskap i Vellinge kommun 2019-2022 upprättad av Malin
Ekblad. säkerhetschef
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 § 167
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 § 251
Protokoll kommunstyrelsen 2020-01-14 § 18
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-11 § 38
Tidigare behandling
Ärendet återremitterades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 § 167 och har
därefter åter behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 § 251.
Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2020-01-14 § 18 och har därefter åter
behandlats i kommunstyrelsen 2020-02-11 § 38.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta styrdokument för krisberedskap i Vellinge kommun 2019-2022.
Beslutet skickas till
Malin Ekblad, Säkerhetschef
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Ärendets dnr: Ks 2013/600
Kf 7

Antagande av detaljplan för del av Östra Grevie 9:40,
9:12, 3:45 och 42:1, väster om Torhögsvägen
Initierat av
Rickard Persson, Plan- och Byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen.
Ärendebeskrivning
Östra Grevie är en av de platser där kommunen satsar på bostadsbebyggelse. Föreslaget
planområde hamnar inom gångavstånd till tågstationen och är förenlig med kommunens
översiktsplan. Arkeologiska undersökningar är genomförda.
Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av ca 85 bostäder i stationsnära läge i Östra
Grevie med varierande bostadstyper. Planen möjliggör också en utbyggnad av en
förskola med ca 100 platser.
Samråd ägde rum under hösten 2018 och planen var utställd för granskning under
hösten 2019.
Antagandehandlingar föreligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rickard Persson
Bilaga
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 § 253
Protokoll kommunstyrelsen 2020-01-14 § 20
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 § 253 och i
kommunstyrelsen 2020-01-14 § 20.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta detaljplan för del av Östra Grevie 9:40, 9:12, 3:45 och 42:1, väster om
Torhögsvägen.
Beslutet skickas till
Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen.
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Ärendets dnr: Ks 2019/949
Kf 8

Försäljning av fasigheten Arrie 5:13
Ärendebeskrivning
Fastighetsenheten fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 § 148
att försälja Arrie gamla skola, belägen i Arrie by.
De senaste åren har kommunen har använt lokalen till förskola men när kraven på
ändamålsenliga lokaler blivit allt större beslutade kommunen att en ny förskola skulle
byggas. Den nya förskolan byggdes i Arrie och stod klar 2014 och verksamheten har
därmed flyttat ifrån lokalen. Lokalen har stått tom sedan verksamheten flyttade ut.
Fastigheten är i stort behov av underhåll utvändigt som invändigt. Eftersom kommunen
inte längre har något behov av att varken äga fastigheten eller bruka lokalen föreslås en
avyttring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Louise Nielsen, lokalstrateg
Köpekontrakt daterat 2019-12-19
Mäklarens objektbeskrivning
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-11 § 40
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen 2020-02-11 § 40.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdra åt Fastighetsenheten att försälja fastigheten Arrie 5:13 till ett försäljningspris
av 3 812 500 kr.
2. Utse kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler och Tf fastighetschef Ulf Neuhas
att underteckna erforderliga handlingar.
Beslutet skickas till
Fastighetsenheten
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Ärendets dnr: Ks 2019/890
Kf 9

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen för Myndighetsservicenämnden
Initierat av
Myndighetsservicenämnden och Miljöchef Ola Gustafsson
Ärendebeskrivning
Myndighetsservicenämnden beslutade den 10 oktober 2019 § 203 om en reviderad
livsmedelstaxa.
Revideringen avser utformningen och anpassning av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet. I miljöchef Ola Gustafsson tjänsteskrivelse framgår det att
revideringen avser anpassningen av begrepp i taxan till EU:s nya kontrollförordningen
2017/625. (Revideringarna är gulmarkerade i taxeförslaget). Taxan föreslås träda i kraft
fr o m 1 april 2020.
Revidering av taxan föreslås för att Vellinge kommun ska kunna fakturera inspektioner
enligt den nya EU förordningen 2020.
Timtaxan är oförändrad.
Beslutsunderlag
Msn Protokoll § 203, 2019-10-10
Tjänsteskrivelse Ola Gustafsson 2019-10-17
Livsmedelstaxa beslutad KF § 145, 2019-10-22
Förslag på Livsmedelstaxa rev oktober 2019 ny EU förordning
Tjänsteskrivelse Ekonomidirektör Åke Grönvall
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 18
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-11 § 39
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 18 och i
kommunstyrelsen 2020-02-11 § 39.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa reviderad Taxa för offentlig kontroll av livsmedel inom livsmedelsområdet.
2. Taxan föreslås träda i kraft fr o m 1 april 2020.
Beslutet skickas till
Myndighetsservicenämnden
Ola Gustafsson, Miljöchef
Serkon
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Ärendets dnr: Ks 2020/53
Kf 10

Förändring av nämndsorganisationen
Initierat av
Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler
Ärendebeskrivning
En förändring av nuvarande nämndorganisationen föreslås med anledning av behov av
förändringar i ansvarsuppgifter och uppdrag mellan nämnder och kommunstyrelse.
Dessutom föreslås att en ny nämnd inrättas; miljö- och byggnadsnämnden. I samband
med detta avvecklas nuvarande myndighetsservicenämnd och uppdragen för ledamöter
och ersättare i myndighetsservicenämnden återkallas.
Föreslagna förändringar i nämnders reglementen är:
Uppgifter enligt kap 2.2 Miljö- och hälsoskydd samt övriga tillstånds- och
tillsynsfrågor, punkterna 6-11 samt punkterna 14 och 15 enligt reglemente för
myndighetsservicenämnden i Vellinge kommun föreslås flyttas från nuvarande
myndighetsservicenämnden till omsorgsnämnden.

Uppgifter kopplat till kap 2.6 Strategisk och hållbar utveckling enligt reglemente för
kommunstyrelsen i Vellinge kommun föreslås flyttas i vissa delar från
kommunstyrelsen till den nya miljö- och byggnadsnämnden.

Den nya nämnden miljö- och byggnadsnämnden får ett nytt reglemente utifrån de
föreslagna förändringarna och övertar det som är myndighetsservicenämndens ansvar i
övriga delar.

Motiven till förändring av nämndorganisation och förändrade ansvarsområden mellan
nämnder är att de föreslagna förändringarna bedöms ge mer renodlade ansvarsområden
och en förbättrad struktur för den politiska styrningen.

Den föreslagna förändringen har stöd i kommunallagen; KL 3 kap. 3 och 4§§ samt 6
kap.16 och 19§§ samt 4 kap. 10§ första stycket och innebär inga utökade kostnader för
kommunen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Martin Jungmann 2020-01-12.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 19
Protokoll omsorgsnämnden 2020-01-28 § 2
Protokoll myndighetsservicenämnden 2020-01-23 § 9
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-11 § 32
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 19, i
omsorgsnämnden 2020-01-28 § 2 i myndighetsservicenämnden 2020-01-23 § 9 och i
kommunstyrelsen 2020-02-11 § 32.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta förslag om förändrad nämndorganisation med de nya uppgiftsområdena för
kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt omsorgsnämnden.
2. Avskaffa myndighetsservicenämnden samt återkalla uppdragen för ledamöter och
ersättare i myndighetsservicenämnden.
3. Inrätta en miljö- och byggnadsnämnd, att gälla från och med 2020-02-25.
4. Beslut om insynsplatser enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-12-05 § 124 gäller
för miljö- och byggnadsnämnden.
5. I reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ändras
myndighetsservicenämnden till miljö- och byggnadsnämnd, i övrigt är reglementerat
oförändrat.

Beslutet skickas till
Myndighetsservicenämnden
Omsorgsnämnden
Samtliga avdelningschefer
Serkon
Systemförvaltare w3d3
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Ärendets dnr: Ks 2020/145
Kf 11

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice
och 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Valberedningen bereder ärendet på valberedningens sammanträde 2020-02-24 kl.
15.00.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

17 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Ärendets dnr: Ks 2020/54
Kf 12

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Initierat av
Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler
Ärendebeskrivning
Med anledning av den föreslagna förändringen av nämndorganisation och
ansvarsfördelning mellan nämnder ankommer det på fullmäktige att fatta beslut om att
anta reglemente för miljö- och bggnadsnämnden.
Reglementet för miljö- och byggnadsnämnden med 2020-02-25.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-12 Martin Jungmann, kanslichef
Förslag på reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 20
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-11 § 33
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 20 och i
kommunstyrelsen 2020-02-11 § 33.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Myndighetsservicenämnden
Omsorgsnämnden
Samtliga avdelningschefer

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

18 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Ärendets dnr: Ks 2020/55
Kf 13

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Initierat av
Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler
Ärendebeskrivning
Med anledning av den föreslagna förändringen av nämndorganisation och
ansvarsfördelning mellan nämnder ankommer det på fullmäktige att fatta beslut om att
anta revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
Ändringarna av reglementet för kommunstyrelsen gäller från och med 2020-02-25.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-12 Martin Jungmann
Reglemente för kommunstyrelsen med markerade ändringar
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 21
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-11 § 34
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 21 och i
kommunstyrelsen 2020-02-11 § 34.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta reglemente för kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Samtliga avdelningschefer
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Ärendets dnr: Ks 2020/56
Kf 14

Revidering av reglemente för omsorgsnämnden
Initierat av
Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler
Ärendebeskrivning
Med anledning av den föreslagna förändringen av nämndorganisation och
ansvarsfördelning mellan nämnder ankommer det på fullmäktige att fatta beslut om att
anta revidering av reglemente för omsorgsnämnden.
Ändringarna av reglementet för omsorgsnämnden gäller från och med 2020-02-25.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-12 Martin Jungmann
Reglemente för omsorgsnämnden med markerade ändringar
Förslag till reviderat reglemente för omsorgsnämnden
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 22
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-11 § 35
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 22 och i
kommunstyrelsen 2020-02-11 § 35.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta reglemente för omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till
Myndighetsservicenämnden
Omsorgsnämnden
Samtliga avdelningschefer
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Ärendets dnr: Ks 2020/127
Kf 15

Revidering av ordning för inkallande av ersättare som inte
är personlig
Initierat av
Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande
Ärendebeskrivning
Den aktuella ordningen beslutad av kommunfullmäktige den 5 december 2018 (Kf §
151) reglerar inte tillfällen där ersättare inte längre representerar det parti som de
företrädde vid tidigare aktuellt val.
Då ordningen saknar vägledning i frågan förslås följande revidering av ordning för
inkallande av ersättare som inte är personlig;
”Ersättare som saknar partitillhörighet (-) inträder sist bland ersättarna som upptagits
i kommunfullmäktiges protokoll.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Martin Jungmann, kanslichef
Reviderad ordning för inkallande av ersättare som inte är personlig
Ordning för inkallande av ersättare som inte är personlig (Kf § 151)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta revidering av ordning för inkallande av ersättare som inte är personlig.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Nämndsekreterare
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Ärendets dnr: Ks 2020/40
Kf 16

Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska kommunstyrelsen en gång per år
redovisa de motioner som ej har beretts färdigt.
Det finns totalt 20 motioner som bereds inom kommunförvaltningen och i nämnder.
Av dessa 20 motioner är en motion återremitterad av kommunstyrelsens arbetsutskott
till tekniska nämnden
Denna motion har överskridit den ettåriga beredningsfristen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lena Ek
Sammanställning av ej slutbehandlade motioner
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 23
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-11 § 36
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 23 och i
kommunstyrelsen 2020-02-11 § 36.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner 2020.
Beslutet skickas till
Lena Ek, kommunsekreterare
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Ärendets dnr: Ks 2019/420
Kf 17

Svar på motion från Fabian Sivnert (KD) om
medborgarförslag - Vellingeinitiativ
Initierat av
Fabian Sivnert (KD)
Ärendebeskrivning
Fabian Sivnert (KD) föreslår i en motion, inlämnad 2019-04 att ett medborgarelaterat
förslag - Vellingeinitiativet - startas i kommunen.
Motionären avser att Vellingeinitiativet ska vara en plattform där alla Vellingebor ges
möjlighet att komma med digitala förslag och synpunkter när det gäller kommunen, och
där alla ges möjlighet att stödja en idé. De idéer som uppnår ett fördefinierat antal
personer som stödjer idén skickas vidare till berörd nämnd för beredning som ett
informationsärende och för beslut om vidare hantering.
I Vellinge kommun har medborgarna många vägar att inkomma med förslag,
synpunkter och idéer. Vellinge kommun har i SCBs medborgarundersökning hösten
2019 ett Nöjd-Inflytande-Index (NII) om 55. Det är en förbättring i jämförelse med
medborgarundersökningen 2016 då NII var 47. Genomsnittet 2019 för Sveriges
kommuner är 39.
Själva idén med e-förslag bygger på att andra medborgare ska stödja förslaget. Stödet
skulle kunna ses som en bild av medborgarnas vilja och att ett bra förslag stöds av
många. E-förslag som demokratiskt verktyg har dock en del utmaningar, till exempel
avseende jämlikheten i deltagandet och vilka förslag och förslagslämnare som når stöd
och vilka som inte lyckas nå fram.
Införande av e-förslag innebär direkta kostnader för inköp eller utveckling av ITverktyg samt löpande kostnader för tekniskt underhåll och service. Därtill tillkommer
personella resurser för att upprätta regler och rutiner och hantera, behandla och följa
upp inkomna e-förslag.
Medborgarna i Vellinge kommun har idag goda möjligheter att inkomma med förslag,
synpunkter och idéer, och senaste medborgarundersökningen ger vid handen att
medborgarna själva upplever en hög grad av inflytande. Detta, i kombination med de
utmaningar som finns kopplat till e-förslag, ger den samlade bedömningen att
införandet av e-förslag inte är att rekommendera.
Beslutsunderlag
Motion från Fabian Sivnert (KD)
Svar på motion av Jenny Reiman Ehle, 2019-12-18
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 25
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-11 § 42

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

23 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 25 och i
kommunstyrelsen 2020-02-11 § 42.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
Beslutet skickas till
Fabian Sivnert (KD)

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

24 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Ärendets dnr: Ks 2019/583
Kf 18

Svar på motion från Magdalena Nour (C) om att utarbeta
rutin för samtal när anställda avslutar sin anställning samt
upprätta en hållbarhetsplan för kommunens
attraktionskraft som arbetsgivare
Initierat av
Magdalena Nour (C)
Ärendebeskrivning
Magdalena Nour (C) föreslår i en motion, inlämnad 2019-06-11, om att utarbeta
rutin vid för samtal när anställda avslutar sin anställning samt upprätta en
hållbarhetsplan för kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.
Beslutsunderlag
Motion från Magdalena Nour (C)
Svar på motion, Liselott Lundin HR-direktör
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 24
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-11 § 41
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 24 och i
kommunstyrelsen 2020-02-11 § 41.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till
Magdalena Nour (C)

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

25 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Ärendets dnr: Ks 2020/142
Kf 19

Interpellation från Angela Everbäck (MP) om
trafiksituationen Östersjövägen - Östra Fädriften
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om trafiksituationen Östersjövägen - Östra Fädriften
Beslutsunderlag
Interpellation från Angela Everbäck (MP)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

26 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Ärendets dnr: Ks 2020/152
Kf 20

Interpellation från Kristian Svensson (SD) om beslutet att
riva Tångvallagården
Initierat av
Kristian Svensson (SD)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om beslutet att riva Tångvallagården
Beslutsunderlag
Interpellation från Kristian Svensson (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

27 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Ärendets dnr: Ks 2020/141
Kf 21

Interpellation från Angela Everbäck (MP) om hantering av
tång
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om hantering av tång.
Beslutsunderlag
Interpellation från Angela Everbäck (MP)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

28 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Ärendets dnr: Ks 2020/147
Kf 22

Fråga från Angela Everbäck (MP) om Ekosystemtjänster
och besiktning av träd före exploatering
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ärendebeskrivning
Frågan handlar om ekosystemtjänster och besiktning av träd före exploatering.
Beslutsunderlag
Fråga från Angela Everbäck (MP)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

29 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Ärendets dnr: Ks 2020/148
Kf 23

Fråga från Angela Everbäck (MP) om extra resurser till
välfärden
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ärendebeskrivning
Frågan handlar om extra resurser till välfärden.
Beslutsunderlag
Fråga från Angela Everbäck (MP)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslultar
1.

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

30 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Ärendets dnr: Ks 2020/149
Kf 24

Fråga från Angela Everbäck (MP) om säl och skyddsjakt
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ärendebeskrivning
Frågan handlar om säl och skyddsjakt i Vellinge kommun.
Beslutsunderlag
Fråga från Angela Everbäck (MP)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktig beslutar
1.

2020-02-17

Kommunfullmäktige

Kungörelse

31 (31)

Dnr: Ks 2019/987

Kf 25

Till sammanträdet inkomna interpellationer, frågor och
motioner

