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Lena Ek
Enhetschef

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-04-27

Plats

Vanningen sim- och sporthall, idrottshallsdelen

Tid

18:00

Ärendelista
1. Upprop
2. Val av justerare - (C) justerare
3. Meddelande
4. Avsägelse från Therese Dokken Nilsson (M) som ersättare i kommunstyrelsen
5. Avsägelse från Birgitta Lundell (KD) som ersättare på insynsplats i miljö- och
byggnadsnämnden
6. Avsägelser från Ulrika Gustafsson (M) som ledamot i kommunrevisionen
7. Avsägelse från Leif Degler (M) som ersättare i omsorgsnämnden och i sociala utskottet
8. Avsägelser
9. Val till insynsplats i miljö- och byggnadsnämnden
10. Val till ersättare på insynsplats i utbildningsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden
11. Val till insynsplats och ersättare i kommunstyrelsen
12. Valärenden
13. Redovisning av uppföljning och kontroll av privata utförare 2019 - Nämnderna
14. Årsrapport intern kontroll 2019
15. Årsredovisning 2019 Sydvatten AB
16. Årsredovisning 2019 Sydskånes avfallsaktiebolag - SYSAV AB
17. Årsredovisning 2019 Kommunassurans SYD Försäkrings AB
18. Årsredovisning 2019 Vellinge koncern AB

Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Lena.Ek@vellinge.se eller
Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se.

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse

2 (53)

Dnr: Ks 2020/24

19. Årsredovisning 2019 Vellinge kommunlokal AB
20. Årsredovisning 2019 Vellinge Stadsnät AB
21. Årsredovisning 2019 Vellingebostäder AB
22. Revisionsberättelse för Vellinge Kommun 2019
23. Årsredovisning 2019 - Vellinge kommun
24. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Vellinge kommun
25. Revidering av reglemente för gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och
nämnderna i Vellinge kommun
26. Svar på motion från Fabian Sivnert (KD) om utökad demokrati
27. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) gällande utredning av möjligheten att anlägga fler
hundrastgårdar
28. Svar på motion från Karl-Johan Persson (SD) m fl om att kräva utdrag ut belastningsregistret
vid nyanställning och upphandling av tjänster inom omsorg
29. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om att ingå avtal med Skåneidrotten för att införa
Senior Sport School
30. Fråga från Angela Everbäck (MP) om Ekosystemtjänster och besiktning av träd före
exploatering
31. Fråga från Angela Everbäck (MP) om extra resurser till välfärden
32. Fråga från Angela Everbäck (MP) om säl och skyddsjakt
33. Interpellation från Angela Everbäck (MP) om hantering av tång
34. Interpellation från Angela Everbäck (MP) om trafiksituationen Östersjövägen - Östra Fädriften
35. Interpellation från Kristian Svensson (SD) angående avsaknad av budget och plan för intern
kontroll för miljö- och byggnadsnämnden
36. Interpellation från Karl-Johan Persson (SD) angående saneringskostnader i Skanörs hamn
37. Interpellation från Kristian Svensson (SD) angående otydlig gränsdragning mellan
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden
38. Fråga från Andreas Johansson (L) om utbetalt vite från Vardaga
39. Till sammanträdet inkomna frågor, interpellationer och motioner
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Val av justerare - (C) justerare
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Protokollet justeras den__________________2020 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) Länsstyrelsen - Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
efter avgången ledamot Fabian Sivnert (KD)
b) Protokoll - Myndighetsservicenämnden 2020-01-23 § 8 Information från
Länsstyrelsen i Skåne
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna redovisningen av meddelanden.
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Ärendets dnr: Ks 2020/173
Kf 4

Avsägelse från Therese Dokken Nilsson (M) som
ersättare i kommunstyrelsen
Initierat av
Therese Dokken Nilsson (M)
Ärendebeskrivning
Therese Dokken Nilsson (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Therese Dokken Nilsson (M)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Ärendets dnr: Ks 2020/173
Kf 5

Avsägelse från Birgitta Lundell (KD) som ersättare på
insynsplats i miljö- och byggnadsnämnden
Initierat av
Birgitta Lundell (KD)
Ärendebeskrivning
Birgitta Lundell (KD) avsäger sig uppdraget som ersättare på insynsplats i miljö- och
byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Lundell (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Ärendets dnr: Ks 2020/173
Kf 6

Avsägelser från Ulrika Gustafsson (M) som ledamot i
kommunrevisionen
Initierat av
Ulrika Gustafsson (M)
Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen från
och med 2020-07-31.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ulrika Gustafsson (M)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Ärendets dnr: Ks 2020/173
Kf 7

Avsägelse från Leif Degler (M) som ersättare i
omsorgsnämnden och i sociala utskottet
Initierat av
Leif Degler (M)
Ärendebeskrivning
Leif Degler (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden och i sociala
utskottet från och med 2020-07-01.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Leif Degler (M)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Ärendets dnr: Ks 2020/173
Kf 9

Val till insynsplats i miljö- och byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Förslag finns att utse Tony Rydberg (KD) till insynsplats i miljö- och
byggnadsnämnden fram till och med 2022-12-31.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Utse Tony Rydberg (KD) till insynsplats i miljö- och byggnadsnämnden fram till och
med 2022-12-31.
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Ärendets dnr: Ks 2020/173
Kf 10

Val till ersättare på insynsplats i utbildningsnämnden,
tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Förslag finns att utse Louise Ericson (KD) till ersättare på insynsplats i
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden fram till och
med 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Skrivelse från (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Utse Louise Ericson (KD) till ersättare på insynsplats i utbildningsnämnden, tekniska
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden fram till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
Louise Erics (KD)
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Serkon
Systemförvaltare
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Ärendets dnr: Ks 2020/173
Kf 11

Val till insynsplats och ersättare i kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Förslag finns att utse Kjell Bornhager (KD) till insynsplatsen i kommunstyrelsen och
att utse Birgitta Lundell (KD) som ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen fram till
och med 2022-12-31.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. utse Kjell Bornhager (KD) till insynsplatsen i kommunstyrelsen fram till och med
2022-12-31.
2. utse Birgitta Lundell (KD) som ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen fram till
och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
Kjell Bornhager (KD)
Birgitta Lundell (KD)
Systemförvaltare
Serkon
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Ärendets dnr: Ks 2019/1032
Kf 13

Redovisning av uppföljning och kontroll av privata utförare
2019 - Nämnderna
Initierat av
Kommunjurist Martin Jungmann
Ärendebeskrivning
Inför varje verksamhetsår ska respektive nämnd senast i januari besluta om en plan för
uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare. Återrapportering till
nämnden av genomförd uppföljning ska göras senast i november avsett år och enligt
vad som är bestämt i uppföljningsplanen, och ska utmynna i en rapport från nämnden
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas uppföljningsrapporter sammanställa en
övergripande rapport med en utvärdering under året över genomförda uppföljningar och
kontroller. Denna årsrapport ska överlämnas till Kommunfullmäktige i samband med
fastställandet av kommunens årsredovisning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Årsrapport
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 55
Protokoll kommunstyrelsen protokoll 2020-04-07 § 77
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 55 och i
kommunstyrelsen protokoll 2020-04-07 § 77.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna årsrapporten för uppföljning av privata utförare.
Beslutet skickas till
Kanslichefen
Nämnderna
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Ärendets dnr: Ks 2019/119
Kf 14

Årsrapport intern kontroll 2019
Initierat av
Ekonomidirektör Åke Grönvall
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för
den interna kontrollen i kommunen. Denna rapport är en sammanfattning av de
kontroller som gjorts enligt plan med en samlad bedömning av kommunstyrelsens och
nämndernas arbete med intern kontroll 2019.
Tekniska nämnden har inte till fullo följt kommunens reglemente för intern kontroll
eftersom den varken har grundat sitt interna kontrollarbete på en dokumenterad riskoch väsentlighetsanalys, eller har antagit en plan för intern kontroll i tid.
I de interna kontroller som gjorts under året har brister såväl som
förbättringsmöjligheter identifierats för samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen.
Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen, trots enstaka brist, är tillräcklig
och att det finns ett väl fungerande system för intern kontroll, bl.a. genom ett inarbetat
arbetssätt, en kommungemensam mall för risk- och väsentlighetsanalys, ett uppdaterat
reglemente för intern kontroll och ett årshjul för intern kontrollarbetet. Den nya etjänsten till vilken anställda och medborgare kan anmäla misstankar om oegentligheter
stärker den interna kontrollen ytterligare.
Beslutsunderlag
Årsrapport intern kontroll 2019
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-18 § 37
Protokoll kommunstyrelsen 2020-03-10 § 58
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-18 § 37 och i
kommunstyrelsen 2020-03-10 § 58.

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna årsrapporten för Vellinge kommuns intern kontroll 2019.
Beslutet skickas till
Nämnderna
Avdelningscheferna
Staben
Serkon
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Ärendets dnr: Ks 2019/922
Kf 15

Årsredovisning 2019 Sydvatten AB
Initierat av
Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Sydvatten AB styrelse och verkställande direktör har avlämnat
preliminär årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.
Sydvatten AB delägts av 16 kommuner i västra Skåne med uppgiften att uppföra, äga
och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt förse dessa med
vatten från regionala vattenförsörjningsanläggningar. Delägarkommunerna svarar var
och en för den lokala distributionen. Vellinge kommuns ägarandel är 3,99 % av bolaget.
Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och Vombverket samt
huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Bolaget producera
dricksvatten till ca 900 000 invånare. Genom samarbetet i Sydvatten kan
delägarkommunerna garantera sina invånare en säker, hållbar och kostnadseffektiv
dricksvattenförsörjning.
Bolaget har uppfyllt det kommunala ändamålet genom säkra vattenleveranser.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 56
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 78
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 56 och i
kommunstyrelsen 2020-04-07 § 78.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. Godkänna Sydvatten AB:s årsredovisning för 2019.
Beslutet skickas till
Thorvald Lindhe (M) ombud
Revisionen
Serkon AB
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Ärendets dnr: Ks 2019/921
Kf 16

Årsredovisning 2019 Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV AB
Initierat av
Sydskånes avfallsaktiebolag AB
Ärendebeskrivning
Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, styrelse och verkställande direktör har avlämnat
preliminär årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01—2019-12-31.
Sysav och dess två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB,
ägs gemensamt av 14 sydskånska kommuner.
Det kommunala ändamålet är att:
Moderbolagets verksamhet omfattar hantering och behandling av hushållsavfall från
Sysavs ägarkommuner.
Sysavs industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, samt brännbart
hushållsavfall, från kommuner och områden utanför Sysavs ägarkommuner.
Sysavs Utveckling AB är koncernens utvecklingsbolag som finansierar och driver
projekt i syfte att utveckla och förbättra nya och befintliga metoder och tekniker inom
avfallshanteringen.
Sydskånes avfallsaktiebolag AB bedömer att bolaget uppfyller det kommunala
ändamålet för 2019.
Sysavs koncernen bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete som ständigt utvecklas och
befästs i det årliga klimatbokslutet. Sysav arbetar aktivt med att avfallstransporterna ska
vara fossilfria år 2020.
Styrelsen föreslår att utdela 5 654 700 kronor tkr av årets resultat på 42 086 219 mkr
utdelas till ägarna.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 57
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 79

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse

21 (53)

Dnr: Ks 2020/24

Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 57 och i
kommunstyrelsen 2020-04-07 § 79.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Sydskånes avfallsaktiebolags årsredovisning för 2019.

Beslutet skickas till
Martin von Gertten (M) ombud
Revisionen
Serkon AB
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Ärendets dnr: Ks 2019/920
Kf 17

Årsredovisning 2019 Kommunassurans SYD Försäkrings
AB
Initierat av
Kommunassurans SYD Försäkrings AB
Ärendebeskrivning
Kommunassurans SYD Försäkrings AB styrelse och verkställande direktör har
avlämnat preliminär årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01—2019-12-31.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB delägs av 69 kommuner varav 58 kommuner
och 2 bolag och kommunförbund har försäkring i bolaget.
Det kommunala ändamålet med bolaget är att erbjuda delägarna:
Garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd
Utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
Stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.
Kommunförvaltningen bedömer att bolaget uppfyller det kommunala ändamålet för
2019.
Verksamhetens omfattning
Bolaget har koncession att till sina ägare och deras bolag meddela direkt försäkring i
följande grupper och klasser av skadeförsäkring:
Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Fartyg
Allmän ansvarighet
Annan förmögenhetsskada
Styrelsen och verkställande direktören föreslår en aktieutdelning på 30 kronor per aktie.
Totalt 2 177 040 kronor.
Vellinges aktieutdelning blir 44 820 kr.
Bolaget har en god finansiell ställning och uppfyller de av Finansinspektionen ställda
krav på kapitalbas och solvensmarginal. Bolagets konsolideringskapital på 133 418 tkr
per den 31 december 2019 och en konsolideringsgrad på 327 %.
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Beslutsunderlag
Preliminär Årsredovisning 2019 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Tjänsteskrivelse Åke Grönvall 2020-03-16
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 58
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 80
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 58 och i
kommunstyrelsen 2020-04-07 § 80.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Kommunassurans Syd försäkrings AB:s årsredovisning för 2019.
Beslutet skickas till
Åke Grönvall, Ombud
Revisionen
Serkon AB
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Ärendets dnr: Ks 2019/923
Kf 18

Årsredovisning 2019 Vellinge koncern AB
Ärendebeskrivning
Vellinge koncern AB:s styrelse och verkställande direktör har avlämnat årsredovisning
för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.
Vellinge koncern AB är moderbolag i Koncernen, Vellinge koncern AB där ingår
dotterbolagen, Vellingebostäder AB (566705–1809), Vellinge kommunlokal AB
(556180–4252) samt Vellinge stadsnät AB (556940–3107)
Moderbolaget Vellinge koncern AB har kontinuerliga avstämningsmöte med
dotterbolagen.
Vellinge koncern AB bedömer att bolaget och dess dotterbolag uppfyller det
kommunala Ändamålet för 2019.
Vellinge koncern AB har erhållit koncernbidrag från dotterbolagen på 1 902 tkr (1 314
tkr) för 2019.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 62
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 84
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 62 och i
kommunstyrelsen 2020-04-07 § 84.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Vellinge koncern AB:s årsredovisning för 2019.
2. Uppdra åt ombudet Anna Mannfalk (M) att på bolagstämman godkänna
årsredovisningen för 2019 och bevilja styrelsen och verkställande direktör
ansvarsfrihet.
Beslutet skickas till
Anna Mannfalk (M) ombud
Mattias Kristensson, Mazars revisionsbyrå
Lars-Ingvar Ljungman, Lekmannarevisor
Revisonen
Sophie Tenghagen, Serkon
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Ärendets dnr: Ks 2019/926
Kf 19

Årsredovisning 2019 Vellinge kommunlokal AB
Initierat av
Ekonomidirektör Åke Grönvall
Ärendebeskrivning
Vellinge kommunlokal AB:s styrelse och verkställande direktör har avlämnat
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
Vellinge kommunlokal AB ingår i Koncernen, Vellinge koncern AB som helägs av
Vellinge kommun.
Det kommunala ändamålet med bolaget är att det ska vila på långsiktig hållbar grund.
Bolaget ska tillhandahålla och förvalta lokaler för välfärdstjänster och trygghetsboende
i Vellinge kommun. Bolaget ska förvalta befintligt fastighetsbestånd.
Moderbolaget Vellinge koncern AB bedömer att Vellinge kommunlokal AB uppfyller
det kommunala ändamålet för 2019.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse
Bilaga - utvärdering ägardirektiv
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 59
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 81.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 59 och i
kommunstyrelsen 2020-04-07 § 81.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Vellinge kommunlokal AB:s årsredovisning för 2019.
2. Uppdra åt ombudet Thommy Gransten (M) att på bolagsstämman godkänna
årsredovisningen för 2019 och bevilja styrelsen och verkställande direktör
ansvarsfrihet.
Beslutet skickas till
Thommy Gransten (M) ombud
Mattias Kristensson, Mazars revisionsbyrå
Lars-Ingvar Ljungman, Lekmannarevisor
Revisionen
Ulf Neuhaus, VD
Linus Åstradsson, Serkon
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Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2019/925
Kf 20

Årsredovisning 2019 Vellinge Stadsnät AB
Initierat av
Åke Grönvall Ekonomidirektör
Ärendebeskrivning
Vellinge stadsnät AB:s styrelse och verkställande direktör har avlämnat årsredovisning
för räkenskapsåret 2019-01-01—2019-12-31.
Vellinge stadsnät AB ingår i Koncernen, Vellinge koncern AB som är helägt av
Vellinge kommun.
Bolagets ändamål är att uppfylla de nationella, regionala och lokala målen för bredband
till hushåll, näringsidkare och den kommunala verksamheten.
Bolaget ska genom sitt uppdrag bidra till Vellinge kommuns attraktivitet och
medborgare service samt samhällsutveckling. För bolaget ska de kommunalrättsliga
principerna i 2 och 10 kap. kommunallagen gälla.
Moderbolaget bedömer att Vellinge stadsnät AB i huvudsak uppfyller det kommunala
ändamålet för 2019. Vad avser det ekonomiska målet att soliditeten ska stärkas uppnås
inte.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 60
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 82
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 60 och i
kommunstyrelsen 2020-04-07 § 81.
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Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Vellinge stadsnät AB:s årsredovisning för 2019.
2. Uppdra åt ombudet Elisabeth Tedestål (M) att på bolagstämman godkänna
årsredovisningen för 2019 och bevilja styrelsen och verkställande direktör
ansvarsfrihet.
Beslutet skickas till
Elisabeth Tedestål (M) ombud
Mattias Kristensson, Mazars revisionsbyrå
Per Larsson, lekmannarevisor
Revisionen
Henric Norell, VD
Sophie Tenghagen, Serkon

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2019/924
Kf 21

Årsredovisning 2019 Vellingebostäder AB
Initierat av
Ekonomidirektör Åke Grönvall
Ärendebeskrivning
Vellingebostäder AB:s styrelse och verkställande direktör har avlämnat årsredovisning
för räkenskapsåret 2019-01-10 - 2019-12-31.
Vellingebostäder AB ingår i Koncernen, Vellinge koncern AB som helägs av Vellinge
kommun. Vellingebostäder AB har ett dotterbolag, Veboa Holding AB.
Bolaget bedriver sin verksamhet enligt affärsmässiga principer i syfte att främja
bostadsförsörjningen, gott näringslivsklimat samt levande attraktiva centrum i Vellinge
kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta att bolaget är ett så kallat allmännyttigt
kommunalt bostadsaktiebolag och ska säkerställa att denna status bibehålls.
Moderbolaget bedömer att Vellingebostäder AB uppfyller det kommunala ändamålet
för 2019.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Tjänsteskrivelse
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 61
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 83
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 61 och i
kommunstyrelsen 2020-04-07 § 83.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Vellingebostäder AB:s årsredovisning för 2019.
2. Uppdra åt ombudet Tommy Larsson (M) att på årsstämman godkänna
årsredovisningen för 2019 och bevilja styrelsen och verkställande direktör
ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till
Tommy Larsson (M) ombud
Mattias Kristensson, Mazars revisionsbyrå
Lars-Ingvar Ljungman lekmannarevisor
Revisionen
Christer Tedestål VD
Sophie Tenghagen, Serkon

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2020/301
Kf 22

Revisionsberättelse för Vellinge Kommun 2019
Initierat av
Revisorerna
Ärendebeskrivning
Revisorerna har den 15 april 2020 överlämnat revisionsberättelse för 2019.
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelser och nämnder och
genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Lekmannarevisorerna Lars-Ingvar Ljungman (M) och Per Larsson (M) har överlämnat
sina granskningsrapporter för sina respektive bolag.
Tiill revisionsberättelsen har revisorerna bifogat en redogörelse för verksamheten.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2019
Revisorernas redogörelse för år 2019
Granskningsrapporter KPMG
Granskning av bokslut och årsredovisning för år 2019
Granskningsrapporter från lekmannarevisor i Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder
AB, Veboa Holding AB, Vellinge Stadsnät AB och Vellinge Kommunlokal AB
Förtydligande om avstegen från LKBR och RKRs rekommenadtioner

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna revisorernas redogörelse för revisionens verksamhet 2019.
2. Tagit del av revisorernas revisionsberättelse 2019.
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Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2019/915
Kf 23

Årsredovisning 2019 - Vellinge kommun
Initierat av
Ekonomidirektör Åke Grönvall
Ärendebeskrivning
Kommunförvaltningen har upprättat förslag på årsredovisning 2019 för Vellinge
kommun. Årsredovisningen omfattar alla verksamhet som bedrivs av nämnderna,
styrelsen och helägda bolag.
Vellinge kommuns årsresultat uppgår till 81,4 mkr, inkl. orealiserad finansiella poster
122,5 mkr). Den sammanställda redovisningen, som omfattar all verksamhet
i Vellinge kommun och dess bolag, redovisar ett resultat på 87,3 mkr.
Skattesatsen för Vellinge kommun var oförändrad 18:50 per skattekrona under 2019.
Vellinge kommuns redovisar en måluppfyllelse för de kommunövergripande
styrkortsmålen på 83 % och att de finansiella målen är uppfyllda. Därmed bedöms god
ekonomisk hushållning uppnåtts under 2019.
Investeringar under 2019 uppgår till 215,8 mkr och avser framförallt investeringar i
fastigheter och infrastruktur. Budgeten för 2019 uppgick till 310,7 mkr.
Ombudgetering av pågående/aktuella investeringsprojekt föreslås med 44,2 mkr till
investeringsbudgeten för 2020.
Vellinge kommuns och dess bolags upplåning uppgår till 2 200 mkr, administreras via
koncernbanken, avser 2 100 mkr kommunobligationer (löptid på krediterna överstiger 1
år) och 100 mkr certifikatslån (löptid på krediten kortare än ett år).
Vellinge koncern AB och dess dotterbolag upprättar årsredovisningar för respektive
bolag som behandlas särskilt av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 för Vellinge kommun
Tjänsteskrivelse
Ombudgetering
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 63
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 85
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 63 och
kommunstyrelsen 2020-04-07 § 85.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Vellinge kommuns årsredovisning för 2019.
2. Ombudgetera 44,2 mkr för pågående/aktuella investeringsprojekt till
investeringsbudgeten för 2020.

3. Bevilja styrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Charlotte Unosson
Avdelningscheferna
Ekonomidirektör Åke Grönvall
HR-direktör Liselott Lundin
Serkon

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2020/243
Kf 24

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i
Vellinge kommun
Initierat av
Martin Jungmann, kanslichef
Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap. 16 § kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på
distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljudoch bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har idag inte en arbetsordning som stödjer ett
distansdeltagande. Kommunförvaltningen föreslår att revidera arbetsordningen för
kommunfullmäktige genom att tillåta ett distansdeltagande med visst undantag enligt
följande tillägg:
”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 kalenderdagar före sammanträdet
anmäla detta till kommunförvaltningens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske
på distans.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-30
Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 86
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen 2020-04-07 § 86.

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutet skickas till
Kommunikationsavdelningen
Nämndservice
Stab- och Verksamhetschefer
Samtliga gruppledare
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Ärendets dnr: Ks 2020/244
Kf 25

Revidering av reglemente för gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i
Vellinge kommun
Initierat av
Martin Jungmann, kanslichef
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen får ledamöter delta i styrelse/nämnd sammanträden
på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljudoch bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid sammanträdet.
Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har idag inte bestämmelser som stödjer ett
distansdeltagande.
Kommunförvaltningen föreslår att revidera gemensamma bestämmelser för styrelsen
och nämnder genom att tillåta ett distansdeltagande med visst undantag enligt följande
tillägg.
”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 dagar i förväg anmäla detta till
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen/ nämnden.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-30
Förslag på revidering av reglemente för gemensamma bestämmelser för
kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 87
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen 2020-04-07 § 87.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta revidering av reglemente för gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen
och nämnderna i Vellinge kommun.
Beslutet skickas till
Kommunikationsavdelningen
Nämndservice
Stab- och Verksamhetschefer
Samtliga gruppledare

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse
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Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2019/421
Kf 26

Svar på motion från Fabian Sivnert (KD) om utökad
demokrati
Initierat av
Fabian Sivnert (KD)
Ärendebeskrivning
Fabian Sivnert (KD) föreslår i motion, inlämnad 2019-04, att icke tjänstgörande
ersättare ges yttranderätt vid kommunfullmäktige sammanträden.
Motionen föreslås avslås. Det finns möjlighet för ersättarna att vidarebefordra sina
synpunkter och sin kunskap till tjänstgörande ledamöter och på sätt kan deras kunskap
tillvaratas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion från Fabian Sivnert
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 66
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 90
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 66 och i
kommunstyrelsen 2020-04-07 § 90.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.

Beslutet skickas till
Motionären
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Kungörelse
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Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2019/558
Kf 27

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) gällande
utredning av möjligheten att anlägga fler hundrastgårdar
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ärendebeskrivning
Angela Everbäck (MP) föreslår i en motion, inlämnad 2019-05-20, att Vellinge
kommun utreder behovet samt möjligheten till att anlägga kompletterande
hundrastgårdar i de av kommunens tätorter som saknar sådana.
Beslutsunderlag
Motion från Angela Everbäck (MP)
Protokoll tekniska nämnden 2020-02-12 § 15
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 65
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 89
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2020-02-12 § 15, i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-03-24 § 65 och i kommunstyrelsen 2020-04-07 § 89.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
Tekniska nämnden

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse

41 (53)
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Ärendets dnr: Ks 2019/597
Kf 28

Svar på motion från Karl-Johan Persson (SD) m fl om att
kräva utdrag ut belastningsregistret vid nyanställning och
upphandling av tjänster inom omsorg
Initierat av
Karl-Johan Persson (SD) m fl
Ärendebeskrivning
Karl-Johan Persson (SD) har tillsammans med Lena Henriksson (SD) 2019-06-18
inkommit med motion där de yrkar:
• att i syfte att skapa en tryggare omsorg, ge kommunstyrelsen i uppdrag att
införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av all personal
inom äldreomsorg och LSS i Vellinge kommun.
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redan vid upphandling av tjänster som
omfattar äldreomsorg och LSS i Vellinge kommun införa krav på leverantörer
att tillse att deras personal lämnar utdrag ur belastningsregistret.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till HR-direktör och
omsorgsnämnden i samråd för beredning.
Vad gäller införande av krav på utdrag ur belastningsregister för de verksamheter som
är i egen regi i Vellinge kommun ställer sig omsorgsnämnden positiv till förslaget.
Hanteringsordning för sådant införande behöver utredas och en sådan utredning bör
göras under 2020 av omsorgsavdelningen i samarbete med kommunens HR-avdelning
med syfte att skapa en tydlig riktlinje och arbetssätt för verksamheterna.
För att säkerställa en samsyn inom all vård- och omsorgsverksamhet i Vellinge
kommun ställer sig omsorgsnämnden positiv till att i takt med att nya upphandlingar
genomförs, införa ett krav på leverantörerna att de vid anställningar av all personal
begär att utdrag ur brottsregistret ska uppvisas.
Under 2019 har dock ett betänkande av Utredningen om belastningskontroll i
arbetslivet (SOU 2019:19) lämnats. Betänkandet föreslår bland annat en ny lag om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller
personer med funktionsnedsättning. Betänkandet har varit ute på remiss och det finns i
nuläget inte någon ytterligare information om tidplan för eventuellt riksdagsbeslut. En
sådan lag skulle innebära att det inte föreligger behov av att fatta beslut och riktlinjer
om ett lokalt införande av belastningskontroll. Omsorgsnämnden vill därför tydliggöra
att beslut och riktlinjer om ett lokalt införande av belastningskontroll inte kommer att
fattas om riksdagen fattar beslut om ny lag.
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Beslutsunderlag
Motion från Karl-Johan Persson (SD) m fl
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson och Liselott Lundin, 2020-01-15
Protokoll omsorgsnämnden 2020-02-13 § 13
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 § 64
Protokoll kommunstyrelsen 2020-04-07 § 88
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2020-02-13 §, i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-03-24 § 64 och i kommunstyrelsen 2020-04-07 § 88.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
Omsorgsnämnden
HR-enheten
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Ärendets dnr: Ks 2019/868
Kf 29

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om att ingå
avtal med Skåneidrotten för att införa Senior Sport School
Initierat av
Angela Everbäck (MP) m fl
Ärendebeskrivning
Angela Everbäck (MP) föreslår i en motion, inlämnad 2019-10-22 att Vellinge kommun
ingår avtal med Skåneidrotten för att införa Seniot Sport School för erbjuda den ökande
gruppen äldre möjlighet till ett fortsatt aktivt liv. Men också för att motverka
upplevelsen av besvärande ensamhet.
Beslutsunderlag
Motion från Angela Everbäck (MP) m fl
Svar på motion, Mats Persson, verksamhetschef fritid och Christina Persson,
kvalitetshandläggare omsorgsavdelningen
Protokoll omsorgsnämnden 2020-02-13 § 14
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2020-02-13 § 7
Protokoll kommunstyrelsen 2020-03-10 § 59
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsutskottet 2020-02-13 § 7, i omsorgsnämnden
2020-02-13 § 14 och i kommunstyrelsen 2020-03-10 § 59.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionären
Omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsutskottet
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Ärendets dnr: Ks 2020/147
Kf 30

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)
Protokoll kommunfullmäktige 2020-02-24 § 23
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 23 bordlägga ärendet till
kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Ärendets dnr: Ks 2020/148
Kf 31

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)
Protokoll kommunfullmäktige 2020-02-24 § 24
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 24 bordlägga ärendet till
kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Ärendets dnr: Ks 2020/149
Kf 32

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)
Protokoll kommunfullmäktige 2020-02-24 § 25
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 25 bordlägga ärendet till
kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktig beslutar
1.

2020-04-20
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Ärendets dnr: Ks 2020/141
Kf 33

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)
Svar på interpellation, Martin von Gertten ordförande tekniska nämnden
Protokoll kommunfullmäktige 2020-02-24 § 22
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 22 bordlägga ärendet till
kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
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Ärendets dnr: Ks 2020/142
Kf 34

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)
Svar på interpellation, Martin von Gertten (M)
Protokoll kommunfullmäktige 2020-02-24 § 20
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 20 bordlägga ärendet till
kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bordläg

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse

49 (53)

Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2020/306
Kf 35

Interpellation från Kristian Svensson (SD) angående
avsaknad av budget och plan för intern kontroll för miljöoch byggnadsnämnden
Initierat av
Kristian Svensson (SD)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om avsaknad av budget och plan för intern kontroll för miljöoch byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Interpellation från Kristian Svensson (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse

50 (53)

Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2020/308
Kf 36

Interpellation från Karl-Johan Persson (SD) angående
saneringskostnader i Skanörs hamn
Initierat av
Karl-Johan Persson (SD)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om saneringskostnader i Skanörs hamn.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karl-Johan Persson (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse

51 (53)

Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2020/307
Kf 37

Interpellation från Kristian Svensson (SD) angående
otydlig gränsdragning mellan kommunstyrelsen och miljöoch byggnadsnämnden
Initierat av
Kristian Svensson (SD)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om otydlig gränsdragning mellan kommunstyrelsen och miljöoch byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Interpellation från Kristian Svensson (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse

52 (53)

Dnr: Ks 2020/24

Ärendets dnr: Ks 2020/314
Kf 38

Fråga från Andreas Johansson (L) om utbetalt vite från
Vardaga
Initierat av
Andreas Johansson (L)
Ärendebeskrivning
Frågan handlar om utbetalt vite från Vardagar.
Beslutsunderlag
Fråga från Andreas Johansson (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

2020-04-20

Kommunfullmäktige

Kungörelse

53 (53)

Dnr: Ks 2020/24

Kf 39

Till sammanträdet inkomna frågor, interpellationer och
motioner

