Tyck till-möte i Falsterbo den 12 oktober 2016
Fråga: Vad gör kommunen för att göra det möjligt för ungdomar att få lägenhet?

Svar: Kommunen kan begära att den som får markanvisning ska bygga ett visst antal små lägenheter.
Till exempel i etapp två på campusområdet i Vellinge har vi i markanvisningen krav på att minst 60%
av lägenheterna ska vara 1:or och 2:or och 1/3 av lägenheterna i etapp två ska vara hyresrätter.
Fråga: Falsterbokanalprojektet, hur ska det gå till när ni köper kanalen av Sjöfartsverket och hur
ska kommunen få tillbaka sin investering? När det bebyggs vid Falsterbo Kanalen hur är tanken att
den ökade trafiken ska hanteras?
Svar: Det är frågor som vi kan få svar på när alla synpunkter från utställningen i somras har
sammanställts, inget har beslutats ännu.

Fråga: De som bor i modullägenheter får vara där i 9 månader betyder det att de inte får vara kvar
i kommunen efter det?
Svar: Nej så är det inte. Meningen är att de själva ska ha ordnat eget boende efter 9 månader. Om
det inte är ordnat kan socialtjänstlagen träda in och då har kommunen ansvar att ordna bostad
annars inte (socialtjänstlagen träder in om det gäller barn).
Fråga: Hur ställer kommunen sig till anhöriginvandring?
Svar: Kommunen följer den lagstiftning som finns.

Fråga: Östra kanalskogen, där behövs rensas upp efter stormar, det ser väldigt tråkigt ut nu

Svar: Det är felanmält till Skogsvårdsstyrelsen, dom plockar bort och röjer det som är tillåtet utifrån
reglerna för naturreservat.
Fråga: Finns det någon plan på att få bussförbindelse till Räng Sand?

Svar: Vi har avsatt pengar i kommunens budget och driver frågan mot Skånetrafiken. Dock har
Trafikverket senarelagt sin plan.
Fråga: Finns det planer på en gång och cykelväg vid Räng Sand?
Svar: Nej det finns inga planer på det i nuläget.

Fråga: Vad kan kommunen göra för ungdomarna som är för unga för att gå på krogen och för
gamla för fritidsgården? Skanör/Falsterbo ska ha något ställe att träffas på?

Svar: Kommunens Ungdomsråd arrangerar, disco, Karaoke-kvällar, LAN, Beachfotboll och andra
aktiviteter för ungdomarna.
Fråga: Vad gör vi för att göra Vellinge kommun attraktiv kommun för lärare att arbeta i?

Svar: Lönen är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare men även andra delar som vi arbetat med
och som vi behöver arbeta vidare med, tex fortbildning- och kompetensutvecklingsinsatser, lyhört
och tillgängligt ledarskap, förbättrad arbetsmiljö, individuell lönesättning, vara delaktig och kunna
påverka sin arbetssituation och sin arbetsplats.
Fråga: Vad gör Vellinge kommun i allmänhet för att säkra upp med tanke på att hela samhället
blivit otryggare, det har ju varit många stölder/inbrott på skolor och hos äldre?

Svar: Vi har beslutat att hålla skolornas dörrar låsta på dagtid och besökare ska anmäla sig till
personal. Mot inbrott på skolorna jobbar vi för att förbättra våra rutiner och stärka upp våra larm
med tillexempel värmekameror på vissa skolor. Vad gäller inbrott hos de äldre där gör vi ett
förebyggande arbete tillsammans med polisen i samarbete med hemtjänst.
Fråga: Ska vi få fler hundrastplatser i Skanör Falsterbo?

Svar: Nej vi har inga planer på nya rastplatser i dagsläget.
Fråga: Kan det sättas upp fler hundlatrintunnor i Räng sand, finns endast 3 idag?

Svar: Kommunen är inte huvudman till marken i Räng sand, det vägföreningar som har skötseln av
marken och det är dom som får bestämma och bekosta (uppsättning och tömning) av fler
hundlatrintunnor.
Fråga: Har kommunen någon påverkan på Polisen och deras närvaro/synlighet i kommunen?

Svar: Kommunen och polisen har ett samverkansavtal som styr hur vi arbetar ihop, kommunen och
polisen har en nära dialog när något inträffar. Vi ställer krav på att polisen ska vara mer synliga, men
vi kan inte påverka vilka resurser polisen har. Det finns i dagsläget 8 områdespoliser som vi delar med
Trelleborg och Svedala.
Fråga: Kan kommunen lägga ut statistik om brott per halvår på hemsidan (nu ligger det per år)

Svar: Vi får statistiken per kommun en gång om året från BRÅ. Vi kan få för region Syd eller riket per
halvår, men BRÅ tar inte fram halvårs statistik per kommun.

Fråga: Kan säkerhetsenkäten (rapporten) från SKL och MSB läggas på kommunens hemsida så alla
som vill svara kan göra det?
Svar: Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå)
och SOS Alarm AB. Så det är ingen enkät som vi kan lägga på Vellinge.se. Polisen ska göra
trygghetsmätning i kommunen under höst/vinter 2016 deras mätningar sker genom
enkätundersökningar, där respondenterna svarar på frågor om problem, utsatthet för brott,
upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det
egna bostadsområdet. Målsättningen med trygghetsmätningen är att medborgarnas uppfattning
bättre ska tas tillvara vid planering av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. I denna
mätning har kommunen delats in i tre kommundelar och vi får resultat från respektive del och för hela
kommunen.
Fråga: Planeras det någon livsmedelsbutik i V Ingelstad och Ö Grevie?

Svar: Det finns tillgänglig mark för detta ändamål, men där är ingen som ansökt om att få starta
något i dagsläget.
Fråga: Nu när det byggs mycket på Näset, hur är planen för att hantera den ökande trafiken ner
där?

Svar: En trafikstudie har gjorts för att se vilka åtgärder som behövs och utifrån resultatet kommer vi
se vad som kan göras åt situationen.

