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Lena Ek
Enhetschef

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2019-12-11

Plats

Kommunhuset, Måkläppen

Tid

18:00
På kommunfullmäktiges sammanträde kommer priser och
stipendier att delas ut.

Ärendelista
1. Upprop
2. Val av justerare - (C)
3. Meddelande
4. Avsägelse från Arian Mosaddegh som nämndeman i Malmö Tingsrätt
5. Avsägelse från Jan Carle (M) som ersättare i styrelsen för Falsterbonäsets Museiförening
6. Avsägelser
7. Valärende
8. Tilläggsavtal till avtal om medfinansiering och samverkan för ombyggnad av korsning på väg
500/528/567 etc i Hököpinge
9. Antagande av detaljplan för Hököpinge 68:5 m fl, skola i Hököpinge
10. Antagande av ändring av detaljplan för Falsterbo 5:217 - 249 m fl, västra delen av
Kullsbackarna
11. Antagande av detaljplan för del av Vellinge 68:14 m fl, verksamhetsområde mellan E6 och
väg 100
12. Kommunalt partistöd 2020
13. Handlingsplan för integration 2020-2023
15. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om att Vellinge kommun ska gå med i Glokala
Sverige

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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16. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) m fl angående trafiksituationen vid Södervångsskolan,
norra infarten
17. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om att införa koldioxidbudget i Vellinge kommun
18. Svar på motion från Fabian Sivnert (KD) om fria kollektivresor för pensionärer i Vellinge
kommun
19. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om konceptet Sällbo
20. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) gällande att Vellinge ska bli en MR-kommun
(mänskliga rättigheter)
21. Interpellation från Mikael Kinning (C) om uppsatta mål för utbildningsnämnden 2020
22. Interpellation från Anders Cnattingius (L) angående vårdboendet S:t Knut
23. Fråga från Kristian Svensson (SD) betalningssätt för parkering på kommunens mark
24. Fråga från Anders Cnattingius (L) om hur många fall av våldsbejakande extremism har
rapporterats
25. Fråga från Anders Cnattingius (L) om hur stor andel nyanlända fick godkänt i provet i
samhällsorientering
26. Motion från Henrik Thorsell (L) m fl om att utreda spårbunden trafik mellan Höllviken och
Malmö Centralstation
27. Motion från Deniz Eryilmaz (SD) om att införa förbud mot religiös huvudbonad i förskolan,
förskoleklass, grundsärskolan och grundskola.
28. Motion från AnnMari Paulcén (L) m fl om att skapa en pendlarparkering för Gessie området
29. Till sammanträdet inkomna frågor, interpellationer och motioner
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Val av justerare - (C)
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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. Godkänna redovisningen av meddelande.

2019-12-04

Kommunfullmäktige

Kungörelse

6 (39)

Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/28
Kf 4

Avsägelse från Arian Mosaddegh som nämndeman i
Malmö Tingsrätt
Initierat av
Arian Mosaddegh
Ärendebeskrivning
Arian Mosaddegh avsäger sig uppdraget som nämndeman i Malmö Tingsrätt.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Arian Mosaddegh
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Ärendets dnr: Ks 2019/28
Kf 5

Avsägelse från Jan Carle (M) som ersättare i styrelsen för
Falsterbonäsets Museiförening
Initierat av
Jan Carle (M)
Ärendebeskrivning
Jan Carle (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i styrelsen Falsterbonäsets
Museiförening.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jan Carle (M)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Ärendets dnr: Ks 2011/588
Kf 8

Tilläggsavtal till avtal om medfinansiering och samverkan
för ombyggnad av korsning på väg 500/528/567 etc i
Hököpinge
Initierat av
Eric Arnehed, Mark och Exploatering, Samhällsbyggnadsavdelningen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-20 att godkänna avtal med Trafikverket om
medfinansiering och samverkan för ombyggnad av korsning på väg 500/528/567 etc. i
Hököpinge.
Tilläggsavtalet reglerar ansvar och finansiering mellan Vellinge kommun och
Trafikverket för ombyggnaden av korsningen på väg 500/528/567 etc. i Hököpinge.
Tilläggsavtalet innebär att ombyggnationen utförs av Trafikverket istället för Vellinge
kommunen. Ombyggnationen finansieras fortsatt av Vellinge kommun.
Vellinge kommun har i sin tur tecknat exploateringsavtal med Veidekke Villatomter
AB 2017-10-31 för att finansiera ombyggnationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-21 från Eric Arnehed, Mark och Exploatering,
Samhällsbyggnadsavdelningen.
Bilaga 1: Befintligt Avtal om medfinansiering och samverkan för ombyggnad av
korsning på väg 500/528/567 etc. i Hököpinge.
Bilaga 2: Tilläggsavtal till Avtal om medfinansiering och samverkan för ombyggnad av
korsning på väg 500/528/567 etc. i Hököpinge.
Bilaga 3: Exploateringsavtal gällande Hököpinge 68:8 m.fl.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 221.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 235
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 221 och i
kommunstyrelsen 2019-11-19 § 235.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna Tilläggsavtal till Avtal om medfinansiering och samverkan för
ombyggnad av korsning på väg 500/528/567 etc. i Hököpinge, Vellinge kommun.
Beslutet skickas till
Mark och Exploatering
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Ärendets dnr: Ks 2018/235
Kf 9

Antagande av detaljplan för Hököpinge 68:5 m fl, skola i
Hököpinge
Initierat av
Johan Helgeson, Plan- och Byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen
Ärendebeskrivning
Tillväxtavdelningen fick 2018 i uppdrag att genom detaljplan pröva planområdet för ny
skola.
Detaljplanens syfte är att skapa byggrätt för skoländamål med relativt stor flexibilitet i
placeringen på tomten. Även idrottshall för skol- och föreningsverksamhet ryms inom
planen. Trygga och säkra trafiklösningar inom och i direkt anslutning till skolområdet
ska skapas. Den allmänna platsmarken får kommunalt huvudmannaskap.
Samråd ägde rum under våren 2019 och planen var utställd på granskning under
sommaren 2019.
Antagandehandlingar föreligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-08 från Johan Helgeson, Plan- och Byggenheten,
Samhällsbyggnadsavdelningen.
Bilagor: Antagandehandlingar (planbeskrivning och plankarta).
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 222.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 236
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 222 och i
kommunstyrelsen 2019-11-19 § 236.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta detaljplan för del av Hököpinge 68:5 m.fl, ny skola i Hököpinge.
Beslutet skickas till
Plan- och Byggenheten
Mark och Exploatering

2019-12-04

Kommunfullmäktige

Kungörelse

14 (39)

Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2013/15
Kf 10

Antagande av ändring av detaljplan för Falsterbo 5:217 249 m fl, västra delen av Kullsbackarna
Initierat av
Johan Helgeson, Enheten för Plan och Bygg, Samhällsbyggnadsavdelningen
Ärendebeskrivning
För området Kullsbackarna (Falsterbo 5:217 - 5:249 m.fl.) i Falsterbo upprättades 2005
en detaljplan till ett nytt bostadsområde. Planen reglerade också åtgärder i befintliga
bostadsområden; hörn-avskärningar i gatukorsningar, gångbanor och cykelvägar m.m
samt reglerade utformningen av Clemensagervägen med en gångbana och cykelväg
parallell med körbanan.
Ett exploateringsavtal för genomförande av åtgärderna tecknades med företaget som
exploaterade det nya bostadsområdet, Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB.
Flera åtgärder har aldrig genomförts. Kommunens nuvarande bedömning är att de
föreslagna åtgärderna inte behövs i den omfattning som detaljplanen angav och att de
ibland skulle innebära onödiga intrång på privat tomtmark. Kommunen har också
underhand gjort överenskommelser och slutit nyttjandeavtal med ett par berörda
fastighetsägare om att en gångbana och cykelväg (GC-väg) ska dras i annat läge än vad
planen angav. Exploateringsavtalet har med kommunens godkännande överlåtits från
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB till Stiftelsen Falsterbo Horse Show.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-18 att upprätta ändringar i detaljplan för Falsterbo
5:217 och 5:249 m.fl. samt att godkänna överlåtelse av exploateringsavtal.
Detta förslag ändrar anvisningar i tidigare plan beträffande omfattning av några
hörn-avskärningar i gatukorsningar och sträckning av en gång- och cykelväg på
Falsterbo 5:234. Planen reviderar tidigare plans anvisningar beträffande utformning av
Clemensagervägen. Den förtydligar att gångbana och cykelväg ska följa norr om
körbanan, samtidigt som huvudmannaskapet blir kommunalt för såväl
Clemensagervägen i denna del, som den nya gångbanan och cykelvägen utmed
Clemensagervägen.
Antagandeförslaget har tagit bort ridstigen samt låter parkmark även fortsättningsvis
hindra från genomfartstrafik på Gallehejdevägen. Parallellt med ett avtal med FHS
föreslås förslaget nu antas med enbart mindre justeringar i planhandlingarna.
Samråd ägde rum under vintern 2013 och förslaget var utställt för granskning under
första kvartalet 2019.
Antagandehandlingar föreligger.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-08 från Johan Helgeson, Plan- och Byggenheten,
Samhällsbyggnadsavdelningen.
Bilagor: Antagandehandlingar (planbeskrivning, plankarta del 1, plankarta del 2,
utlåtande och samrådsredogörelse).
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 223.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 237
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 223 och i
kommunstyrelsen 2019-11-19 § 237.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta ändring av detaljplan för Falsterbo 5:217 - 249 m.fl. västra delen av
Kullsbackarna.
Beslutet skickas till
Plan- och Byggenheten
Mark och Exploatering
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Ärendets dnr: Ks 2014/379
Kf 11

Antagande av detaljplan för del av Vellinge 68:14 m fl,
verksamhetsområde mellan E6 och väg 100
Initierat av
Filip Evander, Plan- och Byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen
Ärendebeskrivning
Vellinge kommun har initierat ett planarbete för nytt verksamhetsområde mellan E6 och
väg 100. Efter att alla tomter i Vellinge södra industriområde blivit sålda eller anvisade
har det blivit aktuellt med nya lägen för verksamheter i anslutning till Vellinge tätort.
Utredningar pekar på att det finns ett samhällsekonomiskt värde i att utveckla området
för Vellinge kommun.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett småskaligt
verksamhetsområde som komplement till det befintliga södra industriområdet öster om
E6. Planområdet utgör den norra delen av ett större verksamhetsområde som planeras
mellan väg 100 och E6 i enlighet med gällande översiktsplan. Detaljplanen syftar därför
till att planlägga infrastruktur som i framtiden även kommer att serva det södra
området, exempelvis reserveras yta för ett kollektivtrafikstråk längs med väg 100. I
samband med upprättandet av detaljplanen utreds också möjlighet att anlägga en ny
anslutning till väg 100 från Åkeshögsvägen, vilken underlättar möjligheten att ta sig till
området från Höllviken och Skanör/Falsterbo. Den föreslagna anslutningen prövas ej i
föreliggande planförslag.
Enligt förslaget planläggs området för kontor, verksamheter, restaurang och möjlighet
till återvinningscentral. I den södra delen i anslutningen till E6:an föreslås en
drivmedelsstation. Området möjliggör ny tomtmark till ca 127 000 m2. Totalt omfattar
hela planområdet ca 205 000 m2.
Planen ställdes ut för samråd under hösten 2018. Granskning genomfördes under
sommaren 2019.
Antagandehandlingar föreligger.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-22 från Filip Evander, Plan- och Byggenheten,
Samhällsbyggnadsavdelningen.
Bilagor: Antagandehandlingar (planbeskrivning och plankarta).
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 198.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 238
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 198 och i
kommunstyrelsen 2019-11-19 § 238.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta detaljplan för Vellinge 68:14 m fl, verksamhetsområde mellan E6 och väg 100.
Beslutet skickas till
Plan- och Byggenheten
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Ärendets dnr: Ks 2019/871
Kf 12

Kommunalt partistöd 2020
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för partistöd ska en årlig avstämning göras med utgångspunkt för
partistöd är årsvisa beräkningar med respektive partis representation och antal mandat i
kommunfullmäktige som underlag.
Utbetalning av partistöd ska ske två gånger per kalenderår, det första tillfället innan den
30 juni och det andra tillfället innan den 31 december.
Respektive parti som under föregående kalenderår har uppburit partistöd ska till
kommunfullmäktige lämna en skriftlig redogörelse om hur partistödet använts.
Varje parti ska ha utsett en granskare som upprättar en rapport som ger en rättvisande
bild av hur partistödet använts.
Redogörelsen ska tillsammans med granskande rapport inges till kommunfullmäktige
senast den 30 juni efter att partistödet utbetalats.
Samtliga partier har inkommit med redovisning och granskningsrapport inom
förutbestämd tid.
Samtliga mandat i kommunfullmäktige har varit tillsatta under 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Åke Grönvall, ekonomidirektör.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 225.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 239
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 225 och i
kommunstyrelsen 2019-11-19 § 239.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Partistöd för 2020 utbetalas i enlighet med reglementet om partistöd.
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Ärendets dnr: Ks 2019/499
Kf 13

Handlingsplan för integration 2020-2023
Initierat av
Catharina Byström
Ärendebeskrivning
Handlingsplanen för integration är ett viktigt mål och styrdokument i arbetet med att få
till stånd en väl fungerande integration av nyanlända och ensamkommande barn och
ungdomar. Förslag till Handlingsplan för Integration 2020 - 2023 har arbetats fram av
politik och förvaltning. Delar med innehåll som ligger under kultur- och
fritidsutskottets område kommer att revideras och beredas av kultur- och
fritidsutskottet, och tillföras det slutliga förslaget inför kommunstyrelsens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-10-28, Peter Olsson.
Förslag till handlingsplan för integration 2020-2023 - efter KS 2019-11-19, 2019-1108, Peter Olsson.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 224.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 240
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 224 och i
kommunstyrelsen 2019-11-19 § 240.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta
1. Anta Handlingsplan för integration 2020 - 2023.
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Ärendets dnr: Ks 2019/120
Kf 15

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om att
Vellinge kommun ska gå med i Glokala Sverige
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ärendebeskrivning
I sin motion yrkar Angela Everbäck (MP) att Vellinge kommun ska gå med i Glokala
Sverige, ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FNförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida. Syftet är att
med utbildning, nätverkande och information få nytta av andras erfarenhet, vinna tid
och öka kvalitet och måluppfyllelse i vårt arbete med hållbarhet.
Aktiviteter inom deltagandet i Glokala Sverige ligger väl i linje med kommande
planering för det fortsatta arbetet inom hållbarhet. I kommunens budget 2020 beslutas
om framtagande av ett kommunövergripande hållbarhetsprogram med syftet att ge en
samlad beskrivning av hur Vellinge kommun bidrar till att uppfylla globala, nationella
och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor. Utbildningsinsatser inom Glokala kan
mycket väl kopplas till vårt kommande arbete med hållbarhetsprogrammet.
Beslutsunderlag
Motion från Angela Everbäck (MP).
Svar på motion, Aida Zubic Prag, energi- och klimatstrateg.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 226.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 241
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 226 och i
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 241.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
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Ärendets dnr: Ks 2018/303
Kf 16

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) m fl angående
trafiksituationen vid Södervångsskolan, norra infarten
Initierat av
Henrik Thorsell (L)
Ärendebeskrivning
Henrik Thorsell (L), föreslår i en motion inlämnad 2018-05-31, att utreda en ny
trafiklösning så att det blir säkert för alla barn som tar sig till Södervångsskolan.
Att skolbussen eventuellt får en egen väg att ta sig fram på utan att behöva blanda sig
med personbilar samt uppföra ett stort vind- och väderskydd för skolbussbarnen.
Motionen berör trafiksituationen inne på skolans område. Användande, utformning och
underhållet av detta område hanteras av fastighetsägaren/skolan och inte Tekniska
förvaltningen.
Dialog har förts med Utbildningsavdelningen gällande motionärens förslag.
Utbildningsavdelningen/Södervångskolan menar att de kommer att arbeta med att
upplysa vårdnadshavare, elever och personal om trafiksituationen och hur viktigt det är
att alla tar hänsyn och håller nere hastigheten. Även en insats med att beskära
buskar runtom skolan kommer att göras. Möjligheterna för elever att vänta
inomhus/under tak på bussen kommer att undersökas.
Motionären önskar även en utökning av parkeringsplatser till att omfatta allmän
platsmark. Kommunen kan inte upplåta allmän platsmark till enskilda
verksamhetsutövare. Ska användningsområdet förändras så kommer det att krävas en
detaljplanförändring.
Svar på motionen är upprättad i dialog med Utbildningsavdelningen.
Beslutsunderlag
Motion från Henrik Thorsell (L) m fl
Svar på motion, 2019-09-19, Richard Johansson.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2019-10-15 § 74.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 230.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 245
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2019-03-12 § 25, kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-05-14 § 130 där ärendet återremitterades och i tekniska nämnden
2019-10-15 - 74.
Ärendet har därefter åter behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 §
230 och i kommunstyrelsen 2019-11-19 § 245.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
Tekniska nämnden
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Ärendets dnr: Ks 2019/121
Kf 17

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om att införa
koldioxidbudget i Vellinge kommun
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ärendebeskrivning
I sin motion yrkar Angela Everbäck (MP) att Vellinge kommun ska införa en
koldioxidbudget.
En koldioxidbudget är ett verktyg och ett hjälpmedel som finns för att räkna ut vad
världen behöver åstadkomma för att minska sina utsläpp och nå Parisavtalets mål. På
kommunal nivå kan koldioxidbudgetar kartlägga vilka områden som är mest väsentliga
och inom vilket område som mest resurser ger bästa vinning och resultat.
Syftet med att upprätta en koldioxidbudget är att skapa kunskap om vilket utrymme
som finns för utsläpp av koldioxid i vårt territorium och hur våra verksamheter kan
bidra till minskade utsläpp.
Kostnaden för en koldioxidbudget är ca 25 000 kr.
Bedömningen är att koldioxidbudgetar har ett större värde på nationell och regional
nivå med syftet att identifiera åtgärder som olika sektorer bör åta sig, som gemensam
vägledning för olika lokala aktörer. Bedömningen är att koldioxidbudgetar i varje
enskild kommun har liten nytta.
Bedömningen är även att det pågående arbetet med ett hållbarhetsprogram för Vellinge
kommun kommer att resultera i slutsatser som leder mot minskade utsläpp och
effektivare energianvändning.
Beslutsunderlag
Motion från Angela Everbäck (MP).
Svar på motion, Aida Zubic Prag, energi- och klimatstrateg.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 227
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 242
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Dnr: Ks 2019/56

Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 227 och i
kommunstyrelsen 2019-11-19 § 242.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/227
Kf 18

Svar på motion från Fabian Sivnert (KD) om fria
kollektivresor för pensionärer i Vellinge kommun
Initierat av
Fabian Sivnert (KD)
Ärendebeskrivning
Motionären vill att Vellinge kommun erbjuder fria kollektivtrafikresor mellan klockan
09:00 till och med 15:00 inom kommunens gränser för pensionärer som är bosatta inom
kommunen.
Beslutsunderlag
Motion från Fabian Sivnert (KD).
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2019-10-15 § 73.
Svar på motion, 2019-09-18, Richard Johansson.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 231.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 246
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2019-10-15 § 73, kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-11-05 § 231 och i kommunstyrelsen 2019-11-19 § 246.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
Tekniska nämnden
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/341
Kf 19

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om konceptet
Sällbo
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet de gröna i Vellinge har inkommit med en motion som handlar om
konceptet SällBo. Konceptet finns idag i Helsingborg och går ut på att tre olika
målgrupper kommer att bo tillsammans. Drygt hälften av lägenheterna i det före detta
vårdhemmet i Helsingborg hyrs ut till seniorer (70+) och resterande till unga vuxna
mellan 18 och 25 år, däribland personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.
Miljöpartiet föreslår att Vellinge kommun ställer sig positiv till att undersöka
möjligheterna att införa konceptet SällBo i Vellinge kommun.
Konceptet SällBo är intressant och projektet bör följas för att se hur det faller ut. Nya
alternativa typer av boendeformer bör också prövas i samband med markanvisningar
och bostadsbyggande i kommunal regi.
Eftersom kommunen inte planerar för trygghetslägenheter i nuläget föreslås att
möjligheterna att införa just konceptet SällBo inte undersöks närmare och att motionen
därför avslås.
Beslutsunderlag
Motion från Angela Everbäck (MP).
Svar på motion, Anna Möller, samhällsbyggnadschef.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 228.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 243
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 228 och i
kommunstyrelsen 2019-11-19 § 243.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Beslutet skickas till
Motionären
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/598
Kf 20

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) gällande att
Vellinge ska bli en MR-kommun (mänskliga rättigheter)
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ärendebeskrivning
I sin motion yrkar Angela Everbäck (MP) att Vellinge går med och anmäler sitt intresse
för att jobba med SKL:s MR-plattform, för att koppla de uppdrag kommunen har till
säkerställande av mänskliga rättigheter. Med ambitionen att Vellinge ska bli en MRkommun (mänskliga rättigheter kommun).
I kommunens budget 2020 beslutas om framtagande av ett kommunövergripande
hållbarhetsprogram med syftet att ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun
bidrar till att uppfylla globala, nationella och regionala mål kopplade till
hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsprogrammet kommer att behandla hållbarhetsfrågor ur
ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Hela den kommunala organisationen
kommer att arbeta med hållbarhet, men samhällsbyggnadsavdelningen får ett särskilt
uppdrag att hålla ihop arbetet med hållbarhetsprogrammet.
Frågan om genomförande av mänskliga rättigheter i Vellinge kommun kommer att
beaktas i samband med hållbarhetsprogrammet. För att inte föregripa
hållbarhetsprogrammet föreslås avslag på motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Angela Everbäck (MP).
Svar på motion, 2019-10-23, Peter Olsson.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 229.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-11-19 § 244
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 229 och i
kommunstyrelsen 2019-11-19 § 244.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/972
Kf 21

Interpellation från Mikael Kinning (C) om uppsatta mål för
utbildningsnämnden 2020
Initierat av
Mikael Kinning (C)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om hur utbildningsnämnden ska nå uppsatta mål 2020.
Beslutsunderlag
Interpellation från Mikael Kinning (C)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1.
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/969
Kf 22

Interpellation från Anders Cnattingius (L) angående
vårdboendet S:t Knut
Initierat av
Anders Cnattingius (L)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om vårdboendet S:t Knut.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anders Cnattingius (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/862
Kf 23

Fråga från Kristian Svensson (SD) om betalningssätt för
parkering på kommunens mark
Initierat av
Kristian Svensson (SD)
Ärendebeskrivning
Frågan handlar om betalningssätt för parkering på kommunens mark.
Beslutsunderlag
Fråga från Kristian Svensson (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/973
Kf 24

Fråga från Anders Cnattingius (L) om hur många fall av
våldsbejakande extremism har rapporterats
Initierat av
Anders Cnattingius (L)
Ärendebeskrivning
Fråga från Anders Cnattingius (L) till kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler
- En handlingsplan mot våldsbejakande extremism har antagits politisk, vid sidan om
kommunens handlingsplan för integration.
Hur många fall av våldsbejakande extremism har rapporterats i Vellinge kommun?

Beslutsunderlag
Fråga från Anders Cnattingius (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/974
Kf 25

Fråga från Anders Cnattingius (L) om hur stor andel
nyanlända fick godkänt i provet i samhällsorientering
Initierat av
Anders Cnattingius (L)
Ärendebeskrivning
Fråga från Anders Cnattingius (L) till kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler
-Under det gångna året har nyanlända fått genomgå prov i samhällsorientering.
Hur stor andel av de nyanlända fick godkänt?

Beslutsunderlag
Fråga från Anders Cnattingius (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/968
Kf 26

Motion från Henrik Thorsell (L) m fl om att utreda
spårbunden trafik mellan Höllviken och Malmö
Centralstation
Initierat av
Henrik Thorsell (L)
Ärendebeskrivning
Henrik Thorsell (L) föreslår i en motion att låta utreda spårbunden trafik mellan
Höllviken och Malmö Centralstation.
Beslutsunderlag
Motion från Henrik Thorsell (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Översända motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/893
Kf 27

Motion från Deniz Eryilmaz (SD) om att införa förbud mot
religiös huvudbonad i förskolan, förskoleklass,
grundsärskolan och grundskola.
Initierat av
Deniz Eryilmaz (SD)
Ärendebeskrivning
Deniz Eryilmaz (SD) föreslår i motion att utreda möjligheten att förbjuda religiös
huvudbonad i förskolan, förskoleklass, grundsärskola och grundskola i Vellinge
kommun.
Beslutsunderlag
Motion från Deniz Eryilmaz (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Översända motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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Dnr: Ks 2019/56

Ärendets dnr: Ks 2019/967
Kf 28

Motion från AnnMari Paulcén (L) m fl om att skapa en
pendlarparkering för Gessie området
Initierat av
AnnMari Paulcén (L) m fl
Ärendebeskrivning
AnnMari Paulcén (L) m fl föreslår i en motion att snarast anlägga en pendlarparkering i
anslutning till busshållplatsen i Gessie by.
Beslutsunderlag
Motion från AnnMari Paulcén (L) m fl
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Översända motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2019-12-04

Kommunfullmäktige

Kungörelse

39 (39)

Dnr: Ks 2019/56

Kf 29

Till sammanträdet inkomna frågor, interpellationer och
motioner

