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Tid
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Ärendelista
1. Upprop
2. Val av justerare - (SD) justerar
3. Meddelande
4. Avsägelse från Karin Petersson (C) som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i
Myndighetssevicenämnden
5. Avsägelser
6. Valärende
7. Vellinge kommuns delårsrapport per 30 juni 2019
8. Politisk plan för Utbildningnämnden 2020-2023
9. Politisk plan för Omsorgsnämnden 2020-2023
10. Politisk plan för Tekniska nämnden 2020-2023
11. Politisk plan för Myndighetsservicenämnden 2020-2023
12. Politisk plan för kommunstyrelsen 2020-2023
13. Taxor och avgifter i Vellinge kommun 2020
14. Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022
15. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2020
16. Svar på motion från Fabian Sivnert (KD) om förbättrad kollektivtrafik inom kommundelarna
samt med angränsande kommuner
17. Interpellation från Andreas Johansson (L) angående situationen på S:t Knut
18. Till sammanträdet inkomna frågor, interpellationer och motioner

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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Val av justerare - (SD) justerar
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Protokollet justeras den __________________2019 på kommunförvaltningens
kansli.
2. Utse Gustav Schyllert (M) och _________________att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll.
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Ärendets dnr: Ks 2019/4
Kf 3

Meddelande
Ärendebeskrivning
a) Länsstyrelsen i Skåne - Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
b) Länsstyrelsen i Skåne - Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. Godkänna redovisningen av meddelande.
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Ärendets dnr: Ks 2019/28
Kf 4

Avsägelse från Karin Petersson (C) som ersättare i
kommunfullmäktige och ledamot i
Myndighetsservicenämnden
Ärendebeskrivning
Karin Petersson (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och
ledamot i myndighetsservicenämnden.
Om kommunfullmäktige godkänner avsägelse behöver kommunfullmäktige hemställa
hos Länsstyrelsen i Skåne om ny röstsammanräkning efter Karin Petersson (C).
Beslutsunderlag
Avsägelse från Karin Petersson (C)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Ärendets dnr: Ks 2019/567
Kf 7

Vellinge kommuns delårsrapport per 30 juni 2019
Initierat av
Ekonomidirektör Åke Grönvall
Ärendebeskrivning
Kommunförvaltningen har upprättat förslag på delårsrapport per den 30 juni 2019.
Delårsrapporten omfattar både Vellinge kommuns resultat och en redovisning för
helägda bolag.
Vellinge kommun har fyra kommunövergripande mål. Målen är en utgångspunkt för
nämndernas 46 mål, årsprognosen för måluppfyllelsen är 88 % per den 30 juni 2019.
Då samtliga finansiella mål och flertalet av verksamhetsmålen är uppnådda så bedöms
god ekonomisk hushållning uppnås för 2019.
I delårsrapporten prognostiseras ett resultat på 34,5 mkr för Vellinge kommun.
Prognosen för investeringarna uppgår till 263,6 mkr av budgeterad 309,8 mkr. För hela
koncern uppgår investeringarna till 295,3 mkr.
Kommunstyrelsens investeringsbudget för skydd mot höga havsnivåer föreslås minskas
från 6 mkr till 2,5 mkr, motsvarande ökning på 3,5 mkr föreslås i kommunstyrelsens
investeringsbudget 2020.
Fastighetsutskottet föreslår att BR-fastighet investeringsbudget för 2019 öka för
planerat underhåll från 5,0 mkr till 9,4 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, 2019-09-10
Vellinge kommuns delårsrapport per den 30 juni 2019
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 181
Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 200
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 181 och i
kommunstyrelsen 2019-10-08 § 200.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna delårsrapporten per den 30 juni 2019 för Vellinge kommun.
2. Godkänna att kommunstyrelsens investeringsbudget för skydd mot stigande
havsnivåer minskas från 6 mkr till 2,5 mkr.
3. Godkänna utökning av kommunstyrelsens investeringsbudget Effekt K3 regelverk
med 4,4 mkr till 9,4 mkr för planerat underhåll.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Nämnderna
Serkon
Helägda bolagen
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Ärendets dnr: Ks 2019/631
Kf 8

Politisk plan för Utbildningnämnden 2020-2023
Initierat av
Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande
Ärendebeskrivning
Alla nämnder har fått i uppdrag att revidera de politiska planerna i samband med den
nya mandatperioden 2020-2023.
De politiska planerna är en viktigt del av kommunens styrmodell där de politiska
ambitionerna och inriktningen för de kommande åren formuleras.
De politiska planerna antas av kommunfullmäktige efter beredning i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Politisk plan utbildningsnämnden 2020-2023
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 182
Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 201
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i utbildningsnämnden 2019-06-10 § 78, i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-09-25 § 182 och i kommunstyrelsen 2019-10-08 § 201.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta politisk plan för utbildningsnämnden 2020-2023.
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Ärendets dnr: Ks 2019/615
Kf 9

Politisk plan för Omsorgsnämnden 2020-2023
Initierat av
Mavis Zander (M) omsorgsnämndens ordförande
Ärendebeskrivning
Alla nämnder har fått i uppdrag att revidera de politiska planerna i samband med den
nya mandatperioden 2020-2023.
De politiska planerna är en viktigt del av kommunens styrmodell där de politiska
ambitionerna och inriktningen för de kommande åren formuleras.
De politiska planerna antas av kommunfullmäktige efter beredning i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Politisk plan omsorgsnämnden 2020-2023
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 183
Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 202
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2019-06-18 § 80, i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-09-25 § 183 och i kommunstyrelsen 2019-10-08 § 202.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta politisk plan för omsorgsnämnden 2020-2023.
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Ärendets dnr: Ks 2019/616
Kf 10

Politisk plan för Tekniska nämnden 2020-2023
Initierat av
Martin von Gertten (M), tekniska nämndens ordförande
Ärendebeskrivning
Alla nämnder har fått i uppdrag att revidera de politiska planerna i samband med den
nya mandatperioden 2020-2023.
De politiska planerna är en viktigt del av kommunens styrmodell där de politiska
ambitionerna och inriktningen för de kommande åren formuleras.
De politiska planerna antas av kommunfullmäktige efter beredning i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Politisk plan tekniska nämnden 2020-2023
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 184
Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 203
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2019-06-18 § 45, i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-09-25 § 184 och i kommunstyrelsen 2019-10-08 § 203.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta politisk plan för tekniska nämnden 2020-2023.
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Ärendets dnr: Ks 2019/627
Kf 11

Politisk plan för Myndighetsservicenämnden 2020-2023
Initierat av
Christine Andersson (M) myndighetsservicenämndens ordförande
Ärendebeskrivning
Alla nämnder har fått i uppdrag att revidera de politiska planerna i samband med den
nya mandatperioden 2020-2023.
De politiska planerna är en viktigt del av kommunens styrmodell där de politiska
ambitionerna och inriktningen för de kommande åren formuleras.
De politiska planerna antas av kommunfullmäktige efter beredning i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Politisk plan myndighetsservicenämnden 2020-2023
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 185
Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 204
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i myndighetsservicenämnden 2019-06-18 § 124, i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 185 och i kommunstyrelsen 2019-10-08
§ 204.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta politisk plan för myndighetsservicenämnden 2020-2023.
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Ärendets dnr: Ks 2019/388
Kf 12

Politisk plan för kommunstyrelsen 2020-2023
Initierat av
Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande
Ärendebeskrivning
Alla nämnder har fått i uppdrag att revidera de politiska planerna i samband med den
nya mandatperioden 2020-2023.
De politiska planerna är en viktigt del av kommunens styrmodell där de politiska
ambitionerna och inriktningen för de kommande åren formuleras.
De politiska planerna antas av kommunfullmäktige efter beredning i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Politisk plan kommunstyrelsen 2020-2023
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 186
Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 205
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 186 och i
kommunstyrelsen 2019-10-08 § 205.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta politisk plan för kommunstyrelsen 2020-2023.
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Ärendets dnr: Ks 2019/526
Kf 13

Taxor och avgifter i Vellinge kommun 2020
Initierat av
Ekonomidirektör Åke Grönvall
Ärendebeskrivning
Kommunförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens och nämndernas förslag på
taxor för 2020 att gälla fr o m den 1 januari 2020.
Taxor och avgifter för kultur och fritid har redigerats avseende vissa taxor och
kompletterats med förändring mellan 2019 och 2020.
Myndighetsservicenämnden hänvisar till kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2019
§ 88 om avgifter för prövning och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088).
Myndighetsservicesnämndens beslut om taxor för 2020 har kompletterats med en
förteckning på avgifterna för prövning och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande
produkter.
I övrigt är det inga ändringar i kommunstyrelsens och nämndernas förslag till taxor och
avgifter för 2020.
Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2020
Protokoll
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 187
Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 206
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 187 och i
kommunstyrelsen 2019-10-08 § 206.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa föreslagna taxor och avgifter för kommunstyrelsen och nämnderna att gälla
fr o m 1 januari 2020.
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Ärendets dnr: Ks 2019/779
Kf 14

Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022
Ärendebeskrivning
Under budgetprocessen 2019 har majoritetens förslag på budget för 2020 med
ekonomiskplan för 2021–2022 tagits fram.
Budgetförslaget är beräknat på en oförändrad skattesats 18:50 per skattekrona för 2020.
Åretsresultat planeras uppgå till 12,5 mkr.
Nettoinvesteringarna planeras uppgå till 242,4 mkr 2020, 236,1 mkr 2021 och 397,2
mkr 2022.
Lånefinansieringen för nettoinvesteringarna 2020 uppgår till ca 53 %.
Låneramen för koncernbanken föreslås uppgå till 3 000 mkr, för att finansiera
kommunens och dess helägda bolags investeringar.
Regeringen har under augusti överlämnat förslag om reviderad kostnadsutjämning för
kommunsektorn för lagrådsremiss. I dagsläget är det osäkert hur förslaget påverkar
kommunerna.
Regeringen har föreslag på ändringar i IFO modell och reglerna för införandebidraget
varför det är omöjligt att göra någon prognos/beräkning på Vellinge kommuns utfall i
det nya kostnadsutjämningssystemet. Förändringar innebär en risk för betydligt sämre
utfall än vad som redovisas i ovanstående förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall ekonomidirektör
Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 188
Budgetyrkande (C)
Budgetyrkande (MP)
Budgetyrkande (L)
Förhandlingsprotokoll, bilaga och yrkande från fackliga organisationer
Budgetyrkande (SD)
Budgetyrkande (KD)
Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 207
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 188 och i
kommunstyrelsen 2019-10-08 § 207.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa skattesatsen till 18:50 per skattekrona för 2020
2. Fastställa Vellinge kommuns budget för 2020 med ekonomiskplan för 2021–2022
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Ärendets dnr: Ks 2019/770
Kf 15

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2020
Ärendebeskrivning
Förslag till tidplan för sammanträde i kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige kl. 18.00

24 februari, 27 april, 22 juni, 28 september, 9 november, 14 december
Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2020
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 189.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 208
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 189 och i
kommunstyrelsen 2019-10-08 § 208.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna tidplan för kommunfullmäktiges sammanträde 2020
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Ärendets dnr: Ks 2019/66
Kf 16

Svar på motion från Fabian Sivnert (KD) om förbättrad
kollektivtrafik inom kommundelarna samt med
angränsande kommuner
Initierat av
Fabian Sivnert (KD)
Ärendebeskrivning
Fabian Sivnert (KD) föreslår i en motion, inlämnad
2019-01-18 att Vellinge kommun verkar för att de östra kommundelarna får bättre
möjligheter till kollektivtrafik till centralorten Vellinge, verka för en Pågatågstation i
Arrie och att verka för att i samverkan med Region Skåne och Malmö Lokaltrafik, deras
bussar inte stannar vid kommungränsen utan att samverka mellan kommunerna, i likhet
med vad som sker med Pågatågen, d v s mellan regioner.
Beslutsunderlag
Motion från Fabian Sivnert (KD)
Protokoll tekniska nämnden 2019-09-03 § 63
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25 § 190
Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-08 § 209
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2019-09-03 § 63, i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-09-25 § 190 och i kommunstyrelsen 2019-10-08 § 209.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Första punkten i motionen anses besvarad.
2. Andra punkten i motionen avslås.
3. Tredje punkten i motionen anses besvarad.
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Ärendets dnr: Ks 2019/833
Kf 17

Interpellation från Andreas Johansson (L) angående
situationen på S:t Knut
Initierat av
Andreas Johansson (L)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om situationen på vårdboendet S:t Knut.
Beslutsunderlag
Interpellation från Andreas Johansson (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Kf 18

Till sammanträdet inkomna frågor, interpellationer och
motioner

