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Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Lena.Ek@vellinge.se eller 

Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se. 
 

Lena Ek 

Kommunsekreterare 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum 2023-01-17 

Plats Kommunhuset, Måkläppen 

Tid 16:00 

 

Ledamöter Carina Wutzler (M), 0rdförande 

Martin von Gertten (M), 1: vice ordförande 

Mavis Zander (M) 

Karin Lönnergård Grevendahl (M) 

Gustav Schyllert (M) 

Per-Ola Stjernqvist (M) 

Henrik Thorsell (L) 

Jörgen Nord (S) 

Angela Everbäck (MP) 

Magdalena Nour (C) 

Håkan Wretsell (KD) 

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

Christine Andersson (SD) 

 

Ersättare Margaretha Olsson (M) 

Marie-Louise Bergman (M) 

Arian Mosaddegh (M) 

Synnöve Frick (M) 

Eric Queckfeldt (M) 

Jesper von Wowern (M) 

Måns Weimarck (L) 

Ola Svantesson (L) 

Anders Cnattingius (L) 

Andreas Johansson (L) 

Orvar Turegård (S) 

Nicklas Lindén (SD) 

Jan Lexryd (SD) 

Närvarorätt Anna Mannfalk (M) 
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Tjänstemän Charlotte Unosson, kommundirektör 

Eva-Marie Engström, samhällsbyggnadschef 

Liselott Lundin, HR-direktör 

Åke Grönvall, ekonomidirektör 

Gustaf Lorentz, kommunikationschef 

Martina Ljung, plan- och exploateringschef 

Lena Ek, kommunsekreterare 

 

Övriga  
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Ärendelista 

 

1. Val av justerare 

2. Kommundirektören informerar 

3. Meddelande kommunstyrelsen 

4. Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen  

5. Firmatecknare för Vellinge kommun 2023 

6. Val av ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2023-2026 

7. Inrättande av kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-2026 

8. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-

2026. 

9. Inrättande av kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2023 

10. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens kultur- och 

fritidsutskott 2023 

11. Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Vellinge kommun 

12. Val av representanter till kommunla pensionärsrådet (KPR) 2023-2026 

13. Arbetsordning lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

14. Val av representanter samt ordförande till lokala brottsförebyggande rådet  (BRÅ) 2023-2026 

15. Val av representanter samt ordförande till rådet för funktionshinderfrågor 2023-2026 

16. Val av representant  Ungdomsrådet 

17. Arbetsordning för Vellinge kommuns ungdomsråd 2023 

18. Val av representanter i samhällsbyggnadsgruppen 

19. Kommunstyrelsen och BR Mark och Exploatering budget 2023 

20. Kultur- och fritidsutskottets budget 2023 

21. BR-fastighets budget 2023 

22. Delegeringsordning för kommunstyrelsen 

23. Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 2023 

24. Initiativärende - Angående uppskov med räkningar  
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Ks 1 

Val av justerare  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

  

1. Utse _________________att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.  



 

 2023-01-10 5 (32) 

Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/831 
 

 

 

 

Ks 2 

Kommundirektören informerar 

Ärendebeskrivning 

Charlotte Unosson, kommundirektör 

 

 

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

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Godkänna den lämnade informationen och lägga den till handlingarna.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/835 

 

Ks 3 

Meddelande kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

a) Sammanställning av Vellinge kommuns koncernbank november 2022 

b) Sammanställning av Vellinge kommuns pensionsmedelsförvaltning november 2022 

c) Pågående detaljplaner  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Godkänna redovisningen av meddelanden.  
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Ärendets dnr: Ks 2023/1 

 

Ks 4 

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, 

ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning vilken har antagits 

kommunstyrelsen. Besluten ska redovisas löpande i samband med kommunstyrelsens 

sammanträden.  Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen kan ompröva eller 

fastställa besluten, utan fyller funktionen att besluten vinner laga kraft. Det står 

kommunstyrelsen fritt att återkalla delegeringen. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegeringsbeslut - kommunstyrelsen 2023-01-17 

Redovisning av delegeringsbeslut - anställningar 2023-01-17 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Godkänna redovisningen om fattade delegeringsbeslut och lägga den till 

handlingarna.  
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Ärendets dnr: Ks 2022/832 

 

Ks 5 

Firmatecknare för Vellinge kommun 2023 

Initierat av 

Ekonomidirektör Åke Grönvall 

Ärendebeskrivning 

Vid handläggning av olika ärende finns behov av att Vellinge kommun har utsett 

firmatecknare. Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens ordförande Carina 

Wutzler, kommundirektör Charlotte Unosson, ekonomidirektör Åke Grönvall, HR-

direktör Liselott Lundin utbildningschef Sofia Henderup Larsson, 

samhällsbyggnadschef Eva-Marie Engström samt socialchef Catharina Byström var för 

sig ska ha rätt att teckna Vellinge kommuns firma 2023. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler, kommundirektör Charlotte 

Unosson, ekonomidirektör Åke Grönvall, HR-direktör Liselott Lundin, utbildningschef 

Sofia Henderup Larsson, samhällsbyggnadschef Eva-Marie Engström samt socialchef 

Catharina Byström var för sig ska ha rätt att teckna Vellinge kommuns firma 2023. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler 

Kommundirektör Charlotte Unosson 

Socialchef Catharina Byström 

Utbildningschef Sofia Larsson Henderup 

Samhällsbyggnadschef Eva-Marie Engström 

Ekonomidirektör Åke Grönvall 

HR-direktör Liselott Lundin 

Serkon 
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Ärendets dnr: Ks 2022/844 

 

Ks 6 

Val av ledamöter och ersättare, ordförande och vice 

ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026 

Ärendebeskrivning 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott, som är kommunstyrelsens 

beredande organ. Utskottet fullgör i övrigt uppgifter i enlighet med av 

kommunstyrelsen fastställd delegeringsordning. Arbetsutskottet väljs av 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer för den tid som kommunstyrelsen 

bestämmer en ordförande och en vice ordförande bland utskottets ledamöter. 

  

För inrättande av utskott i övrigt gäller vad som anges i kommunallagen och i punkt 

5.4.1 i reglementet med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 

nämnderna i Vellinge kommun. 

  

Fem platser fördelas för ledamöter och fem platser fördelas för ersättare efter 

kommunstyrelsens sammansättning. 

  

Enligt 5.4.3 i reglementet med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 

nämnderna i Vellinge kommun, har inte ersättare närvarorätt vid utskotten, men får ta 

del av sammanträdeshandlingar samtidigt som ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lena Ek kommunsekreterare 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

  

1. Utse följande ledamöter, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 

2023-01-17 -- 2026-12-31. 

  

Ledamöter 

 

 

 

  

Ersättare 

  

  

2. Utse _________________, ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

3. Utse_________________, vice ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott 

  

  

Beslutet skickas till 

Valda 

Serkon 

Systemförvaltare  
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Ärendets dnr: Ks 2022/845 

 

Ks 7 

Inrättande av kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-

2026 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun har inom sitt ansvarsområde att underhålla och 

förvalta kommunens fastigheter. För att ytterligare stärka fokus på fastighetsrelaterade 

frågor föreslås kommunstyrelsen inrätta ett fastighetsutskott. 

  

För att uppnå en effektiv gemensam samordning, ledning och styrning av BR-fastighet 

och Vellinge kommunlokal AB föreslås att Vellinge kommunlokal AB och 

fastighetsutskottet har personunion, d.v.s. att ledamöterna i Vellinge kommunlokal AB 

tillika väljs som ledamöter i fastighetsutskottet. Kommunförvaltningen föreslår vidare 

att mötestiderna för fastighetsutskottet och Vellinge kommunlokal AB samordnas. 

 

Sju platser fördelas för ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lena Ek, kommunsekreterare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Inrätta fastighetsutskott för perioden 2023-01-17 - - 2026-12-31. 

Beslutet skickas till 

Serkon 

Systemförvaltare 

Nämndsekreterare  
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Ärendets dnr: Ks 2022/846 

 

Ks 8 

Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i 

kommunstyrelsens fastighetsutskott 2023-2026. 

Ärendebeskrivning 

I samband med beslut om inrättande av fastighetsutskott ska kommunstyrelsen besluta 

utse ledamöter i fastighetsutskottet. 

I  särskilda ägardirektiv till Vellinge Kommunlokal AB ska bolaget ha gemensam 

ledningsfunktion med BR-fastighet. 

 

 

Kommunförvaltningen föreslår en gemensam ledningsfunktion, dvs en personunion i så 

stor utsträckning som möjligt, mellan Vellinge Kommunlokal AB och 

fastighetsutskottet och att gemensam VD utses. 

  

Kommunförvaltningen föreslår utse följande ledamöter, ordförande och vice ordförande 

i fastighetsutskottet för tiden 2023-01-01 - - 2026-12-31 

 

 

Per-Ola Stjernqvist (M) 

Marie-Louise Bergman (M) 

Synnöve Frick (M) 

Jörgen Nord (S) 

Henrik Thorsell (L) 

Måns Weimarck (L) 

Jan Lexryd (SD) 

  

Per-Ola Stjernqvist (M), ordförande    

 

Jan Lexryd (SD), vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lena Ek 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Utse följande ledamöter, ordförande och vice ordförande i fastighetsutskottet för 

tiden 2023-01-17 -- 2026-12-31 

  

Per-Ola Stjernqvist (M) 

Marie-Louise Bergman (M) 

Synnöve Frick (M) 

Jörgen Nord (S) 

Henrik Thorsell (L) 

Måns Weimarck (L) 

Jan Lexryd (SD) 

  

2. Utse Per-Ola Stjernqvist (M), ordförande fastighetsutskottet 

 

Jan Lexryd (SD), vice ordförande fastighetsutskottet 

Beslutet skickas till 

Valda 

Serkon 

Systemförvaltare 

Nämndsekreterare  
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Ärendets dnr: Ks 2022/847 

 

Ks 9 

Inrättande av kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

2023 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har genom sitt reglemente ansvar för områdena kultur och fritid. I 

detta ansvarsområde ingår bl.a. kultur och fritidsverksamheten. Dessa områden är starkt 

knutna till kommunstyrelsens övriga ansvarområden såsom till exempel 

verksamhetslokaler och samhällsbyggnaden, men även den totala livsmiljön för både 

unga och äldre i Vellinge kommun.  

  

För att ytterligare stärka fokus på dessa för kommunstyrelsen nya frågorna föreslås att 

inrätta ett kultur- och fritidsutskott. 

Genom reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 

nämnderna i Vellinge kommun kan styrelsen och nämnderna, om man finner det 

lämpligt, inrätta ytterligare utskott, utöver de som inrättats av kommunfullmäktige i 

respektive reglemente, för att bereda ärenden till kommunstyrelsen eller nämnderna, 

eller för att fatta beslut i ärenden som ankommer på kommunstyrelsen eller nämnden. 

Sådana utskott kan inrättas för återstående tid av mandatperioden eller för kortare tid, 

och kan avskaffas i förtid. Dock kan utskott som inrättats av kommunfullmäktige inte 

avskaffas på annat sätt än genom beslut av kommunfullmäktige. För utskott gäller i 

tillämpliga delar bestämmelserna i detta reglemente. Det som föreskrivs i 

kommunallagen om hur ärendena avgörs och om protokoll och dess innehåll med mera 

gäller i tillämpliga delar för utskotten. 

  

Fem platser fördelas för ledamöter och fem platser fördelas för ersättare 

  

Enligt 5.4.3 i reglementet med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 

nämnderna i Vellinge kommun, har inte ersättare närvarorätt vid utskotten, men får ta 

del av sammanträdeshandlingar samtidigt som ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lena Ek, kommunsekreterare 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Inrätta kultur- och fritidsutskott för perioden 2023-01-17 -- 2026-12-31. 

Beslutet skickas till 

Serkon 

Systemförvaltare 

Nämndsekreterare  
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Ärendets dnr: Ks 2022/848 

 

Ks 10 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice 

ordförande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

2023 

Ärendebeskrivning 

I samband med beslut om inrättande av kultur- och fritidsutskott ska kommunstyrelsen 

besluta utse ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande. 

  

Fem platser fördelas för ledamöter och fem platser fördelas för ersättare efter 

kommunstyrelsens sammansättning. 

  

Enligt 5.4.3 i reglementet med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 

nämnderna i Vellinge kommun, har inte ersättare närvarorätt vid utskotten, men får ta 

del av sammanträdeshandlingar samtidigt som ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lena Ek, kommunsekreterare 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Utse följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i kultur- och 

fritidsutskottet för tiden 2023-01-17 -- 2026-12-31 

  

Ledamöter 

 

 

 

 

  

Ersättare 

 

 

  

2.Utse__________________. ordförande kultur- och fritidsutskottet 

 

 

3. Utse_________________, vice ordförande kultur- och fritidsutskottet 

Beslutet skickas till 

Valda 

Systemförvaltare 

Serkon  

Nämndsekreterare  
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Ärendets dnr: Ks 2022/880 

 

Ks 11 

Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KPR) i 

Vellinge kommun 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2023-01-01 överförs organisatoriskt kommunala pensionärsrådet till 

kommunstyrelsen. 

I samband med detta har ny arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KPR) för 

kommande mandatperiod tagits fram. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lena Ek, kommunsekreterare 

Protokoll omsorgsnämnden 2022 

Arbetsordning för kommunla pensionärsrådet 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Anta arbetsordning för kommunala pensionärsrådet i Vellinge kommun  
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Ärendets dnr: Ks 2022/881 

 

Ks 12 

Val av representanter till kommunla pensionärsrådet 

(KPR) 2023-2026 

Ärendebeskrivning 

Det Kommunala pensionärsrådets uppgift är att vara rådgivande i övergripande frågor 

inom sitt område samt i planeringen av samhällsservice. Det ska också vara ett forum 

för överläggningar och ömsesidig information mellan intresseorganisationer och 

kommunens nämnder och verksamheter. 

  

Enligt arbetsordningen ska kommunstyrelsen utse en ledamot, tillika ordförande och en 

ersättare i kommunala pensionärsrådet för perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lena Ek, kommunsekreterare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Utse följande representanter som ledamot, tillika ordförande och ersättare i 

kommunala pensionärsrådet för perioden 2023-2026: 

  

Ledamot, tillika ordförande ___ (_). 

  

Ersättare ___ (_). 

Beslutet skickas till 

Valda  
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Ärendets dnr: Ks 2022/816 

 

Ks 13 

Arbetsordning lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Initierat av 

Sanna Quirico Rosenqvist, trygghetschef 

Ärendebeskrivning 

Den nuvarande arbetsordningen beslutades 2019 (Ks 2019/103). Inför den nya 

mandatperioden och den nya lagen som förväntas träda i kraft 1 juli 2023 kring 

kommuners brottsförebyggande ansvar är förändringar av arbetsordningen nödvändig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sanna Quirico Rosenqvist, trygghetschef 

Arbetsordning för BRÅ 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Anta arbetsordningen för brottsförebyggande rådet. 

Beslutet skickas till 

Trygghetschef  

Kommunpolis  
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Ärendets dnr: Ks 2023/47 

 

Ks 14 

Val av representanter samt ordförande till lokala 

brottsförebyggande rådet  (BRÅ) 2023-2026 

Ärendebeskrivning 

Det lokala brottsförebyggande rådets uppgifter är att främja samverkan inom 

det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan företrädare 

för intresseorganisationerna, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen. Inom 

rådet sker information- och kunskapsutbytet mellan olika aktörer som kan underlätta 

det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. 

  

Det lokala brottsförebyggande rådet lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen, som 

har antagit en arbetsordning för rådet. Enligt arbetsordningen ska kommunstyrelsen utse 

två ledamöter varav en är ordförande och en är från oppositionen i lokala 

brottsförebyggande rådet för perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lena Ek, kommunsekreterare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Utser följande representanter som ledamöter, varav en är ordförande och en från 

oppositionen i lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) för perioden 2023-2026: 

 

Ledamot, tillika ordförande ___ (_) 

 

Ledamot _______________(_) 

Beslutet skickas till 

Valda  
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Ärendets dnr: Ks 2022/882 

 

Ks 15 

Val av representanter samt ordförande till rådet för 

funktionshinderfrågor 2023-2026 

Ärendebeskrivning 

Rådet för funktionshinderfrågors uppgift är att vara rådgivande i övergripande frågor 

inom sitt området samt i planeringen av samhällsservice. Det ska också vara ett forum 

för överläggningar och ömsesidig information mellan intresseorganisationer och 

kommunens nämnder och verksamheter. I rådet ska finnas företrädare för lokala 

handikapporganisationer och politiker som väljs av kommunstyrelsen. 

  

Rådet för funktionshinderfrågor lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen, som har 

antagit en arbetsordning för rådet. Enligt arbetsordningen ska kommunstyrelsen utse två 

ledamöter, varav en ordförande, och en ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor för 

perioden 2023-2026.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lena Ek, kommunsekreterare 

Arbetsordning för Rådet för funktionshinderfrågor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1.Utse följande representanter som ledamöter, ersättare och ordförande i Rådet för 

funktionshinderfrågor för perioden 2023-2026: 

  

Ledamot ___ (_), tillika ordförande 

Ledamot____(_) 

  

Ersättare ___ (_).  
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Ärendets dnr: Ks 2022/883 

 

Ks 16 

Val av representant i Ungdomsrådet 

Ärendebeskrivning 

Kommunens ska löpande informerar ungdomsrådet om tilltänkta förändringar i 

utformningen av samhällsinsatser eller organisationsförändringar som berör 

ungdomskollektivet. På så sett ges ungdomarna genom rådet en större delaktighet i 

samhällets insatser och kan arbeta aktivt för förändringar i den kommunala 

verksamheten 

  

Rådet ska bestå av upp till tio ledamöter. Fördelningen av ledamöter i rådet är upp till 

tio ledamöter som representerar ungdomarna i Vellinge kommun, en ledamot  från 

kommunstyrelsen och en från kultur- och fritidsutskottet. 

  

Kommunstyrelsen ska utse en representant i Ungdomsrådet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Utse följande representant i Ungdomsrådet 

 

 

Ledamot_______________(_) 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/831 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/46 

 

Ks 17 

Arbetsordning för Vellinge kommuns ungdomsråd 2023 

Ärendebeskrivning 

Gällande arbetsordning för ungdomsrådet antogs 2020-03-10 § 53 av kommunstyrelsen. 

 

Kommunförvaltningen föreslår att en översyn av arbetsordningen i samråd med 

representanter från ungdomsrådet görs och att reviderad arbetsordning ska beslutas i 

kommunstyrelsen senast 30 maj 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lena Ek, kommunsekreterare 

Arbetsordning Ungdomsrådet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Uppdra åt kultur- och fritidsverksamheten att i samråd med representanter från 

ungdomsrådet revidera nu gällande arbetsordning. 

 

2. Reviderad arbetsordning ska beslutas i kommunstyrelsen senast den 30 maj 2023. 

Beslutet skickas till 

Mats Persson, verksamhetschef fritid 

Kristina Papai, verksamhetschef kultur  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/831 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/849 

 

Ks 18 

Val av representanter i samhällsbyggnadsgruppen 

Ärendebeskrivning 

För att få ett långsiktigt strategiskt arbete för den fysiska planeringen samverkar 

kommunens tjänstemän och politiker tillsammans i kommunens 

samhällsbyggnadsgrupp. 

  

Det övergripande syftet är att samtliga partier ska få möjlighet att delta i arbetet med 

utvecklingsområden som berör den långsiktiga fysiska planeringen inom Vellinge 

kommun. Ett annat syfte är att skapa en bred förankring kring aktuella frågor inom 

området. En annan aspekt är att medlemmarna i denna grupp kan föra vidare och sprida 

informationen. 

  

Mötena leds av kommunstyrelsens ordförande tillsammans med 

samhällsbyggnadschefen. 

  

Gruppen föreslås bestå av ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott och 

ytterligare en politiker från varje parti som inte är representerat i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Utse följande representanter i Samhällsbyggnadsgruppen för tiden 2023-01-18 till 

2026-12-31. 

  

Beslutet skickas till 

Valda 

Serkon 

Ingbritt Nilsson  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/831 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/833 

 

Ks 19 

Kommunstyrelsen och BR Mark och Exploatering budget 

2023 

Initierat av 

Ekonomidirektör Åke Grönvall 

Ärendebeskrivning 

Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag på budget för kommunstyrelsens 

verksamheter och BR Mark och Exploatering för 2023. 

  

Upprättade förslag är baserat på kommunfullmäktige kommunövergripande budget för 

2023 med ekonomisk plan för 2024–25.   

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen och BR Mark och exploatering Budget 2023 

Tjänsteskrivelse ekonomidirektör Åke Grönvall 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Fastställa föreslagna budget för kommunstyrelsen och BR mark och exploatering för 

2023. 

  

Beslutet skickas till 

Kommundirektör Charlotte Unosson 

Stabscheferna 

Samhällsbyggnadschef Eva-Marie Engström 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/831 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/834 

 

Ks 20 

Kultur- och fritidsutskottets budget 2023 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsverksamheten har upprättat förslag på budget för kommunstyrelsens 

verksamhet, Kultur och Fritid. 

  

Upprättat förlag är baserat på kommunstyrelsens budgetförslag till kommunfullmäktige 

för Budget 2023 med ekonomisk plan för 2024-2025. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivele, Mats Persson, verksamhetschef 

Budget för kultur- och fritid 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Fastställa Kultur- och fritidsutskottets budget 2023 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsutskottet 

Mats Persson, verksamhetschef, fritid 

Kristina Papai, verksamhetschef kultur 

Serkon 

Åke Grönvall, ekonomidirektör 

Eva-Marie Engström, samhällsbyggnadschef  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/831 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/843 

 

Ks 21 

BR-fastighets budget 2023 

Ärendebeskrivning 

Budget för BR Fastighet har framtagits i ordinarie budgetprocess. Budget inklusive 

budget för planerat underhåll bifogas dokumenten BR Fastighet budget 2023 inklusive 

PLU 2023. 

  

BR fastighets budgeterade resultat för 2023 uppgår till 9,5 Mkr. Budget 2023 innehåller 

kostnader om -219,2 Mkr och intäkter om 228,7 Mkr samt en investeringsvolym om 

299,9 Mkr. 

  

Investeringar beräknas uppgå till 299,9 Mkr för 2023 och avser bla det fortsatta arbetet 

med ny grundskola Hököpinge (52,0 Mkr) och Henriksdals grundskola (40,0Mkr) samt 

planering och byggnation för skollokaler för hela Tångvallaområdet inklusive 

Tångvalla förskola (91,0 Mkr). 

  

BR Fastighets budget 2023 för planerat underhåll uppgår till 15,0 Mkr. Detta är en 

oförändrad nivå jämfört med föregående budgetår. 

Upprättat förslag är baserat på kommunstyrelsens budgetförslag till 

kommunfullmäktige för Budget 2023 med ekonomisk plan för 2024-25. 

  

                      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Börje Fennhagen, fastighetschef 

Budgetför BR-fastighet 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Fastställa budgeten för BR Fastighet 2023 inklusive budget för planerat underhåll. 

Beslutet skickas till 

Fastighetsutskottet 

Börje Fennhagen, fastighetschef 

Eva-Marie Engström, samhällsbyggnadschef 

Serkon  
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/831 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/826 

 

Ks 22 

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen har reviderats med översyn av redaktionell karaktär samt 

aktualisering av titulaturer samt lagstiftning och regelverk. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Charlotte Unosson, kommundirektör 

Delegeringsordning kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Anta delegationsordning för kommunstyrelsen 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Avdelningschefer 

Staben 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/831 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/630 

 

Ks 23 

Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 

och kommunstyrelsen 2023 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 kap 23 § kommunallagen beslutar styrelse och nämnd om tid och plats för sina 

sammanträden. 

2023 inleds en ny mandatperiod för kommunstyrelsen och det är 2023 års 

kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktige som ska 

besluta om sina respektive sammanträdestider. 

 

 

Sammanträdestiderna fastställs vid första sammanträdet med kommunstyrelsen 2023. 

  

Förslag till tidplan för sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen. 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kl. 08.30 

 

24 januari 

21 februari 

20 mars 

16 maj 

20 juni 

29 augusti 

27 september 

7 november 

12 december 

  

Kommunstyrelsen, kl. 16.00 

  

17 januari 

7 februari 

7 mars  

4 april 

30 maj 

22 augusti 

12 september 

10 oktober 

21 november 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/831 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lena Ek, kommunsekreterare 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-24 § 181 

Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-08 § 180. 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-24 § 181 och 

i kommunstyrelsen 2022-11-08 § 180. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

1. Fastställa sammanträdesplan för kommunsstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen 2023. 
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Kommunstyrelsen Kallelse och dagordning Dnr: Ks 2022/831 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2023/42 

 

Ks 24 

Initiativärende - Angående uppskov med räkningar 

Initierat av 

Håkan Wretsell (KD) 

Ärendebeskrivning 

Håkan Wretsell (KD) förslår i ett initivärende att Vellinge kommun ger sina invånare 

uppskov med räkningar för alla kommunala tjänster. 

 

 

Beslutsunderlag 

Initiativärende Håkan Wretsell (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1.  


