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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 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdesdatum 2022-03-07 

Plats Kommunhuset, Måkläppen 

Tid 18:00 

Ärendelista 

 

1. Upprop 

2. Val av justerare - (S) justerar 

3. Avsägelser 

4. Valärenden 

5. Meddelande till kommunfullmäktige 2022 

6. Antagande av ändring av översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde 

7. Uppföljning av privata utförare årsrapport 2021 

8. Svar på motion från Måns Weimarck (L) om att utreda genomförande av att kostnadsfritt få 

marklov att fälla granar som är angripna av granbarkborren 

9. Svar på motion från Måns Weimarck (L) om att skapa kapacitetsökning för kvalificerad tillsyn 

inom miljö- och byggnadsnämndens område 

10. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) m fl om försörjningsstöd för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning 

11. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om upprättande av kommunal ängsmark för att 

bevara och berika den biologiska mångfalden och värna om historiska värden 

12. Svar på motion från Magdalena Nour (C) om uppdrag att undersöka olika alternativ som finns 

för en obligatorisk grundläggande utbildning om Barnkonventionen för anställda och 

förtroendevalda i Vellinge kommun 

13. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att inrätta pris/stipendie till årets unga företagare 

14. Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att undersöka möjligheten att på för ändamålet 

lämpliga platser arrendera ut kommunal mark för biodling till intresserade Vellingebor 

15. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om Vellinge som naturkommun 
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16. Interpellation från Angela Everbäck (MP) till kommunstyrelsens ordförande om varför inte 

moderaterna följer det fattade beslutet i Kommunfullmäktige den 2021-06-21 

17. Interpellation från Kjell Bornhager (KD) till kommunstyrelsens ordförande om ett framtida 

Naturum i Vellinge kommun 

18. Interpellation från Anders Cnattingius (L) till kommunstyrelsens ordförande angående 

markanvisningstävling för etablering av hotell- spa och konferensanläggning Falsterbo Strandbad 

19. Fråga från Angela Everbäck (MP) till kommunstyrelsens ordförande om Vellinge kommun 

lever upp till att vara en klimatkommun 

20. Motion från Kjell Bornhager (KD) om inrättande av tjänsten elevombudsman 

21. Motion från Henrik Thorsell (L) om busskort till gymnasieelever som gäller alla dagar 

22. Motion från Kjell Bornhager (KD) angående broöppningar över kanalen 

23. Motion från Angela Everbäck (MP) att Vellinge kommun tilllämpar 3-30-300-modellen för fler 

träd och grönska 

24. Motion från Angela Everbäck (MP) om utökad marklovsplikt 

25. Motion från Magdalena Nour (C) om natur och kultur för alla – Naturum, konsthall och 

kulturskola 

26. Till sammanträdet inkomna motioner, frågor och interpellationer  
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Kf 1 

Upprop  
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Kf 2 

Val av justerare - (S) justerar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1. Protokollet justeras den_____________ på kommunförvaltningens kansli. 

  

2. Utse Elisabeth Tedestål (M) och ___________ att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll.  
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Kf 3 

Avsägelser  
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Kf 4 

Valärenden  
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Ärendets dnr: Ks 2022/33 

 

Kf 5 

Meddelande till kommunfullmäktige 2022 

Ärendebeskrivning 

Revisionen - Revisionsplan 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

  

1. Godkänna redovisningen av meddelanden.  
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Ärendets dnr: Ks 2018/170 

 

Kf 6 

Antagande av ändring av översiktsplan för Vellinge 

kommuns havsområde 

Initierat av 

Lisa Dieckhoff, Plan-och byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-06 att ta fram ett förslag till tillägg av 

Översiktsplan 2010 för kommunens havsområde med anledning av nya förutsättningar 

för fysisk planering i havet och brister i befintlig översiktsplan. Ändringen görs för att 

föra en aktiv översiktsplanering i hela kommunen och säkerställa att kommunens 

ställningstaganden om den framtida utvecklingen är baserad på aktuell kunskap och har 

god beredskap för framtiden. 

Syftet med en ändring av gällande översiktsplan är att på en översiktlig och strategisk 

nivå planlägga hur Vellinge kommun avser att utveckla kommunens havsområde. Det 

innebär att samla och tydliggöra kommunens ambitioner för hur havsområdet ska 

utvecklas fram till 2030 och med utblick mot 2050. Planen är uppbyggd utifrån fem 

antal övergripande strategier som varit ledande i utformning och avvägning av mark- 

och vattenanvändningen. Mark- och vattenanvändningen följer Boverkets nya ÖP-

modell och preciseras inom kategorierna Natur och friluftsliv samt Vatten. 

Översiktsplanen berör flertalet allmänna intressen, naturskydd och åtgärder, vilket gör 

att en miljöbedömning gjorts av planens helhet. Planförslaget innebär en miljöpåverkan 

genom främst att fasta anläggningar förändrar livsmiljöer genom påverkan på bottnar. 

Under framtagande av planen har anpassningar gjorts för att minska negativa 

miljökonsekvenser, till exempel att vidta försiktighetsprincip vid bristande kunskap och 

inom planperioden inte föreslå osäkra användningar samt samlokalisera och 

koncentrera störande aktiviteter. De miljökonsekvenser som kan förväntas är att planen 

synliggör intressen och nyttor, en säkrad tillgång till rekreation samt lokal negativ 

påverkan, t ex förlust av habitat. Ett genomförande av planen förutsätter fördjupad 

utredning av specifika åtgärder med anledning av områdesskydd. 

Förslaget var under våren 2021 utställt för granskning. Utifrån inkomna synpunkter 

som redovisas i ett särskilt  utlåtande har det gjorts mindre ändringar och mindre 

kompletteringar. Samhällsbyggnadsavdelningen anser att ändringarna är av redaktionell 

karaktär och att förslag till ändring av översiktsplanen kan antas av 

kommunfullmäktige. 

Antagandehandlingar föreligger. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Lisa Dieckhoff 

Bilagor 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 16 

Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 28 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 16 och 

i kommunstyrelsen 2022-02-08 § 28. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

1. Anta ändring av översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde. 

Beslutet skickas till 

Plan- och byggenheten  
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Ärendets dnr: Ks 2021/789 

 

Kf 7 

Uppföljning av privata utförare årsrapport 2021 

Initierat av 

Marie Pettersson 

Ärendebeskrivning 

Kommunförvaltningen har gett Serkon i uppdrag att sammanställa en årsrapport 

avseende kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning av privata utförare 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Marie Pettersson 2022-01-04, "Tjänsteskrivelse uppföljning privata 

utförare årsrapport 2021" 

Uppföljning av privata utförare årsrapport 2021 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 17 

Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 29 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 17 och 

i kommunstyrelsen 2022-02-08 § 29. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

1. Godkänna Årsrapport över uppföljning av privata utförare 2021. 

Beslutet skickas till 

Serkon 

Nämnderna 

Kanslichefen 

Kommundirektören  
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Ärendets dnr: Ks 2021/181 

 

Kf 8 

Svar på motion från Måns Weimarck (L) om att utreda 

genomförande av att kostnadsfritt få marklov att fälla 

granar som är angripna av granbarkborren 

Initierat av 

Måns Weimarck (L) 

Ärendebeskrivning 

Måns Weimarck (L) föreslår i en motion att det ska vara kostnadsfritt för en ägare till 

en bostadsfastighet att få lov att fälla granar som är angripna av granbarkorre. Det 

innebär att besiktning för befarat granbarksborreangrepp ska genomföras utan kostnad 

för den enskilde och att eventuella kostnader förknippade med marklov ska utgå 

  

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur detta kan genomföras och ta fram 

nödvändiga beslutsförslag. 

Beslutsunderlag 

Motion från Måns Weimarck (L) 

Svar på motion - Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-09 § 183 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 22 

Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 31 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-09 § 183 i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 22 och i kommunstyrelsen 2022-02-08 § 

31. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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Ärendets dnr: Ks 2021/182 

 

Kf 9 

Svar på motion från Måns Weimarck (L) om att skapa 

kapacitetsökning för kvalificerad tillsyn inom miljö- och 

byggnadsnämndens område 

Initierat av 

Måns Weimarck (L) 

Ärendebeskrivning 

Måns Weimarck (L) föreslår i en motion att det skapas en kapacitetsökning för 

kvalificerad tillsyn inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde med särskilt 

fokus på bygglovsverksamheten. 

att den utökade kapaciteten ska leda till att prognosticerat antal nya tillsynsärenden 

2021 samt en avsevärd del av de köande ärendena hanteras under 2021 

att beslut om kapacitetsökningen 2021 även används som utgångspunkt för budget 2022 

så att en långsiktig kapacitet upprätthålls och möjlighet till rekrytring av kvalificerad 

personal möjliggörs 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att använda medel till förfogande för att omgående 

kunna hantera ovanstående under 2021. 

Beslutsunderlag 

Motion från Måns Weimarck (L) 

Svar på motion - Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-09 § 182 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 23 

Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 35 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-09 § 182 

i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 23 och i kommunstyrelsen 2022-02-08 

§ 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2022-02-28 13 (35) 

Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1. Motionens första, andra och tredje att-sats anses besvarde. 

 

 

2. Motionens fjärde att-sats avslås. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Miljö- och byggnadsnämnden  



 

 2022-02-28 14 (35) 

Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2021/183 

 

Kf 10 

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) m fl om 

försörjningsstöd för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning 

Initierat av 

Henrik Thorsell (L) m fl 

Ärendebeskrivning 

Henrik Thorsell (L) m fl föreslår i en motion 

att kravet på ett visst antal sökta arbeten för att erhålla försörjningsstöd slopas för 

personer med kognitiv funktionsnedsättning under de två första månaderna och att 

omsorgsnämnden under denna tid ska tillse att personen som söker försörjningsstöd får 

hjälp med att bli självgående i sitt arbetssökande och om det inte fungerar, få fortsatt 

stöd. 

  

Anledningen till Liberalernas motion är att de med oro ser att invånarna i Vellinge 

kommun nekas försörjningsstöd där anledningen till avslag är att personen inte har sökt 

tillräckligt många arbeten. 

Beslutsunderlag 

Motion från Henrik Thorsell (L) m fl 

Svar på motion protokoll omsorgsnämnden 2021-10-26 § 102 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 21 

Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 34 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2021-10-26 § 102  i kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2022-01-18 § 21 och i kommunstyrelsen 2022-02-08 § 34. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1. Anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Omsorgsnämnden  
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Ärendets dnr: Ks 2021/211 

 

Kf 11 

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om 

upprättande av kommunal ängsmark för att bevara och 

berika den biologiska mångfalden och värna om historiska 

värden 

Initierat av 

Angela Everbäck (MP) 

 

Ärendebeskrivning 

Angela Everbäck (MP) föreslår i en motion, 

att en inventering av kommunens obebyggda ytor görs för att kartlägga var det går att 

anlägga ängar som gynnar pollinerare, fjärilar och fåglar 

att kommunen efter inventering anlägger ängar och svarar för underhåll av dessa. 

att kommuninvånarna uppmanas att omvandla delar av sina gräsmattor eller andra ytor 

till sin tomt till ängar 

att kommunen tillsammans med lokala naturvårdsföreningar och annan expertis tar 

fram material som kan delas ut till invånarna i vilket man uppmärksammar vilka arter 

som är passande att så, samt hur man anlägger och underhåller ängar 

 

 

Åtgärd 5 i Vellinge kommuns åtgärdsplan för naturvård innebär upprättandet av en 

kommunal grönstrukturplan. Arbetet med att kartlägga och kategorisera kommunens 

grönområden, med fokus på de icke skyddade områdena, har delvis påbörjats. Genom 

en tydligare helhetsbild av grönytor, gröna stråk och korridorer, är det lättare och mer 

effektivt att se vilka eventuella naturvårdsåtgärder som passar och är möjliga inom 

respektive område.  

Ett arbete har påbörjats med att se över möjligheten att ta fram områden som kan bli 

långgräsmark för att gynna pollinatörer och den biologiska mångfalden. Först måste 

dock passande, befintliga gräsytor i kommunen identifieras. Det kan röra sig om 

gräsytor som redan nu klipps regelbundet, men som inte används i någon större 

utsträckning på grund av att de är svåråtkomliga eller helt enkelt anses mindre 

”attraktiva” för andra aktiviteter, exempelvis ytor mellan vägar, parkeringar, GC-vägar 

osv. 

I åtgärdsplanen för naturvård finns två åtgärder som riktar sig till allmänheten: åtgärd 8 

Informationsmaterial med naturvårdsinriktade skötseltips till samfälligheter och åtgärd 

12, Kommunala ansvarsarter. Åtgärderna syftar dels till att uppmuntra till frivilliga 

naturvårdsåtgärder, dels till att väcka intresset och förståelsen för naturvård samt att lära 

sig mer om några av de rödlistade arter som finns i kommunen. 
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I informationsmaterialet till samfälligheter ges konkreta tips på hur man kan nyskapa en 

ängsyta, men även hur man bäst sköter en befintlig äng genom t ex fagning och slåtter. 

Till dokumentet hör även en bilaga med exempel på bra inhemska ängsväxter att så 

(källa: Länsstyrelsen Skåne). Det cirkulerar en hel del s.k. ”ängsfröer” ute i den 

kommersiella handeln som tyvärr inte alltid lever upp till namnet eftersom de innehåller 

fröblandningar av oklar blandning och oklart ursprung. Vill vi rädda hotade insektsarter 

är det miljöer med traditionella ängsväxter som vi behöver få till, alltså så frön från 

växter som sedan gammalt funnits i vår natur. Risken finns annars att vi långsiktigt gör 

mer skada än nytta, t ex genom att hjälpa till att sprida växter som potentiellt skulle 

kunna bli invasiva. Ett nytt krafttag med att sprida tillgänglig information till kommun-

invånarna är ett steg i rätt riktning. 

  

Beslutsunderlag 

Motion från Angela Everbäck (MP) 

Svar på motion, Camilla Wadlund, miljöstrateg 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 24 

Protokolll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 36 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 24 och 

i kommunstyrelsen 2022-02-08 § 36. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

  

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Ärendets dnr: Ks 2021/258 

 

Kf 12 

Svar på motion från Magdalena Nour (C) om uppdrag att 

undersöka olika alternativ som finns för en obligatorisk 

grundläggande utbildning om Barnkonventionen för 

anställda och förtroendevalda i Vellinge kommun 

Initierat av 

Magdalena Nour (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Magdalena Nour (C) föreslår i en motion att uppdra åt lämplig avdelning att snarast 

undersöka, sammanställa och presentera de olika alternativ som finns för 

en obligatorisk grundläggande utbildning om Barnkonventionen för samtliga 

medarbetare och förtroendevalda i Vellinge kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion från Magdalena Nour (C) 

Svar på motion, utbildningshandläggare Gunilla Nilsson, 2021-11-30 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 25 

Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 37 

Tjänsteskrivelse – rättat faktafel 

Svar på motion, efter rättat faktafel, 2022-02-22 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 25 och 

i kommunstyrelsen 2022-02-08 § 37. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Ärendets dnr: Ks 2021/299 

 

Kf 13 

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att inrätta 

pris/stipendie till årets unga företagare 

Initierat av 

Henrik Thorsell (L) 

Ärendebeskrivning 

Henrik Thorsell (L) föreslår i en motion att inrätta ett pris/stipendium på 25.000 kronor 

för årets unga företagare som under gymnasietiden drivit ett framgångsrikt UF företag. 

Priset ska rikta sig till elever boendes i kommunen och som drivit ett framgångsrikt UF-

företag, oavsett studieort. Priset delas efter beslut i kommunstyrelsen årligen efter 

kriterier som har beslutats i kommunstyrelsen. 

  

Ung Företagsamhet är en del av vissa gymnasieprogram. Erfarenheterna från att driva 

företag kan resultera i att förstå de utmaningar företagande innebär och de uppoffringar 

det innebär att driva ett framgångsrikt UF-företag. Att stimulera och uppmuntra dessa är 

en viktig signal från vuxenvärlden. 

  

Näringslivsenheten arbetar nära Sundsgymnasiet och Utbildningsavdelningen för att 

koppla samman skola och det lokala näringslivet. Detta handlar bland annat om att 

synliggöra och uppmuntra det unga entreprenörskapet i kommunen utanför skolans 

väggar. 

  

Ung Företagsamhets verksamhet i kommunen stöttas finansiellt av Utbildnings-

avdelningen genom att den regionala organisationen äskar medel för verksamheten. 

Inom ramen för UF-konceptet finns det redan ett antal priser och stipendier att tävla om, 

både regionalt och nationellt. 

  

Beslutsunderlag 

Motion från Henrik Thorsell (L) 

Svar på motion, Philip Allgoth 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 18 

Prototkoll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 30 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 18 och 

i kommunstyrelsen 2022-02-08 § 30. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Ärendets dnr: Ks 2021/300 

 

Kf 14 

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) om att undersöka 

möjligheten att på för ändamålet lämpliga platser 

arrendera ut kommunal mark för biodling till intresserade 

Vellingebor 

Initierat av 

Henrik Thorsell (L) 

Ärendebeskrivning 

Henrik Thorsell (L) föreslår i en motion att undersöka möjligheten att på för ändamålet 

lämpliga platser arrendera ut kommunal mark för biodling till intresserade Vellingebor. 

 

 

Pollinering är en av våra viktigaste ekosystemtjänster. Bin och humlor står för en stor 

del av pollineringen av våra grödor och vilda växter, men även fjärilar, blomflugor, 

skalbaggar och andra pollinatörer är livsviktiga. Det är här essentiellt att skilja på 

vildbin och tambin. Tambiet som art är inte hotat. Däremot är flertalet av våra vildbin 

upptagna på den svenska rödlistan. Det har visat sig att det kan uppstå konkurrens om 

föda mellan tambin och vildbin/humlor. Därför är en noga avvägning av placering samt 

mängd bikupor viktigt i planeringen. Det är även viktigt att se till helheten om man 

planerar att hyra ut mark för biodling genom att planera för åtgärder som gynnar både 

tambin och vildbin. En åtgärd kan vara att plantera lämpliga växter som blommar under 

hela säsongen, och som tillgodoser både tambinas och vildbinas behov. En annan åtgärd 

kan vara att låta bli att klippa gräset. Att se till att vildbina har olika boplatser är av stor 

vikt eftersom de lever solärt och olika arter har olika krav på boplatser. För att bevara 

mångfalden av bin behöver vi alltså bevara mångfalden av blommor och potentiella 

bostäder. 

Efter att ha varit i kontakt med andra kommuner där liknande bikupe-projekt finns 

framgår det att olika arrendeavgifter tas ut, beroende på bl a antalet kupor. I Vellinge 

kommun borde det heller inte vara avgiftsfritt eftersom det innefattar en hel del 

administrativt arbete kring olika arrendenivåer (beroende på kupornas placering), avtal 

och ansvarsfördelning. Detta behöver i sådant fall tas fram och jobbas in i nästa 

årsbudget med taxejustering. 

Beslutsunderlag 

Motion från Henrik Thorsell (L) 

Svar på motion, Camilla Wadlund, miljöstrateg 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 20 

Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 33 
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 20 och 

i kommunstyrelsen 2022-02-08 § 33. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1. Avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2021/301 

 

Kf 15 

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) om Vellinge 

som naturkommun 

Initierat av 

Angela Everbäck (MP) 

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet de gröna inkom den 15 april 2021 med en motion om Vellinge som 

naturkommun. Motionären skriver att Vellinge kommun har en unik flora och fauna 

som inte bara kan bevaras, utan även utvecklas för att göra vår natur vildare och hjälpa 

den biologiska mångfalden. Motionären hänvisar till den danska kommunen Hjørring 

där man tillsammans med kommuninvånarna gjort flera stora insatser för en rikare natur 

och med tydliga resultat i form av ett ökat antal pollinatörer som följd. Vidare skriver 

motionären att genom att satsa på att bli en ”naturkommun” ska naturvårdande skötsel 

och utveckling av naturvärden gynnas, samtidigt som det ger möjlighet till ökad 

kunskap, förståelse och värdefulla jobb/feriejobb. 

Miljöpartiet de gröna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

  

Att Vellinge kommun jobbar för att bli en ”Naturkommun” 

  

Att Vellinge kommun jobbar för etablerande av en nationalstadspark 

  

Att mer samarbete med lokala naturföreningar skapas för att inspirera invånare att 

anlägga ängsmark och plantera buskar och träd 

  

Att Vellinge kommun anlägger ängsmark samt planterar fler buskar och träd på 

befintlig parkmark, som gynnar biologisk mångfald såsom brakved, fläder, hagtorn, 

hallon, hassel, kaprifol, krusbär, måbär, rosor, slånbär, ek, hägg, körsbär, lind, lönn, 

oxel, pil, plommon, rönn, sälg, viden och äpple 

  

Att Vellinge kommun satsar själv samt söker tillgängliga bidrag för att finansiera 

naturnära feriejobbplatser till ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Motion från Angela Everbäck (MP) 

Svar på motion, Camilla Wadlund, miljöstrateg 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 19 

Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-08 § 32 
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Tidigare behandling 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 § 19 och 

i kommunstyrelsen 2022-02-08 § 32. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

1. Avslå motionens första, andra och tredje att-sats. 

 

 

2. Motionens fjärde och femte att-sats anses besvarade. 

  

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/67 

 

Kf 16 

Interpellation från Angela Everbäck (MP) till 

kommunstyrelsens ordförande om varför inte moderaterna 

följer det fattade beslutet i kommunfullmäktige 2021-06-21 

Initierat av 

Angela Everbäck (MP) 

Ärendebeskrivning 

Interpellationen handlar om varför följer inte moderaterna det fattade beslutet i 

kommunfullmäktige 2021-06-21 gällande naturum 

Mot bakgrund av ovan så har Miljöpartiet följande frågor 

 

 

1. Varför följdes inte beslutet i Kommunfullmäktige från den 2021-06-21? 

2. På vilka grunder menar ni att det beslut som togs i Kommunstyrelsen den 2022-01-

11, är i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut? 

3. Varför vill ni inte lägga fram den konsekvensanalys som beslutet av nedläggning av 

naturum och konsthall baserades på? 

4. När kommer ett underlag som är transparent avseende en analys med ett alternativ 

med ny plats och lämpliga lokaler för naturum och det beslut om Naturmagasin som 

Moderaterna fattade? Analysen ska omfatta samtliga aspekter såsom; juridisk, 

ekologisk, social, ekonomisk, kulturell, organisatorisk, barnkonsekvensanalys, tidsplan 

etc. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Angela Everbäck (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1.   
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/170 

 

Kf 17 

Interpellation från Kjell Bornhager (KD) till 

kommunstyrelsens ordförande om ett framtida Naturum i 

Vellinge kommun 

Initierat av 

Kjell Bornhager (KD) 

Ärendebeskrivning 

Interpellationen handlar om ett framtida Naturum i Vellinge kommun. 

Kommunstyrelsen beslöt den 11 januari att ge kommunförvaltningen i uppdrag att 

vidareutveckla verksamheten kring Naturmagasinet i Falsterbo. 

Både i rapporten från Thyren´s och i tjänsteskrivelsen angavs tydligt att tiden varit 

alltför knapp för att göra en fullvärdig utvärdering om förtutsättningarna för ett framtida 

Naturum. 

KD:s tidigare inställning står fast. KD vill att kommunen satsar på ett Naturum, bidrar 

med finansiering  och gör en fördjupad utredning om lokalisering och olika 

driftsformer. 

  

Hur ser Moderaterna på fortsatt utredning för utveckling av ett Naturum på 

Falsterbonäset i enlighet med den protokollsanteckning som gjordes vid beslutet i 

kommunfullmäktige i juni 2021? 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Kjell Bornhager (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1.   
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/180 

 

Kf 18 

Interpellation från Anders Cnattingius (L) till 

kommunstyrelsens ordförande angående 

markanvisningstävling för etablering av hotell- spa och 

konferensanläggning Falsterbo Strandbad 

Initierat av 

Anders Cnattingius (L) 

Ärendebeskrivning 

Interpellationen handlar om markanvisningstävling för etablering av hotell- spa och 

konferensanläggning Falsterbo Strandbad. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Anders Cnattingius (L) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1.   
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/177 

 

Kf 19 

Fråga från Angela Everbäck (MP) till kommunstyrelsens 

ordförande om Vellinge kommun lever upp till att vara en 

klimatkommun 

Initierat av 

Angela Everbäck (MP) 

Ärendebeskrivning 

Frågan handlar om hur kommer kommunstyrelsens ordförande agera för att Vellinge 

kommun ska leva upp till att vara en klimatkommun och jobba med 

klimatkommunernas 13 uppgifter? 

Beslutsunderlag 

Fråga från Angela Everbäck (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1.   
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2021/784 

 

Kf 20 

Motion från Kjell Bornhager (KD) om inrättande av 

tjänsten elevombudsman 

Initierat av 

Kjell Bornhager (KD) 

Ärendebeskrivning 

Kjell Bornhager (KD) föreslår i en motion att Vellinge kommun inrättar tjänsten 

elevombudsman, halv eller heltid, tjänsten ska vara baserad på legal kompetens, inrättas 

under en försöksperiod av 3 läsår och att uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt. 

Beslutsunderlag 

Motion från Kjell Bornhager (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

1. Översända motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/54 

 

Kf 21 

Motion från Henrik Thorsell (L) om busskort till 

gymnasieelever som gäller alla dagar 

Initierat av 

Henrik Thorsell (L) 

Ärendebeskrivning 

Henrik Thorsell (L) föreslår i en motion att Vellinge kommun tecknar avtal med 

Skånetrafiken om busskort som gäller alla dagar i veckan för gymnasieelever som 

pendlar till skolan. 

Beslutsunderlag 

Motion från Henrik Thorsell (L) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

1. Översända motionen till kommunstyrelsen för beredning.  



 

 2022-02-28 31 (35) 

Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/66 

 

Kf 22 

Motion från Kjell Bornhager (KD) angående broöppningar 

över kanalen 

Initierat av 

Kjell Bornhager (KD) 

Ärendebeskrivning 

Kjell Bornhager (KD) föreslår i en motion att Vellinge kommun verkar för att 

Sjöfartsverket och Trafikverket anpassar antalet broöppningar och tidpunkter för 

desamma utifrån dagens trafik och sjöfart. 

Beslutsunderlag 

Motion från Kjell Bornhager (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

1. Översända motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/149 

 

Kf 23 

Motion från Angela Everbäck (MP) att Vellinge kommun 

tilllämpar 3-30-300-modellen för fler träd och grönska 

Initierat av 

Angela Everbäck (MP)  

Ärendebeskrivning 

Angela Everbäck (MP) föreslår i en motion att Vellinge kommun, för fler träd och 

grönska - inför 3-30-300 modellen,  att Vellinge kommun informerar och inspirerar 

privatpersoner och företag till att följa de delar av 3-30-300 regeln som är tillämplig. 

Beslutsunderlag 

Motion från Angela Everbäck (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

1. Översända motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/150 

 

Kf 24 

Motion från Angela Everbäck (MP) om utökad 

marklovsplikt 

Initierat av 

Angela Everbäck (MP) 

Ärendebeskrivning 

Angela Everbäck (MP) föreslår i en motion att Vellinge kommun utökar 

marklovsplikten för träd med en diameter över 20 cm, så det omfattar hela kommunen, 

 

 

att Vellinge kommun ser över möjligheterna att införa att viss andel i % ska vara 

genomsläpplig mark på privat tomt och allmän plats, 

 

 

att Vellinge kommun jobbar för att även schaktning vid exempelvis förberedelse för 

pool med större djup än 50 cm omfattas av marklov. 

Beslutsunderlag 

Motion från Angela Everbäck (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

1. Översända motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

Ärendets dnr: Ks 2022/155 

 

Kf 25 

Motion från Magdalena Nour (C) om natur och kultur för 

alla – Naturum, konsthall och kulturskola 

Initierat av 

Magdalena Nour (C) 

Ärendebeskrivning 

Magdalena Nour (C) föreslår i en motion 

Att kommunen går vidare med att utreda möjligheten att placera ett Naturum i en ny 

byggnad vid Falsterbo camping. 

- Att kommunen för att stärka intresse för och kunskap om konst och kultur 

återetablerar en professionell och välkomnande, kommunal konsthall på Näset. 

- Att kommunen tillskapar fler platser i kulturskolan så att fler barn och ungdomar får 

en plats, i Vellinge eller på annan ort i kommunen 

- Att kommunen vid nästa taxejustering beslutar om en maxtaxa på 700 kr per barn och 

2000 kr per familj och termin vid kulturskolan. 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Magdalena Nour (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1. Översända motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
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Kommunfullmäktige Kungörelse Dnr: Ks 2022/22 
 

 

 

 

Kf 26 

Till sammanträdet inkomna motioner, frågor och 

interpellationer 


