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Kommunfullmäktige
Datum

Diarienummer

2019-05-20

KS 2019/379

Tid

Måndagen den 27 maj 2019 klockan 18.00

Plats

Parken

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Justering av protokoll

2

Feriearbete tobak 2018 - informationsärende

3

Motion - Införa ”Staffanstorpmodellen” i Trelleborg

4

Motion - Huskurage

5

Motion - Implementera Rättviksmodellen för att lyfta
företagsklimatet i vår kommun.

6

Motion - Permanent utställning i Kim Walls spår

7

Motion - Uttalande om återvändande IS-terrorister

8

Motion - Chefstillsättningar

9

Motion - Tiggeriförbud

10

Motion - Förtur till bostad för nyanlända hävs

11

Motion - Integrationsplikt

12

Motion - Ta bort borgensåtagande för nyanlända

13

Motion - Parkeringsplatser vid Söderslättshallen

14

Interpellation från Ola Olsson (C) till Mikael Rubin
(M) angående ärende § 18 vid sammanträdet 201902-25 vid val av revisorer till rådhuskoncernen.

15

Interpellation från Patrik Holmberg (C) till Mikael
Rubin (M) - Vårdnadsbidrag

16

Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser

17

Avslutning av arbetet med Fairtrade City Trelleborg

18

Äskande om medel - Trygghetsvärdar

19

Avvikelserapport Exploateringsområde Skegrie öster

20

Medborgarbudget

21

Lokalhyresavtal Herkules 34

22

Familjecentral i Anderslöv

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Tid

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Nr

Ärende

23

Aktualitetsprövning av Fördjupning av
översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025

24

Energiplan Trelleborgs kommun

25

Ny organisation avseende kommunal
vuxenutbildning

26

Upphandling av Personlig Assistans

27

Äskande av medel för Elnätsplan 2019

28

Försäljning Trailern 12 till Trelleborgs Elnät AB

29

Medborgarförslag - Boulebana och grillplats i
Kattebäcksparken

30

Medborgarförslag - Playcourt på Dalajär

Föredragande

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Daniel Vagland, e-post:
daniel.vagland@trelleborg.se.

Kommunfullmäktige
Håkan Sjöberg (M)
Ordförande

Tid
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Ledamöter
Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anita Persson (SD)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Anders Ahvander (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Sven Lindkvist (S)
Marianne Ohrlander (M)
Patrik Holmberg (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Andreas Persson (S)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Mariann Sjöström (C)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Ib Rundqvist (M)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Mats Andersson (SD)
Otto von Arnold (-)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Roger Persson (M)
Layal Chidiac (S)
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Thomas Malmqvist (SD)
Ola Olsson (C)
Christian Ottergren (SÖS)
Karin Jönsson (KD)
Jonas Bjunö (M)
Mats-Åke Svensson (KD)
Aina Andersson (MP), Revisor
Anne-Charlotte Ragland (L), Revisor
Arne Björklund (S), Revisor
Christer Jönsson (SD), Revisor
Ida Brorsson Revisionen, Revisor
Ina Liljeberg (M), Revisor
Jan-Eric Anselmsson (C), Revisor
Klas Regland (L), revisor
Leif Kristoffersson (SÖS), Revisor
Leif Malmsten (M), Revisor
Lena Näslund (S), revisor
Martin Skånberg (S), revisor
Ruth Nyström Lundberg (S), Revisor
Therése Gynnstam (SD), Revisor
Tommy Bengtsson (C), revisor
Alf Wahlgren (--), Revisorerna

Ersättare
Oliver Weiland (SD)
Anna Holst (SD)
Håkan Lerstorp (SD)
Magnus Isgren (SD)
Tomas Olsson (SD)
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Jan Lundgren (S)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Paul Lövdahl (S)
Lizian Kyreus (S)
Hans Björklund (S)
Anitha Lata (S)
Mårten Bönnemark (M)
Sophie Gärtner (M)
Gunnar Hedin (M)
Eric Samuelsson (M)
Britta Brinck-Nehlin (M)
Ann Kajson Carlqvist (M)
Tom Magnusson (SÖS)
Sven Tilly (SÖS)
Mats Sjöslätt (C)
Mette Hansson (C)
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Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Kristoffer Larsson Lindstrii (L)
Hans Jeppsson Berg (L)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Salomé San Miguel Martinez (MP)

Deltagande tjänstemän
Annikki Tinmark, Förvaltningschef
Charlotte Rosenlund-Sjövall, Stabschef, Klg
Daniel Vagland, Kommunjurist, Klg
Ester Alavei, Förvaltningschef, Bildningsförvaltningen
Filip Fryklund, IT-enheten, IT-enheten
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Gunnar Wirsching, Tekniker, IT
Ingrid Wall, informationschef, Klg
Jörgen Flink, Förvaltningschef, Klg
Kent Naterman, Förvaltningschef, Klg
Lina Wedin Hansson, Hållbarhetschef, Klg
Lise-Lotte Donnerfors, Systemförvaltare, Klg
Magnus Dahlberg, Personalchef, Klg
Martin Nilsson, Förvaltningschef, Klg
Mats Linderholm, Projektledare, Klg
Mats Åstrand, Utredningssekreterare, Klg
Mia Ideström, Kommunsekreterare, Klg
Raymond Lûtzhöft, Budgetchef, Klg
Rune Brandt, Förvaltningschef, Klg
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1 Justering av protokoll
Dnr KS 2019/426

Ärendebeskrivning
OBS!
Listan över inbjudna ledamöter, ersättare och tjänstemän i kallelsen är delvis
fel. Detta beror på ett tekniskt problem som ligger utom kommunkansliets
kontroll.
IT-avdelning arbetar på att hitta en lösning så snart som möjligt.
Problemet påverkar inte utskicket i sig. Alla ledamöter, ersättare och
deltagande tjänstemän har fått kallelsen i sina läsplattor som vanligt.
Den rätta inbjudningslista ligger bifogad i ärendet.
--För att kommunens webbsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ska
vara laglig får den inte vara kränkande i dataskyddsförordningens mening, kränka
den enskildes personliga integritet eller röja sekretess (Offentlighets- och
sekretesslagen, OSL).
Vid direktsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ansvarar de
medverkande själva för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon begår.
--Enligt 19 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall justering av protokollet ske
av 1 vice och 2 vice ordförande om dessa är närvarande.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till att jämte ordföranden Håkan Sjöberg (M) justera protokollet utse 1 vice
ordförande Hans Norén (KD) och 2 vice ordförande Per Klarberg (SD),
att protokoll från dagens möte justeras den 7 juni 2019.
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2 Feriearbete tobak 2018 - informationsärende
Dnr KS 2018/85

Ärendebeskrivning
ANDT-samordnaren och de feriearbetande ungdomarna presenterar feriearbetet,
nuläget, tobaksförebyggande förslag samt mål för det tobaksförebyggande arbetet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga informationen till handlingarna.
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3 Motion - Införa ”Staffanstorpmodellen” i
Trelleborg
Dnr KS 2017/1065

Ärendebeskrivning
Helmuth Petersén (SD) inkom 2017-10-17 med en motion i vilken han föreslår att
Staffanstoprsmodellen införs i Trelleborg. Staffanstorpsmodellen innebär att man
köper in husvagnar som man därefter hyr ut till nyanlända som anvisats till
kommunen. Bakgrunden till motionen är enligt Helmuth Petersén att det finns brist
på bostäder och att resurserna inte är oändliga i Sverige och i Trelleborg samt att
det sänder ut en viktig signal till nyanlända att Trelleborgs kommun inte delar ut
lägenheter och hus till de nyanlända.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för lagstiftning, ekonomiska konsekvenser samt
Trelleborgs kommuns arbete gällande bosättning av nyanlända som anvisats till
kommunen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

9 (40)

4 Motion - Huskurage
Dnr KS 2019/128

Ärendebeskrivning
Patrik Holmberg (C) har inkommit med en motion om inrättande av konceptet
Huskurage. Detta koncept bygger på att grannar, vid misstanke om, eller vid
pågående våld i nära relationer knackar på dörren för att ”fråga hur det står till” för
att därigenom förebygga eller förhindra den typen av våld. Vågar man inte knacka
på så kan man hämta hjälp av andra grannar och/eller ringa polisen vid situationer
som upplevs akuta eller hotfulla.

Beredning
Den bakomliggande tanken är god och bygger på omtanke och omsorg mot andra
personer. Metoden saknar emellertid vetenskapligt stöd samtidigt som den medför
såväl direkt som indirekt fara för den som ingriper men även för den drabbade.
Sammantaget visar forskningsresultaten, vilka redovisas i bifogad tjänsteskrivelse,
att den metod som förespråkas av Huskurage är mycket farlig och kan i värsta fall
leda till angrepp mot den som vill hjälpa till. Av den anledningen uppmanar därför
Trelleborgs kommun sina invånare att ringa polis vid misstanke om brott.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen, samt
att ge den operativa gruppen inom ramen för Tryggare Trelleborg i uppgift att ta
fram en modell för ett koncept avseende huskurage som går ut på att man kontaktar
polisen för att sedan implementera detta hos fastighetsägare i kommunen.
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5 Motion - Implementera Rättviksmodellen för
att lyfta företagsklimatet i vår kommun.
Dnr KS 2019/345

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige 2019-03-18 föreslår Centerpartiet att man
utreder hur ”Rättviksmodellen Tillväxt & Tillsyn” kan införas i Trelleborg samt
föreslår att kommunledningskontoret ges i uppdrag att anamma förhållningsättet
om mer dialog och mindre myndighetsutövande. Föreligger förslag till hantering av
kommunstyrelsen.

Beredning
Rättviksmodellen är ett syn- och arbetssätt inom kommunens myndighetsutövande
funktioner vilket kortfattat kan beskrivas med att kommunal tillsynsverksamhet
faktureras i efterhand och präglas av dialog. Modellen hanteras numera av den
ekonomiska föreningen Tillsyn & Tillväxt. Ett centralt verktyg i modellen från
Tillväxt och Tillsyn är den s.k. Rättelsetrappan. Det är ett arbetssätt i kommunens
myndighetsutövande roll som tar hänsyn till företagarnas vardag och som utgår
ifrån muntlig kommunikation i första steget. Andra delar berör samordnad
myndighetsutövning där man genom att samordna tillsynen mellan kommunens
olika myndighetsdelar endast behöver utföra ett tillsynsbesök. Det kan exempelvis
handla om att samordna tillsyn av miljöfarlig verksamhet och livsmedelskontroll.
Vidare berör Rättviksmodellen även fakturering enligt självkostnadsprincipen samt
att kommunen efterhandsdebiterar vid bl.a. tillsynsärenden.
I Trelleborgs kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden i de flesta delar för den
myndighetsutövning som berörs av Rättviksmodellen. Socialnämnden ansvar för
en mindre del, bland annat den del som berör alkohol- och tobakslagstiftning.
Därutöver berörs Räddningstjänsten i vissa delar.
Ur ett näringslivsperspektiv är erfarenheten från exempelvis Rättvik att man
klättrade avsevärt i rankingen; från plats 238 till plats 10 på nio år när det gäller det
sammanfattande omdömet. Generellt är dialog och framåtriktat förbättringsarbete i
samverkan bättre än envägskommunikation och vitesföreläggande för att kunna
åstadkomma förändring. Det är dessutom det egentliga syftet med tillsynen. Vidare
är det troligt att ett rådgivande arbetssätt vid tillsyn och där kommunen endast
fakturerar näringsidkare för faktiska kostnader ett förbättrat företagsklimat.
Exempelvis kan det leda till att näringsidkare inte drabbas av oskäliga avgifter. När
det gäller olika modeller för arbetssätt måste de anpassas till den lokala kontexten.
Därför föreslås här att berörda nämnder får möjlighet att yttra sig över föreslaget
arbetssätt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen,
att ge kommundirektören i uppdrag att titta på positiva effekter av
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Rättviksmodellen och anpassa dessa till Trelleborgs förutsättningar, samt
att återkomma till kommunfullmäktige första kvartalet 2020 för beslut.
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6 Motion - Permanent utställning i Kim Walls
spår
Dnr KS 2018/957

Ärendebeskrivning
Marianne Pettersson (S) har 2018-11-26 till kommunfullmäktige lämnat motion där
hon yrkar att Trelleborgs kommun i samarbete med Kim Walls minnesfond tar
fram en plats där KimWall-utställningen kan visas permanent i kommunen.
Fotoutställningen ”I Kim Walls fotspår” är en utställning som initierades av kulturoch fritidschefen och trelleborgskvinnan Kim Walls föräldrar. Utställningen
berättade om den duktiga och modiga journalisten Kim Wall som hade hela världen
som sitt arbetsfält och alla stora välrenommerade tidningar som sitt forum.
Utställning består av 39 displayer, monterade tre och tre i trianglar, alltså 13
stycken trekantiga skärmar. Besökarna tas med på en resa från Nord Korea i öst till
Stilla havet i väst. Bilderna ackompanjeras av korta texter hämtade ur Kims
artiklar. Under två månader sommaren 2018 besöktes utställningen på Algatan i
Trelleborg av tusentals människor. Utställning ägs av Kim Walls minnesfond. En
av avsikterna med utställningen är att visa barn och unga att även om man kommer
från en liten stad i Sverige kan man få hela världen som sitt arbetsfält.

Beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till motionen. Att få barn och
unga att våga drömma och inte begränsas är en viktig uppgift för vår kommun.
Därför borde utställningen om Kim Wall få en permanent plats i vår kommun när
den inte ställs ut på andra platser. Detta för att påminna barn och unga som förebild
och inspiration till högre studier och att våga följa sina drömmar.
Lämplig plats för utställningen får framtida utredningar i så fall ta fram, inklusive
eventuella kostnader som kan förknippas med detta.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad, samt
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hantera frågan inom befintlig ram
och verksamhet.
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7 Motion - Uttalande om återvändande ISterrorister
Dnr KS 2019/305

Ärendebeskrivning
Helmuth Petersén (SD) har inkommit med en motion som gör gällande att den som
deltagit i eller understött terrorism inte är välkommen i Trelleborgs kommun och
att personen i fråga inte ska få bistånd i någon form från kommunen.

Beredning
I beredningen i bifogad tjänsteskrivelse har enbart ställning tagits till gällande
lagstiftning i Sverige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att organisera en kunskapshöjning av
företeelsen.
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8 Motion - Chefstillsättningar
Dnr KS 2018/1008

Ärendebeskrivning
I motion till kommunfullmäktige 2018-12-14 yrkar Helmuth Petersén (SD) att
Trelleborgs kommun i fortsättningen kommer, att vid höga chefstillsättningar,
utannonsera detta i hela landet för att bibehålla den höga kompetensen vi har i
Trelleborgs kommun.

Beredning
Se bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
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9 Motion - Tiggeriförbud
Dnr KS 2018/1019

Ärendebeskrivning
Helmuth Petersén (SD) föreslår i motion till kommunfullmäktige 2018-12-17 att
det omedelbart införs ett tiggeriförbud i Trelleborgs kommun.

Beredning
Se bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på
geografiska områden i Trelleborgs kommun som skulle kunna omfattas av ett
eventuellt förbud mot tiggeri.
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10 Motion - Förtur till bostad för nyanlända hävs
Dnr KS 2019/29

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med motion till Trelleborgs
kommunfullmäktige med yrkandet att beslutet som tagits att var fjärde lägenhet i
Trelleborgshem skall gå till nyanlända hävs omedelbart.

Beredning
I den inkomna motionen yrkar Sverigedemokraterna på att avtalet med
Trelleborgshem sägs upp omedelbart. Den 12 mars 2019 fattade kommunstyrelsens
ordförande Mikael Rubin (M) ett brådskande ordförandebeslut om att säga upp
avtalet med Trelleborgshem (dnr: KS 2017/516).
Genom detta ordförandebeslut bedöms motionens avsikt ha uppfyllts, vilket
innebär att nyanlända inte längre kan anses ha förtur till bostäder i jämförelse med
övriga bostadssökande.
Se bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med att samarbetsavtalet med Trelleborgshem har sagts upp
genom beslut 2019-03-12.
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11 Motion - Integrationsplikt
Dnr KS 2019/32

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med motion till Trelleborgs
kommunfullmäktige med yrkande på att omgående införa integrationsplikt i
Trelleborgs kommun.

Beredning
Integrationsplikten, enligt den inlämnade motionen, innebär att nyanlända ska visa
tydliga framsteg inom SFI, genomgå ett godkänt prov samt genomgå kurs i
samhällsorientering och bli godkänd i den. Integrationsplikten ska enligt motionen
syfta till att stärka kunskapen om demokratiska värderingar, svenska normer och
kvinnor och barns rättigheter. Frånvaro eller bristfälliga resultat ska leda till
indragen ersättning.
I bifogad tjänsteskrivelse redovisas arbetsmarknadsnämndens arbete för
integration. Genom de insatser som genomförs och det resultat man får föreslår
man att motionen ska anses besvarad med detta.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
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12 Motion - Ta bort borgensåtagande för
nyanlända
Dnr KS 2019/33

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med motion till Trelleborgs
kommunfullmäktige med yrkande om att ta bort borgensåtagande för nyanlända i
Trelleborgs kommun.

Beredning
Se bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att ta bort möjlighet för kommunen att gå i borgen för
nyanlända som omfattas av bosättningslagen.
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13 Motion - Parkeringsplatser vid
Söderslättshallen
Dnr KS 2019/149

Ärendebeskrivning
I motion till kommunfullmäktige 2019-02-05 yrkar Tomas Olsson (SD) och
Mathias Andersson (SD) att iordningsställa nya parkeringsplatser på norrsidan av
ishallen mot villorna, samt yttermiljö med ny belysning.
Ny beläggning av gamla parkeringen och att ny yttermiljö med belysning beställs.
En ny bussparkering och vändzon för bussar vid infarten av parkeringen från
Klörupsvägen iordningställs.

Beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen delar motionärens uppfattning om att befintlig
parkering, som oftast, inte räcker till för den verksamhet som bedrivs i och runt
Söderslättshallen. Förvaltningen delar även uppfattningen om att det föreligger ett
större renoveringsbehov vilket under ett antal år har påtalats för
serviceförvaltningen.
Delar av parkeringsplatsen har asfalteras om under perioden 24-25 april 2019.
Se bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med att uppdra åt tekniska servicenämnden att utreda
parkeringssituation vid och runt Söderslättshallen, samt
att återkomma till kommunfullmäktige i september 2019 med förslag och kostnad.
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14 Interpellation från Ola Olsson (C) till Mikael
Rubin (M) angående ärende § 18 vid
sammanträdet 2019-02-25 vid val av revisorer till
rådhuskoncernen.
Dnr KS 2019/294

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att interpellationen får ställas.
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15 Interpellation från Patrik Holmberg (C) till
Mikael Rubin (M) - Vårdnadsbidrag
Dnr KS 2019/366

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att interpellationen får ställas.
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16 Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser
Dnr KS 2019/429

Ärendebeskrivning
Efter den 6 maj 2019 har det till kommunfullmäktige inkommit följande ärenden
och skrivelser som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning:
Protokoll över Länsstyrelsens inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
Slutgiltig rapport - kommunens åtgärder för att upptäcka och förhindra missbruk av
förtroendeställning hos anställda
Socialnämndens rapportering rörande beslut inom SoL och LSS kvartal 4 2018

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga rapporten till handlingarna.
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17 Avslutning av arbetet med Fairtrade City
Trelleborg
Dnr KS 2019/208

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har initierat ett ärende att föreslå att Trelleborgs
kommun med omedelbar verkan avslutar arbetet med diplomeringen Fairtrade City.

Beredning
Att vara en Fairtrade City innebär att en kommun arbetar med rättvis handel utifrån
vissa givna kriterier, utformade av organisationen Fairtrade Sverige som också
godkänner arbetet och handhar diplomeringen.
Efter ett medborgarförslag, beslutade ett enigt kommunfullmäktige i mars 2013 att
Trelleborgs kommun skulle diplomera sig som en Fairtrade City. Detta beslut
innebar också, att efter att kommunen blivit diplomerad skulle
samordningsansvaret ligga på Trelleborgs Utvecklings AB (Visit Trelleborg) som
vid tidpunkten hade ansvaret för generellt näringslivsfrämjande arbete. I januari
2018 tog kommunstyrelsen beslut om att överflytta samordningsansvaret från Visit
Trelleborg till kommunstyrelsen och Avdelningen för hållbar utveckling fick i
uppdrag att samordna det fortsatta arbetet.
Vidare beredning i ärendet redovisas i bilagd tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att arbetet med diplomeringen Fairtrade City Trelleborg avslutas med omedelbar
verkan, samt
att miljömålsprogrammet revideras gällande Fairtrade City i enlighet med beslutet.
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18 Äskande om medel - Trygghetsvärdar
Dnr KS 2019/297

Ärendebeskrivning
Under 2018 beslutade Trelleborgs kommun om att inrätta funktionen
Trygghetsvärdar; en kommunal resurs som genom sin närvaro på strategiska platser
inom kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och
förebygga oönskade händelser. En trygghetsvärd har inga befogenheter att
omhänderta, avvisa etc. personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare,
ambulans eller räddningstjänst.
Ytterligare beskrivning av Trygghetsvärdarnas arbete finns i bifogad
tjänsteskrivelse.

Beredning
För att kunna hålla igång verksamheten under helår gjordes äskanden vid
nysatsningen om 5 miljoner. Då man ansåg att denna verksamhet inte skulle
komma igång förrän vid halvårsskiftet 2018, halverades äskandet till 2,5 mkr.
Denna ekonomiska ram ligger kvar, då det fastställdes en teknisk budgetram under
slutet av 2018. Av denna anledning görs nu ett äskande om ytterligare 2,5 mkr för
att klara verksamheten på helårsbasis.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja ett äskande om ytterligare 2,5 mkr till verksamheten för att kunna
fortsätta och utveckla satsningen på trygghetsvärdarna, samt
att finansiera denna permanenta ramförstärkning på totalt 5 mkr via
kommunfullmäktiges budgetmarginal.
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19 Avvikelserapport Exploateringsområde
Skegrie öster
Dnr KS 2017/683

Ärendebeskrivning
Syftet med projektet är att bygga allmän platsmark så att de privata exploatörerna
kan starta upp sina arbeten. Arbetena har delats upp i två etapper.
Detaljplanen för Östra delen av Skegrie 41:1 i Trelleborgs kommun, DP 191, vann
laga kraft 2017-05-10. Planen har ett flertal privata exploatörer och stora ytor är
utlagda som allmän platsmark.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26 § 134 bl.a att med start år 2017 påbörja
byggnationen av exploateringsområdet Skegrie öster, tilldela tekniska nämnden
anslag för projektet och att investeringen vad det gäller etapp 1 återredovisas till
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen år 2018 samt att
investeringen vad det gäller etapp 2 återredovisas till kommunfullmäktige i
samband med årsredovisningen för år 2021.
I en tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 2019-01-28 konstateras nu att
etapp 1 inte kommer kunna slutredovisas i samband med årsredovisningen för år
2018 eftersom etapp 1 och etapp 2 är integrerade i varandra.
Mot bakgrund av ovanstående beslöt tekniska servicenämnden 2019-02-13 § 19 att
godkänna årsanalys 2018 inkl. slutredovisningar och avvikelserapporter samt att
översända årsanalys 2018 inkl. slutredovisningar och avvikelserapporter
till kommunstyrelsen.

Beredning
Någon direkt förklaring till varför projektet ej kan delredovisas i enlighet med
kommunfullmäktige beslut, framgår ej av tjänsteskrivelsen. Av denna anledning
har ekonomiavdelningen begärt in kompletterande uppgifter. Enligt tekniska
serviceförvaltningens förtydligande via mail 2019-04-10 så är den främsta orsaken
till att någon slutredovisning av etapp 1 ej kan ske i samband med årsanalys 2018
att byggentreprenaden är upphandlat som en enda entreprenad för båda etapperna,
detta för att få en bättre spårbarhet för hela projektet. Någon särredovisning är
därför ej möjlig. Vid en förnyad kontakt via mail 2019-04-16 så lämnar tekniska
förvaltningen ett ytterligare förtydligande där man konstaterar att ”när
fördelningsnyckeln (kostnadsfördelningen av en entreprenad) upprättades tog man
inte hänsyn till att äskande av medel hos kommunfullmäktige var uppbyggd på att
slutredovisning skulle ske i 2 etapper. Med facit i hand skulle en fördelningsnyckel
upprättas för etapp 1 och en fördelningsnyckel för etapp 2. För att kunna
slutredovisa etapp 1 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut innebär
ombokningar i redovisningen vilket försämrar spårbarheten.” Noteras skall också
att slutredovisningen för etapp 2 nu är tidigarelagd till bokslut för 2020 istället för
2021. Detta beror på att ”byggnationen i sin helhet beräknas bli klar hösten 2020.”
Detaljer i övrigt framgår av kommunfullmäktige beslut 2017-06-26 § 134 med
underlag samt tekniska servicenämndens handlingar enligt dess beslut 2019-02-13
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§ 19.
Arbetsutskottet efterfrågade ett förtydligande på orsak till avvikelsen från
fullmäktiges beslut om etappuppdelning. En kompletterande tjänsteskrivelse
bifogas ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 att uppdra åt tekniska servicenämnden att
återkomma med slutredovisning av verkställt beslut avseende både etapp 1 och
etapp 2 i samband med bokslut 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avvikelserapporten från tekniska servicenämnden.
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20 Medborgarbudget
Dnr KS 2019/314

Ärendebeskrivning
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) bjuder in kommuner och regioner att
delta i nätverk 2019-2022 för att utveckla medborgarbudget. Deltagande i nätverket
bedöms kunna vara intressant för Trelleborgs kommuns pågående
utvecklingsarbete.

Beredning
Medborgarbudget är en form av medborgarinflytande i en specifik fråga.
Medborgarbudget innebär att berörda och intresserade medborgare får vara med
och bestämma hur en avsatt budget ska användas. Det kan till exempel gälla
utformningen av en park, lekplats eller något annat. Medborgarbudget kan gälla
hela eller delar av en budget som är avsatt för ett visst ändamål.
I bifogad tjänsteskrivelse finns fördjupad beskrivning av medborgarbudget,
kostnader för deltagande samt finansiering.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 att Trelleborgs kommun ska delta i SKL:s
nätverk för medborgarbudget och att utvecklingsarbetet redovisas för
kommunstyrelsen årligen i samband med årsbokslutet,

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Landsbygdsmiljonen ersätts med landsbygdsutveckling i form av
medborgarbudget från 2020,
att uppdra åt kommunstyrelsen att utse en eller flera förtroendevalda att medverka i
arbetet med medborgarbudget,
att 246 000 kr av landsbygdsmiljonens budget avsätts för utvecklingsarbetet i
projektet år 2019,
att budget för Landsbygdsmiljonen från 2020 avsätts till arbetet med
medborgarbudget.
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21 Lokalhyresavtal Herkules 34
Dnr KS 2019/358

Ärendebeskrivning
Status och arbetsmiljö i befintligt rådhus har diskuterats sedan 2010,
sammanfattningsvis kan konstateras att byggnaden är för liten och inte fungerar
tillfredsställande avseende exempelvis ventilation, tillgänglighet m.m. Förslag att
renovera och bygga ut rådhuset har presenterats och diskuterats utan vidare beslut
främst till följd av att åtgärder varit mycket omfattande och kostsamma (se bilaga
”Historik”).
Mot bakgrund av detta har ett antal alternativa lösningar och placeringar
analyserats och nu föreligger ett konkret förslag.
Fastighetsägare till Herkules 34, Hemsö Vårdfastigheter AB, har för avsikt att hyra
ut ändamålsenliga lokaler för kontorsbruk i fastigheten Herkules 34. Trelleborgs
kommun har behov av kontorslokaler i centrala Trelleborg för att på sikt ersätta
befintliga lokaler inom Trelleborgs Rådhus och att samlokalisera personal som idag
har sin arbetsplats inom andra förvaltningsbyggnader.

Beredning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-10 att Brandstationen, Forum/Trelleborg AB
och Herkules ska finnas med som fortsatta alternativa placeringar för framtidens
rådhus, att inriktningen ska vara att lokalerna ska utformas för
ett verksamhetsbaserat arbetssätt, att förvaltningshusets västra flygel i kvarteret
Herkules ska lämnas så snart som alternativa lokaler, egna eller förhyrda, medger
detta, samt att Kundtjänsts lokalisering utreds vidare.
Genom Hemsö förvärv av fastigheten Herkules 34 har ett nytt alternativ uppstått
med möjlighet till förhyrning av kontorsplatser vilket renderat i förslag till
hyresavtal mellan Trelleborgs kommun och Hemsö (bilaga).
Det föreslagna hyresavtalet är långsiktigt och löper på 20 år, vilket leder till att
arbetet med Rådhus 2.0 bordläggs.
Preliminär årshyra för Herkules 34 beräknas till 4 013 600 kr exkl. moms och
fastighetsskatt.
Denna lösning leder inom tre år till en effektivisering av både kostnader och
lokalytor. I nuvarande kontorslokaler i Rådhuset har vi 37 kvm per medarbetare, i
föreslagen lösning minskar det med ca 25 kvm per medarbetare. Denna lösning
medför också en möjlighet att sänka kostnader genom avyttring av inhyrda lokaler
och rivning av egna lokaler.
Med föreliggande förslag om en förhyrning av Herkules 34 kommer den slutliga
ekonomiska nettoeffekten innebära en lägre total årshyra om 1,5 mnkr.
Lokalerna beräknas tas i bruk 2020-04-01.
I bifogad tjänsteskrivelse redovisas en kostnadsjämförelse mellan nuvarande
lokaler och förslaget, tidigare förslag Rådhus 2.0, organisation och tidplan för
genomförandet samt bedömning om hyresavtal Herkules 34 utifrån LOU.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till hyresavtal,
att uppdra åt teknisk servicenämnd att teckna hyresavtal med fastighetsägaren,
att den ökade hyreskostnaden om 4 013 600 kronor särskilt skall beaktas i arbetet
med budget 2020 samt
att avslå alternativet Forumhuset, kv. Sparven 1 som tilltänkt plats för nytt rådhus.
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22 Familjecentral i Anderslöv
Dnr KS 2019/202

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har 2019-01-23 beslutat att beställa lokal för öppna förskolan i
Anderslöv i Familjens Hus (f.d. Thysells) med avsikt att flytta Öppna förskolan
från Fiskaregatan till Familjens Hus. Region Skåne har beslutat att vårdcentralen i
Anderslöv ska flytta från befintliga lokaler till Familjens hus. Region Skåne
föreslår att Trelleborgs kommun medverkar i etablering av en familjecentral i
Anderslöv 2020/21 i samband med att Familjens Hus etableras. Beslut att ingå
samverkan i Familjecentral fattas av berörda parter. Föreligger förslag till hantering
av Kommunstyrelsen.

Beredning
Analys av verksamheter som kan ingå i familjecentral, möjligheter och ekonomi
redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt bildningsnämnden och socialnämnden att ingå samverkan med övriga
aktörer för att bilda en familjecentral i Anderslöv,
att uppdra åt kommunstyrelsen att samordna, följa och utvärdera bildandet av
familjecentral i Anderslöv, samt
att genomförandet finansieras av berörda nämnder inom befintlig ram.

31 (40)

23 Aktualitetsprövning av Fördjupning av
översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025
Dnr KS 2017/1350

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2019-03-12 § 36 att äska om 2 500 tkr från
kommunstyrelsen för kostnadstäckning avseende personal och utredningar i
samband med färdigställandet av Fördjupad Översiktsplan för Trelleborgs stad
2028. Budgetmedel som skall tillföras samhällsbyggnads-nämnden.
Ärendet har tidigare behandlats av kommunfullmäktige 2018-04-23 § 109 som
beslöt att kostnaden om 1.609 tkr för aktualisering av FÖP år 2018 debiteras
Kuststadsprojektet och att Kuststadsprojektet erhåller motsvarande medel från
Boverket i det fall kommunen erhåller bidrag år 2018 samt att kostnaden om 1.150
tkr för aktualisering av FÖP år 2019 inarbetas i ordinarie budgetprocess.
Kommunen erhöll statsbidrag för ökat bostadsbyggande i november 2018 och då
överfördes 1.609 tkr till Kustadsprojektet. Däremot tilldelades
samhällsbyggnadsnämnden aldrig något anslag för det fortsatta arbetet den
Fördjupade Översiktsplanen under 2019 i den budget för 2019-2021 som
kommunfullmäktige fastställde i december 2018.

Beredning
Bakgrunden till ärendet är att samhällsbyggnadsförvaltningen gör den
bedömningen att det är av stor vikt att ta fram en ny Fördjupad Översiktsplan inför
arbetet med Kuststad 2025. Vidare finns krav på att kommunfullmäktige minst en
gång under mandattiden skall pröva om översiktsplanen är aktuell utifrån plan- och
bygglagens krav i 3 kap 5 § på vad som ska framgå av översiktsplanen.
Utfallet för projektet under 2018 blev 527 tkr vilket således skall jämföras med en
budget på 1.609 tkr och där avvikelsen beror på att tidplanen för genomförande har
förskjutits. Enligt tjänsteskrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen har ett
behov av trafikutredningar för västra delen av ringvägen tillkommit vilket innebär
en kostnadsökning med 50 tkr. Vidare ökar personalkostnaderna med 180 tkr. Vad
detta beror på framgår ej. Ej heller vad resterande kostnadsökning 38 tkr beror på.
Totalt sett ökar kostnaderna för hela projekttiden med 268 tkr i jämförelse med den
beräkning som låg till grund för beslutet i kommunfullmäktige 2018-04-23.
Detaljer i övrigt dvs. bakgrund, kalkyler, tidplan och omfattning framgår av
nämndens protokoll 2019-03-12 samt samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2019-02-21.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att färdigställa Fördjupad Översiktsplan
för Trelleborgs stad 2028 under 2019,
att för projektet tilldela samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag med 2.282 tkr
på driftbudgeten för 2019 vilket inkluderar ökade kostnader för trafikutredningar
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för västra delen av ringvägen, samt
att finansiera tilläggsanslaget genom en omdisponering ur kommunfullmäktiges
budgetmarginal.
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24 Energiplan Trelleborgs kommun
Dnr KS 2018/132

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i
kommunen. Planen ska främja hushållning med energi, verka för en säker och
tillräcklig energitillförsel och även vara antagen av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 § 160, att anmoda tekniska nämnden
att, i enlighet med gällande lagstiftning och reglemente, arbeta fram en aktuell plan
för tillförsel, distribution och användning av energi samt, att återrapportera en plan
för genomförandet till kommunstyrelsen senast 31 januari 2017.
Tekniska nämnden beslutade 2017-01-18 § 12, att föreslå kommunfullmäktige
besluta om att ansvaret för fullgörandet av uppgifter i enlighet lagen (1977:439) om
kommunal energiplanering övergår från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-10 § 110, att anmoda tekniska nämnden att
under 2017 ta fram en Energiplan i enlighet med lagkrav, reglemente och
kommunfullmäktiges beslut.
Tekniska nämnden beslutade 2018-01-24 § 18, att låta samråda om
föreliggande förslag till energiplan för Trelleborgs kommun under perioden 201801-31 – 2018-03-30.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 § 101, i enlighet med föreslaget yttrande
från kommunledningsförvaltningen och att planen kompletteras med beskrivning
av åtgärder som inte begränsar möjligheterna till användning av bilen för
inköpsresor mm till centrum samt incitament som stimulerar för övergång från
fossilt till elbilar.
Tekniska förvaltningen har arbetat in föreslagna yttranden från remissinstanserna
och nu föreligger förslag till reviderad Energiplan för Trelleborgs kommun 20182022.

Beredning
De remissvar som inkommit har beaktats och resulterat i ett reviderat förslag till
Energiplan för Trelleborgs kommun. Kommunstyrelsens yttrande om att planen
kompletteras med beskrivning av åtgärder som inte begränsar möjligheterna till
användning av bilen för inköpsresor mm till centrum samt incitament som
stimulerar för övergång från fossilt till elbilar har beaktats.
Bedömningen av tekniska förvaltningen är att ingen förändring i reviderat
dokument var nödvändig då Energiplanen inte tar ställning till fördelning mellan
trafikslag, dvs inga åtgärder föreslås som inskränker användning av bil. Miljözoner
omnämns men är ett uppdrag som formuleras i trafikstrategin, enligt tekniska
förvaltningens bedömning.
Dessutom anges i beskrivningen av remissvaren att kvantitativa mål för
elbilsladdning finns med som konkreta åtgärder. Därmed anses kommunstyrelsens
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yttrande besvarat och hört. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
föreslagen Energiplan föreslås antas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till Energiplan att gälla för Trelleborgs kommun, inklusive
kommunala bolag, samt
att Energiplan för Trelleborgs kommun revideras att genomgående gälla för åren
2019-2023.
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25 Ny organisation avseende kommunal
vuxenutbildning
Dnr KS 2019/301

Ärendebeskrivning
Vid beslut om kommunens nya organisation i kommunfullmäktige 2018-12-17
beslutades flytt av vuxenutbildningens verksamheter från bildningsnämnden till
arbetsmarknadsnämnden. Yrkeshögskolan är en del av vuxenutbildningens
nuvarande organisation men formellt en annan utbildningsform och kräver därför
ett formellt beslut för att flytt från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden
ska kunna verkställas.
Bildningsnämnden beslutade 2019-03-13 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för Yrkeshögskolan flyttas över till arbetsmarknadsnämnden i samband
med flytt av Komvux, svenska för invandrare och särvux och att föreslå
kommunfullmäktige besluta att reglementen för bildningsnämnden och
arbetsmarknadsnämnden uppdateras i enlighet med ovanstående.
Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-03-18 att föreslå åt kommunfullmäktige
att besluta att Yrkeshögskola flyttas över till arbetsmarknadsnämnden tillsammans
med Komvux 2019-07-01.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ansvaret för Yrkeshögskolan flyttas över till arbetsmarknadsnämnden i samband
med flytt av Komvux, svenska för invandrare och Särvux, samt
att reglementen för bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden uppdateras i
enlighet med ovanstående.
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26 Upphandling av Personlig Assistans
Dnr KS 2019/283

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-02-28 att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
att upphandla personlig assistans enligt LOU.

Beredning
Personlig assistans är en av insatserna inom Lag (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Denna insats innebär ett stöd riktat och format
utifrån den enskildes specifika behov och utförs i den enskildes egna hem.
De senaste åren har fördelningen mellan kommunen som utförare och privata
utförare för assistansberättigade i Trelleborg successivt förskjutits till privata
utförare. 2011 var det 27 % av verksamheten som utfördes inom kommunen, 2018
hade andelen minskat till endast 11 %. Denna trend är även tydlig i övriga landet.
I jämförelse med andra kommuner är det allt fler kommuner i landet som väljer att
upphandla personlig assistans enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU).
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för socialnämndens bedömning, konsekvenser
för personalen samt ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphandla personlig assistans enligt LOU,
att socialnämnden återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott för information
om hur arbetet fortlöper. En första avrapportering skall ske i samband med DR2,
samt
att beslutet förklaras omedelbart justerat.

37 (40)

27 Äskande av medel för Elnätsplan 2019
Dnr KS 2019/130

Ärendebeskrivning
Tekniska servicenämnden beslutade 2019-01-23 § 11 att hos kommunfullmäktige
anhålla om att med start 2019 påbörja utbyggnaden av elnätsplan 2019 och att
anslå 55 mnkr för utbyggnad av elnätsplan 2019. Vidare att de ökade
driftkostnaderna skall täckas av elnätskollektivet i enlighet med de taxor som
framledes beslutas av kommunfullmäktige. Slutligen att investeringen
återredovisas i samband med bokslut 2020.
Därefter har tekniska förvaltningen 2019-03-26 inkommit med en reviderad
tjänsteskrivelse där man tydliggör finansieringen av projektet.

Beredning
Projektet avser etapp ÖF (östra fördelningsstationen). I bifogad tjänsteskrivelse
redogörs för projektet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt tekniska nämnden att påbörja utbyggnaden av elnätsplan 2019,
att anslå totalt 55.000 tkr till tekniska nämndens investeringsbudget till
taxekollektivet för elnätsverksamheten år 2019,
att de ökade drift- och kapitaltjänstkostnaderna finansieras via elnätstaxan,
att finansiera investeringen genom upplåning, samt
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt
beslut i samband med bokslut 2020.
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28 Försäljning Trailern 12 till Trelleborgs Elnät
AB
Dnr KS 2019/343

Ärendebeskrivning
Förslag till köpeavtal har upprättats mellan Trelleborgs kommun och
Visionsbolaget 15353 AB (under namnändring till Trelleborgs Elnät AB) avseende
Trailern 12. Köpeskillingen är 1 130 000 kronor. Bolaget avser att uppföra en
transformatorstation inom fastigheten. I köpeavtalet åtar sig bolaget en
byggnadsskyldighet kopplad till löpande vite och överlåtelseförbud.
Tekniska servicenämnden beslutade 2019-04-10 att skicka förslag på köpeavtal till
kommunfullmäktige för vidare behandling.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker teknisk servicenämnds förslag till
avyttring och rekommenderar kommunfullmäktige godkänna bilagt köpeavtal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bifogat köpeavtal, samt
att ge kommundirektören i delegation att vid behov göra mindre justeringar av
köpeavtalet.
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29 Medborgarförslag - Boulebana och grillplats i
Kattebäcksparken
Dnr KS 2019/427

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkom 2019-04-23 avseende att anlägga en boulebana och
grillplats i Kattebäcksparken
Medborgarförslaget har under omröstningsperioden fått 68 röster.
”Gör parken vid Kattebäcksskolan mer attraktiv för familjerna i området.
I dagsläget finns det en basketplan, en lekplats och en enorm yta gräsmatta, genom
att anlägga en boulebana
och grillplats med bord och bänkar runt omkring hade parken kunna användas på
ett helt annat vis, ett ställe att
träffas och umgås även när barnen vuxit ifrån sandlådan.”

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlåta besvarande av medborgarförslaget till teknisk servicenämnd.
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30 Medborgarförslag - Playcourt på Dalajär
Dnr KS 2019/428

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkom 2019-04-23 avseende att anlägga en playcourt på Dalajär
Medborgarförslaget har under omröstningsperioden fått 122 röster.
”Så otroligt många barn som bor i området men få ställen för dem att leka och ha
kul.
Det finns väldigt få lekplatser och de som finns är i ganska dåligt skick.
För de barn som vill hålla på med idrott på sin fritid är möjligheterna ännu värre
och det finns knappt någon
möjlighet för detta om man inte vill spela och leka på gatan.
Jag föreslår att det skall byggas en playcourt på grönområdet bredvid lekplatsen
”svampen”
(Sjöfararevägen/Kaptensvägen) En playcourt är en plats där man kan samla flera
olika
idrotter på en och samma yta vilket gör att många barn kan få stor glädje av den.
Man kan åka inlines, spela
basket, innebandy m.m. och jag är helt övertygad om att det verkligen hade
uppskattats av många.”

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlåta besvarande av medborgarförslaget till teknisk servicenämnd.

