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Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2019-04-30

KS 2019/378

Tid

Måndagen den 6 maj 2019 klockan 15.00

Plats

Parken, Trelleborgssalen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Upprop

2

Fastställande av föredragningslista samt justering av
protokoll

3

Uppförande av camping åt åretruntboende

4

Ridhus

5

Motion - Chefstillsättningar

6

Motion - Tiggeriförbud

7

Motion - Förtur till bostad för nyanlända hävs

8

Motion - Integrationsplikt

9

Motion - Ta bort borgensåtagande för nyanlända

10

Motion - Huskurage

11

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

12

Motion angående parkeringsplatser vid
Söderslättshallen

13

Motion - Permanent utställning i Kim Walls spår

14

Motion - Uttalande om återvändande IS-terrorister

Tid

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Mats Åstrand, e-post:
mats.astrand@trelleborg.se.

Kommunstyrelsen
Mikael Rubin (M)
Ordförande

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

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

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Ledamöter
Mikael Rubin (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Erik Lundström (KD), Vice ordförande
Helmuth Petersén (SD)
Anita Persson (SD)
Mathias Andersson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Christer Dahlberg (SÖS)
Lennart Höckert (S)
Anna Nordstrandh (S)
Veronica Larsson (S)
Patrik Holmberg (C)
Emil Samnegård (MP)
Mats-Åke Svensson (KD)
Carl Knutsson (M), revisor
Lena Näslund (S), revisor
Therése Gynnstam (SD), Revisor
Tommy Bengtsson (C), revisor

Ersättare
Ann Kajson Carlqvist (M)
Marianne Ohrlander (M)
Jan Isaksson (M)
Åke Svensson (KD)
Ken Karlsson (SD)
Fredrik Karlsson (SD)
Fredrik Trulsson (SD)
Tomas Olsson (SD)
Inger Persson (L)
Anders Ahvander (SÖS)
Sven Lindkvist (S)
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Torbjörn Karlsson (S)
Mariann Sjöström (C)
Maria Wilhelms (MP)

Deltagande tjänstemän
Annikki Tinmark, Förvaltningschef, Klg
Camilla Lippe, Administratör, Kommunkansliet
Charlotte Rosenlund-Sjövall, Stabschef, Klg
Daniel Vagland, Jurist, Klg
Ester Alavei, Förvaltningschef, Bildningsförvaltningen
Filip Fryklund, IT-driftansvarig tekn, Systemfvlt W3D3/Meetings, Klg
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
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Jörgen Flink, Förvaltningschef, Klg
Kent Naterman, Förvaltningschef, Klg
Lina Wedin Hansson, Hållbarhetschef, Klg
Lise-Lotte Donnerfors, Systemförvaltare, Klg
Magnus Dahlberg, Personalchef, Klg
Maria Staf, Projektledare
Martin Nilsson, Förvaltningschef, Klg
Mats Linderholm, Projektledare, Klg
Mats Åstrand, Utredare, Klg
Mia Ideström, Kommunsekreterare, Klg
Raymond Lûtzhöft, Budgetchef, Klg
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1 Upprop
Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren förrättar upprop.
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2 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Samtliga ärenden föreslås förklaras omedelbart justerade för att kunna behandlas
av kommunfullmäktige 2019-05-06.
Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersen (SD) föreslås jämte ordföranden
justera kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 8 maj på
kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersen (SD) jämte ordföranden justerar
kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 8 maj på
kommunledningsförvaltningen.
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3 Uppförande av camping åt åretruntboende
Dnr KS 2017/1288

Ärendebeskrivning
Med anledning av att en ny arrendator upphandlats till att driva Dalabadets
camping, ska campingen utrymmas före övertagande i enlighet med det
tjänstekoncessionsavtal som är tecknat med den nuvarande arrendatorn.
Den nya arrendatorn kommer inte husera camping för åretruntboende, utan vill
hålla campingen öppen i enlighet med den tid som avtalet föreskriver, dvs april till
och med september. Detta innebär att de som idag använder campingen för
åretruntboende inte längre kan använda campingen mer än under den tid som
campingen är öppen och ska enligt gällande avtal vara utflyttade per 30 april 2019.
Över tid har det funnits mellan 20 och 24 husvagnar som använts för
åretruntboende. Totalt handlar det om upp till 36 personer som av olika skäl valt att
bosätta sig på Dalabadets camping. När campingen får ny arrendator kommer dessa
att endera få hitta en ny campingplats, leta egen bostad eller för vissa grupper ta
hjälp av socialnämnden för att få ny bostad. Enligt uppgift finns lediga platser i
Trelleborg och övriga Skåne som huserar åretruntcamping.
Kommunen har ett avtal med en arrendator och har inget ansvar för att ersätta de
åretruntboendes nuvarande campingplats med någon ny eftersom de åretruntboende
har ett avtal med arrendatorn.
Efter dialog med nya arrendatorn och de som är åretruntboende beslutades att
snabbutreda möjliga alternativa platser.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att återremittera ärendet med
motiveringen att Kultur- och fritidsnämnden först måste beredas tillfälle att yttra
sig i ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-04-10 att meddela kommunfullmäktige
att kultur- och fritidsnämnden ser inga problem med att utöka campingen på den
yta som idag upptar en fotbollsplan. Förutsättningen är dock att ett tilläggsavtal kan
tecknas med den nye arrendatorn och att alla lagkrav åtföljs samt att det inte
handlar om åretruntboende.

Beredning
Kultur- och fritidsnämndens beslut föranleder ingen förändring i
kommunledningsförvaltningens bedömning och rekommendationer.
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för två alternativa platser med förutsättningar,
kostnader och finansiering.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppföra en camping med möjlighet till åretruntboende på fotbollsplanen öster
om Dalabadets campingplats, samt
att ge fritidsnämnden i uppdrag att påbörja förhandling med den nya arrendatorn
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om utökat arrende för uppförande av ytterligare 36 platser.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förklara beslutet omedelbart justerat.
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4 Ridhus
Dnr KS 2017/1281

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att uppdra åt tekniska servicenämnden
att i dialog med kultur- och fritidsnämnden utreda vilka reinvesteringsbehov och
underhållsbehov som finns i dagens befintliga ridanläggningar Kyrkoköpinge och
Brosjödal, att uppdra åt tekniska servicenämnden att senast till
kommunfullmäktiges möte 2019-05-06 återkomma med en rapport över vilka
åtgärder/behov som krävs för att få välfungerande anläggningar samt behovet av
investeringsmedel och utökade driftskostnader, samt att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att inleda dialog med Sydslättens Ryttarförening.
Tekniska servicenämnden beslutade att överlämna utredning till kommunstyrelsen
för vidare beslut samt att belysa vikten av att omedelbara åtgärdsbehov – framför
allt utbyte tegelbjälklag inom Brosjödal utförs omgående.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03 i enlighet med tekniska servicenämndens
åtgärdsförslag samt att ge tekniska servicenämnden i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med begäran om investeringsanslag för genomförande av
beslutade åtgärder.

Beredning
I den utredning som överlämnades till kommunstyrelsen för vidare beslut beräknas
totalsumman för åtgärder inom båda anläggningarna till ca. 31,7 mnkr.
Tekniska servicenämndens ordförande beslutade på delegation 2019-04-29 att hos
kommunfullmäktige ansöka om totalt 31,7 mkr för genomförande av åtgärder inom
ridanläggningar i enlighet med tekniska servicenämndens utredning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anslå totalt 31,7 mkr för genomförande av åtgärder inom ridanläggningar,
att 6,7 mkr finansieras inom tekniska servicenämndens tilldelade investeringsram,
att 25 mkr finansieras genom upptagande av lån, samt
att framtida hyreskostnad ska hanteras i samband med budgetberedning 2020.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förklara beslutet omedelbart justerat.
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5 Motion - Chefstillsättningar
Dnr KS 2018/1008

Ärendebeskrivning
Motionären vill att Trelleborgs kommun vid tillsättning av höga chefsbefattningar
utannonserar dessa tjänster i hela landet för att bibehålla den höga kompetensen
som redan finns i kommunen.

Beredning
Annonsering av lediga tjänster i Trelleborgs kommun sker alltid på den egna
hemsidan www.trelleborg.se. Detta kompletteras ofta med annonsering i andra
kanaler – oftast på webben (t ex Blocket Jobb, Sydsvenskan och the working
generation). Webbannonserna är synliga i hela världen.
Annonsering sker också på sociala medier, främst Facebook, men även på
LinkedIn.
Vid rekrytering till de högsta chefsbefattningarna såsom förvaltningschefer, och
likvärdig nivå, används alltid rekryteringskonsult från upphandlad
rekryteringsfirma. Vid dessa tillfällen finns annonsen även på rekryteringsfrimans
hemsida.
Vid dessa tillfällen görs annonsering även i vissa strategiskt utvalda printade media
– vanligtvis Dagens samhälle. Det förekommer också att annonsplats köps i
fackpress.
Annonsering sker alltså i medier som nås från hela landet, därigenom bör
motionens syfte vara uppfyllt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förklara beslutet omedelbart justerat.
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6 Motion - Tiggeriförbud
Dnr KS 2018/1019

Ärendebeskrivning
I motion inkommen 2018-12-17 yrkar Helmuth Petersén (SD) på att det omedelbart
skall införas ett tiggeriförbud i Trelleborgs kommun. Enligt motionen tar många
människor illa vid sig av att det förekommer tiggare på allmänna platser och därför
ska tiggeri förbjudas i Trelleborgs kommun.

Beredning
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för Ordningslagen samt dom från Högsta
Förvaltningsdomstolen.
Baserat på Högsta Förvaltningsdomstolens beslut angående förbud mot passiv
insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna i Vellinge
kommun, är det rimligt att göra bedömningen att ett sådant förbud i Trelleborgs
kommun också behöver avgränsas till specifika geografiska områden i kommunen.
Risken med ett generellt förbud i hela Trelleborgs kommun är att Länsstyrelsen
anser den lokala föreskriften strida mot ordningslagen och upphäver
kommunfullmäktiges beslut om införsel av den typen av förbudsföreskrift.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå 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.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förklara beslutet omedelbart justerat.
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7 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.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med att samarbetsavtalet med Trelleborgshem har sagts upp
genom beslut 2019-03-12.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förklara beslutet omedelbart justerat.

12 (19)

8 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.
Ordförandeberedningen framhåller att arbetsmarknadsnämnden gör en mycket bra
insats inom integrationsområdet. Att införa integrationsplikt enligt förslaget skulle
stärka detta arbete ytterligare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förklara beslutet omedelbart justerat.
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9 Motion - Ta bort borgensåtagande för
nyanlända
Dnr KS 2019/33

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med motion till Trelleborgs
kommunfullmäktige med yrkandet att omedelbart ta bort borgensåtagandet som gör
att nyanlända får sin hyra betald av kommunen.

Beredning
Den 25 april 2016 fattade kommunfullmäktige ett beslut som innebar att
kommunen har möjlighet att gå i borgen för nyanlända som får en lägenhet. I sin
motion anser Sverigedemokraterna att detta är orättvist gentemot andra medborgare
i kommunen.
Beslutet att kommunen skulle ha möjlighet att gå i borgen för nyanlända som
omfattas av bosättningslagen var ett sätt att lösa kommunens skyldighet att ordna
bostad till nyanlända enligt de krav som anges i bosättningslagen. Ett
borgensåtagande var då den metod som fastighetsägarna uppgav som en lösning för
att få till ett samarbete. Alternativet under 2016 var dyra tillfälliga boendelösningar
som drabbade kommunens ekonomi och den enskildes etablering.
Möjligheten att ingå ett borgensåtagande har dock inte använts sedan beslutet
fattades, då fastighetsägarna inte sett detta som en gångbar lösning utan hellre hyrt
ut till kommunen som därefter hyrt ut i andra hand till den nyanlände, alternativt
hyrt ut direkt till den nyanlände i första hand.
Då kommunens möjlighet att ingå borgensåtagande inte använts finns det inga
hinder för att bifalla motionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att ta bort möjlighet för kommunen att gå i borgen för
nyanlända som omfattas av bosättningslagen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förklara beslutet omedelbart justerat.
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10 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 föreslås besluta att föreslå 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.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förklara beslutet omedelbart justerat.
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11 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 föreslås besluta att föreslå 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.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förklara beslutet omedelbart justerat.
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12 Motion angående 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.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå 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.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att beslutet förklaras omedelbart justerat.
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13 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.
Ordförandeberedningen är positiv till förslaget. Ärendet bör hanteras inom kulturoch fritidsnämndens befintliga ram och verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad, samt
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hantera frågan inom befintlig ram
och verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att beslutet förklaras omedelbart justerat.
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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 och kan då konstatera att förslagen i motionen strider mot
svensk lagstiftning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att organisera en kunskapshöjning av
företeelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att förklara beslutet omedelbart justerat.

