Tyck till‐möte i Vellinge den 19 oktober 2016
Fråga: Var hittar man kommunens handlingsplan för integration?
Svar: Handlingsplanen ligger på Vellinge.se

Fråga: Bostäder för nyanlända, är modullägenheterna en permanent lösning?
Svar: Nej det är ingen permanent lösning. Som nyanländ bor man i modullägenhet de första nio
månaderna, sen ska man söka eget boende och modullägenheten vara tillgänglig för nya nyanlända.

Fråga: Får man som nyanländ förtur i bostadskön?
Svar: Nej nyanlända får inte förtur i bostadskön

Fråga: Integration och bostäder, det är ingen stor chans som nyanländ att efter nio månader i
modulboende få lägenhet eftersom bostadskön är så lång, vad gör man då? utan eget boende
integreras man inte. Denna grupp av människor har inte möjlighet att köpa sitt boende.
Svar: Nyanlända går inte före i bostadskön. Det är ingen lätt fråga även om vi bygger nytt så har
denna grupp inte råd med nybyggda lägenheter. Vi tittar på olika lösningar, hyra stugor, del av hus
eller inackorderingar.

Fråga: Vem är ansvarig för de ensamkommande under 18 år
Svar: Kommunen är vårdnadshavare till barnet och god man har sitt uppdrag att stötta barnet.

Fråga: Kan inte ni i kommunen pressa regeringen så att vi inte behöver ta in så många flyktingar?
Svar: Jo vi gör det vi kan och försöker påverka på de sätt vi kan.

Fråga: Kan inte kommunen hitta något sätt att ge korrekt information när någon incident inträffar i
kommunen, då kan man komma ifrån ryktesspridning som skapar en allmän otrygghet?
Svar: Vi jobbar med dessa frågor tillsammans med polisen. Kommunen och Polisen ska ha en chatt
den 2 november, då kan man få svar på sina frågor direkt. Vi måste alla hjälpas åt för att skapa
trygghet, genom att tillexempel synas ute mer.

Fråga: Var hittar man information om vilka brottsförebyggande åtgärder kommunen gör?
Svar: Information om vad vi gör finns på Vellinge.se

Fråga: Ingår parkeringar och belysning i utvecklingen av Vellinge centrum? Ligger planerna för den
norra infarten till Vellinge centrum fortfarande på is.
Svar: Man ska se över parkeringsmöjligheterna och belysningen i det arbetet som görs i centrum,
norra infarten är fortfarande aktuell.

Fråga: Kan man ändra i detaljplanerna så man kan få bygga fler våningar på befintliga hus så man
förtätar centrum?
Svar: Ja det kan man göra och det avgörs från fall till fall så det går inte på alla byggnader. När vi
planerar för nybyggnation så har vi på vissa ställen planerat/byggt fyra våningar till exempel i Vellinge
campusområdet och i Höllviken. Högre hus bygger vi framförallt i centrum.

Fråga: Om jag som medborgare ser något som saknas (till exempel att vi behöver mer belysning på
något ställe) hur kan jag anmäla det till kommunen?
Svar: Lämna önskemålet till felanmälan, Vellinge Direkt 040‐42 57 00 eller e‐post
vellinge.direkt@vellinge.se. Om du har Vellinge kommuns app nerladdad kan man även göra
felanmälan och lägga in önskemål där.

Fråga: Hur kan ni på bästa sätt via SKL få fram Vellinges synpunkter på ett bra och kraftfullt sätt?
Man kan kanske skapa allianser för att få mer kraft i våra synpunkter?
Svar: Vi jobbar i olika beredningar och trycker på så att SKL höjer sin röst i olika frågor där vi har en
samsyn.

Fråga: Väldigt dåligt med skottning framför vissa fastigheter. Kan inte kommunen ha en funktion
att kontrollera så det sköts ordentligt. Vilken enhet har hand om snöröjningen?
Svar: Vi ska se över att det sköts bättre. Det är Medborgasservice som har ansvar för kommunens
snöröjning.

Fråga: Vad krävs det för att kommunen ska låta nyanlända barn stanna i kommunen fram till deras
process är avklarad. Om till exempel ett barn blir 18 under processen då blir barnet flyttat.
Svar: När man passerar 18 år så är det en helt annan lag som gäller då är du vuxen och då är det
migrationsverkets ansvar och inte kommunens. Vi måste först ta hand om de individer som enligt
lagen ska vara kvar här eftersom vi har stor bostadsbrist. Vi följer den lagstiftningen som finns.

Fråga: Utredningen om vägföreningar, hur gick det med de höjda bidragen till vägföreningarna?
Hur mycket högre blir bidragen 2017, kan man räkna med att bidragen dubblas?
Svar: Det har anställts en person som ska hjälpa föreningarna med juridiken och viss administration.
Vi ska titta över bidragen, men de kommer inte dubblas 2017.

Fråga: Bygglovsavdelningen fungerar inte, vad gör ni åt de långa handläggningstiderna
Svar: Vi har nyanställt folk och infört tidsbokning så handläggarna har tid att arbeta administrativt
med byggloven. Handläggningstiderna är fortfarande för långa, vår målsättning är att i början av
nästa år ha förkortat handläggningstiderna.

