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Kansliavdelningen 2023-03-08 
 

Lämnade Ystadsförslag under år 2021, 2022, 2023 
 

Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ärendenummer 

Boka tider för att besöka badhuset i 
pandemitid 

Förslaget avslås då det inte 
bedöms kunna uppfyllas 
lagligen. 

Ks 2021/37 

Stadsbuss till Nybrostrand Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/38 

Bord och grillplatser vid Marinan och 
Nya rökeriet 

Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/39 

Öppen pir – upplåtas som möjlig 
fiskeplats för sportfiske 

Förslaget är inte 
genomförbart inom de 
närmaste två åren 

Ks 2021/43 

Träningsmöjligheter utomhus Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/44 

Förbättring kring fyrverkerier som 
gynnar alla 

Förslaget avslår då det saknas 
rättsliga möjligheter att införa 
förslaget. 

Ks 2021/59 

Handlingsplan för att förebygga 
självmord 

Förslaget lämnas till 
kommunstyrelsen för vidare 
utredning 

Ks 2021/75 

Plats för lek (Jens Friisgata, 
Folkestorpsvägen, Fågelfängaregatan, 
Friskyttegatan) 

Det är inte aktuellt att anlägga 
en ny lekplats. 

Ks 2021/76 

Försköning i form av klätterrosor 
längs banområdet östra infarten 

Trafikverket tillåter inte 
plantering längs med 
banområdets staket. 

Ks 2021/160 

Discgolfbana till Ystadborna Förslaget lämnas till barn- 
och utbildningsnämnden för 
vidare utredning. 

Ks 2021/80 

Mobiltäckning i Kåseberga Kommunens arbete med att 
kontinuerligt bevaka frågan 
av mobiltäckning efter 
kustremsan via aktuell 
leverantör fortsätter.  

Ks 2021/97 
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Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ärendenummer 

Möjlighet till fler odlingslotter Kommunen utreder just nu 
frågan om kommunens rätt 
att arrendera/hyra ut allmän 
plats. 

Ks 2021/89 

Slutför bygget av ”termosen” Ystad Energi AB arbetar 
förnärvarande med att 
färdigställa fasadbeklädnaden 
på ackumulatortanken innan 
årets slut. 

Ks 2021/104 

Förbättrad kollektivtrafik  
med självkörande bussar 

Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/121 

Anställa en IT-fixare för pensionärer Förslaget lämnas till 
socialnämnden för vidare 
utredning. 

Ks 2021/122 

Rusta Åvallastråket Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning 

Ks 2021/151 

Göra ett övergångsställe på 
Saltsjöbadsvägen 

Kommunen är restriktiv med 
att anlägga nya övergångs-
ställen och förslaget lämnas 
inte vidare för utredning. 

Ks 2021/162 

Padelbana utomhus i Svarte Kommunen planerar i nuläget 
inte att i egen regi bygga 
någon padelbana. 

Ks 2021/165 

Trafikstad för barn – trafiklekplats Förslaget lämnas vidare till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för handläggning. 

Ks 2021/209 

Återskapa Packaretorget Förslaget lämnas vidare till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för handläggning. 

Ks 2021/210 

Kameraövervakning vid 
cykelparkering stationen 

Förslaget lämnas vidare till 
kommundirektören för vidare 
handläggning. 

Ks 2021/213 

Bygg tak över cykelställen på Källan 
(skolan) 

Förslaget hanteras som 
synpunkt och lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

HID Ks 2021.1315 

Grillplats – Backaliden Förslaget lämnas vidare till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för handläggning. 

Ks 2021/216 
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Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ärendenummer 

Rengör strandvägen från sand Förslaget hanteras som 
synpunkt och lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Ks 2021/265 

Fråga till kommunfullmäktige – ändra 
ägardirektiv 

Kommunen hänvisar 
förslagsställaren till 
allmänhetens frågestund i 
fullmäktige i september 

Ks 2021/246 

Klippning av gräs – utebliven 
gång/cykelväg i Källesjö 

Förslaget hanteras som en 
synpunkt och lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 

Ks 2021/243 

Tydlighet om nakenstränderna Kommunen ser över 
möjligheterna att synliggöra 
naturiststränder, information 
ges på ystad.se 

Ks 2021/236 

Kameraövervakning vid 
cykelparkering stationen 

Kommunen har ett pågående 
arbete med säkerheten i hela 
kommunen och också 
säkerheten vid cykelparkering 
stationen. Om kommunen 
anser att resurser krävs, sätts 
dessa in efter behov. 

Ks 2021/213 

Ändra ägardirektiven för hamnen så 
att livsmiljön för Ystadsborna värnas 

De beslut som fattas av 
kommunfullmäktige i form av 
strategier och program 
avseende miljö med mera 
gäller även de kommunala 
bolagen varför särskilda 
ägardirektiv inte behöver 
utformas. 

Ks 2021/267 

Bänkar utanför biblioteket och i 
Aulinparken 

Placeringen av bänkar finns 
med i plan för ombyggnaden 
som pågår av Surbrunnsvägen 
och kommande plan för 
Åvallastråket. 

Ks 2021/297 

Farthinder vid skola/förskola i 
Löderup 

Kommunen tar med förslaget 
i kommande dialoger med 
Trafikverket. 

Ks 2021/299 

Säkerhetsvakt på våra skolor i 
kommunen 

Kommunen har ett pågående 
arbete med säkerheten i hela 
kommunen och också 
säkerheten i skolan. 

Ks 2021/303 
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Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ärendenummer 

Förbjuda tändvätska I Ystads 
kommun 

Förslaget kan inte infrias då 
detta inte är en kommunal 
angelägenhet som kommunen 
i sig själv kan besluta om. Det 
framgår av kommunallagens 
bestämmelser, 
2 kap. 2 §. 

Ks 2021/282 

Hundrastplats Samhällsbyggnad har nyligen 
haft en medborgardialog på 
ystad.se om framtida 
hundrastplatser. Förslaget 
lämnas till samhällsbyggnad 
som en synpunkt. 

Ks 2021/318 

Utveckla Åvallaområdet Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/322 

Campingplats på Bingofältet i Ystad Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/331 

Fotbollsmål i park Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/335 

Fasta bord eller andra 
försäljningsplatser för loppisen på 
Österportstorg 

Kommunen konstaterar att 
det är en god idé men ser 
gärna att en annan aktör än 
kommunen är utförare 

Ks 2021/341 

Temalekplats vid Åvallastråket Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/350 

Grönyta – Trädgårdsstaden Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/348 

Försköning av vattenbassäng i 
Fritidsparken 

Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/359 

Staket och grindar för koloniområdet 
Gröningen 

Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/365 

Kolonilott får endast arrenderas av 
folkbokförd och boende inom Ystads 
kommun 

Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/366 
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Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ärendenummer 

Gemensamhetsboende/bogemenskap 
i Ystads kommun 

Förslaget lämnas till AB 
Ystadbostäder för vidare 
utredning 

Ks 2021/371 

Låt parkens guld glimra Kommunen tolkar förslaget 
som en synpunkt och lämnar 
till samhällsbyggnads-
nämnden för handläggning 

Ks 2021/381 

Glimrande guld hela hösten, tack Kommunen tolkar förslaget 
som en synpunkt och lämnar 
till samhällsbyggnads-
nämnden för handläggning 

Ks 2021/382 

Namnsätta parkområdet vid 
Prostgången 

Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2021/387 

Rusta upp utemiljön utanför 
huvudbiblioteket 

Kommunen tolkar förslaget 
som en synpunkt och lämnar 
till samhällsbyggnad för att 
hanteras inom den insamling 
av förslag till upprustning av 
Åvallaområdet som pågår. 

Ks 2021/397 

Gatubelysning Kommunen tolkar förslaget 
som en synpunkt och lämnar 
till samhällsbyggnads-
nämnden för handläggning 

Ks 2021/401 

Skapa biologisk mångfald i 
kommunens parkytor 

Kommunen tolkar förslaget 
som en synpunkt och lämnar 
till samhällsbyggnads-
nämnden för handläggning 

Ks 2021/434 

Grön rehabilitering Förslaget kan inte infrias då 
detta inte är en kommunal 
angelägenhet och arbets-
utskottet avslutar härmed 
ärendet 

Ks 2022/10 

Optimering av kommunal mark Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för framtida beaktande. 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott avslutar härmed 
ärendet. 
 

Ks 2022/11 
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Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ärendenummer 

Pumpstationer för cyklister Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning 

Ks 2021/418 

Trafiksituationen Västra Sjöstaden Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för besvarande 

Ks 2021/390 

Tömning av papperskorg vid 
Parkskolan 

Kommunen tolkar förslaget 
som en synpunkt och lämnar 
till samhällsbyggnads-
nämnden för handläggning 

Hid Ks 2022. 565 

Hundpark Kommunen har ett pågående 
arbete med hundrastgårdar 
och lämnar förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för handläggning 

Ks 2022/111 

Tunnel och gångbro Österleden 
/väg 9 

Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning 

Ks 2022/112 

Gratis inträde till fritidsaktiviteter för 
flyktingar från Ukraina 

Kommunen har inte 
möjlighet att infria förslaget, 
dels för att det inte är en 
kommunal angelägenhet men 
också för att kommunen inte 
själv har förfoganderätt över 
samtliga i förslaget utpekade 
verksamheter. 
Arbetsutskottet avslutar 
ärendet. 

Ks 2022/123 

Pågatågsstation vid Edvinshem – 
Bingofältet 

Kommunen kan inte själv 
infria förslaget då det inte är 
att betrakta som en ange-
lägenhet som kommunen 
råder över. Arbetsutskottet 
avslutar ärendet 

Ks 2022/136 

Köpcenter – Galleria i Ystads 
kommun 

Kommunen kan inte infria 
förslaget då det inte är att 
betrakta som en angelägenhet 
som kommunen ska handha 
utan initiativet till detta får i 
så fall komma från närings-
livet, att själva ombesörja.   

Ks 2022/135 
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Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ärendenummer 

Ungdomssatsning – ishall Förslaget lämnas till barn- 
och utbildningsnämnden för 
besvarande 

Ks 2022/139 

Ny Arena vid Bollen! Förslaget lämnas till barn- 
och utbildningsnämnden för 
besvarande 

Ks 2022/138 

Vi vill ha en ishall i Ystad inom fem 
år 

Förslaget lämnas till barn- 
och utbildningsnämnden för 
besvarande 

Ks 2022/140 

 Namnskylt Gjuteriområdet Förslag hanteras som 
synpunkt/önskemål och 
lämnas till samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Ks 2022/174 

Låsbart trafikhinder Gjuteriområdet Förslag hanteras som 
synpunkt/önskemål och 
lämnas till samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Ks 2022/175 

Fartkamera på Kristianstadsvägen Kommunen saknar rådighet 
över inrättande av fart-
kameror. Trafikverket har 
ansvarar för inrättande av 
fartkameror. Polisen utreder 
hastighetsöverträdelser. 

Ks 2022/208 

Hall med konstgräsplan Kommundirektören har 
redan ett uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en 
inomhusgräsplan 

Ks 2022/54 
 

Hesa Fredrik larm Ystads kommun lämnar 
önskemålet vidare till 
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB 

Ks 2022/57 

Allmänt träd och fruktodling Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för vidare utredning. 

Ks 2022/153 
 

Gårdsgata Gjuteriområdet Förslaget lämnas till 
myndighetsnämnden för 
vidare utredning. 

Ks 2022/176 
 

Gynna husbilsturismen med en depå 
för tömning/påfyllning 

Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning. 

Ks 2022/194 
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Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ärendenummer 

Dragning av cykelled från Karl XII:s 
gatan längs Sjömansgatan till 
stationen 

Förslaget lämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning. 

Ks 2022/197 

Film som ämne på kulturskolan i 
Ystad 

Förslaget lämnas till barn- 
och utbildningsnämnden för 
utredning. 

Ks 2022/199 

Övergångsställen på Dragongatan Kommunen tar med detta 
förslag i de återkommande 
dialoger kommunen har med 
Trafikverket och riksdagens 
trafikutskott. 

Ks 2022/207 
 

Farthinder på Jakobsbergsgatan Förslaget till samhälls-
byggnadsnämnden för 
utredning. 

Ks 2022/209 
 

Rusta upp lekplatsen – Vänortsgatan Kommunen har ett 
Lekplatsprogram för Ystads 
kommun och skötsel samt 
utveckling av lekplatserna 
sker löpande. 
 

Ks 2022/210 
 

Blinkande trafikljus 
Kristianstad/Tomelilla rondellen vid 
övergångsstället 

Kommunen tar med detta 
förslag i de återkommande 
dialoger kommunen har med 
Trafikverket och riksdagens 
trafikutskott. 

Ks 2022/215 
 

Mer kommunal elproduktion Ystads kommun har redan 
påbörjat arbetet med att 
producera el från solenergi 
och detta kommer att 
utvecklas ytterligare 
efterhand. 

Ks 2022/217 
 

Gallra och förkorta träd som står på 
kommunens mark och skuggar 
tomterna 

Ystads kommun arbetar 
utifrån en underhållsplan 
enligt beslutat Grönstruktur-
program för Ystads kommun. 

Ks 2022/225 

Söndagsöppet på biblioteket Förslaget lämnas till 
kulturnämnden för utredning 

Ks 2022/230 
 

Bygga ut Svarte förskola och 
grundskola 

Förslaget lämnas till barn- 
och utbildningsnämnden för 
utredning. 

Ks 2022/236 
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Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Ärendenummer 

Handikappanpassad badmöjlighet vid 
Marinan/småbåtshamnen 

Stranden vid Marinan är 
ingen allmän badstrand på 
grund av att vattenkvalitén 
vid Marinan/småbåtshamnen 
inte är tjänlig för bad. 
Kommunen får hänvisa till 
stranden vid Ystads 
Saltsjöbad, badbrygga 0. 

Ks 2022/242 

Erbjudande om bevattning av ej 
kommunhandlagda ytor, såsom 
kolonier 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott finner att 
kommunen för närvarande 
behöver se över sina 
befintliga resurser då den 
kommande ekonomiska 
situationen kommer att kräva 
det. Av det skälet kommer 
ditt förslag inte behandlas 
vidare. Ditt förslag kan dock i 
framtiden komma att 
behandlas, om och när 
kommunens situation medger 
det. 

Ks 2022/246 

Införande av vägtull/trängselskatt Förslaget kan inte infrias då 
detta inte är en kommunal 
angelägenhet och arbets-
utskottet avslutar härmed 
ärendet. 

Ks 2022/247 
 

Tillgång till badstrand Ystad Sandskog är ett statligt 
naturreservat vilket innebär 
att inom området gäller 
särskilda bestämmelser och 
inskränkningar i 
allemansrätten. Ystads 
kommun förvaltar området 
med hjälp av en beslutad 
skötselplan. 

Ks 2022/248 
 

Säkerhetsskåp Äventyrsbadet Förslaget lämnas till barn- 
och utbildningsnämnden för 
utredning. 

Ks 2022/268 
 

Förbättringar gällande Svarteskolan Förslaget lämnas till barn- 
och utbildningsnämnden för 
beredning. 

Ks 2022/271 
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Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Ärendenummer 

Möjligheten att bli Sveriges första 
mikrostat 

Förslaget kan inte infrias då 
detta inte är en kommunal 
angelägenhet och arbets-
utskottet avslutar härmed 
ärendet. 

Ks 2023/39 

Reningsdammar vid reningsverket i 
Ystad 

Då reningskapaciteten lever 
upp till de krav som ställs 
saknas skäl att infria förslaget 
om reningsdammar vid 
reningsverket och 
arbetsutskottet avslutar 
härmed ärendet. 

Ks 2022/198 

Kulturskolan bör tillhöra avdelningen 
Kultur 

Syftet med förslaget får redan 
anses vara uppfyllt och 
arbetsutskottet avslutar 
härmed ärendet. 

Ks 2022/298 

Jag vill att Klostrets verksamhet ska 
stärkas och utökas så att Klostret blir 
ett levande kulturcentrum i Ystad 

Förslaget lämnas till kultur- 
och fritidsnämnden för 
behandling och återkoppling 
till förslagsställaren. 

Ks 2022/234 

Statarlängorna måste snarast rivas. En 
skam för Ystad! 

Förslaget avslås då skäl 
saknas att i dagsläget köpa 
fastigheten eller att ta 
kostnader för att riva 
längorna. 

Ks 2022/306 

Två Ystadsförslag om tillgång till en 
inomhushall (banor) till boulespel 

Förslaget lämnas till kultur- 
och fritidsnämnden för 
behandling och återkoppling 
till förslagsställaren 

Ks 2022/320 

Konstgräsplan Förslaget lämnas till kultur- 
och fritidsnämnden för 
behandling och återkoppling 
till förslagsställaren. 

Ks 2022/328 

Gång- och cykeltunnel under 
Dragongatan 

Förslaget lämnas till samhälls-
byggnadsnämnden för 
behandling och återkoppling 
till förslagsställaren. 

Ks 2023/34 

Boendeparkering Förslaget lämnas till 
myndighetsnämnden för 
behandling och återkoppling 
till förslagsställaren. 

Ks 2022/290 
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Förslaget handlar om Beslut i 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Ärendenummer 

Gratis resor inom kommun från 67 år Med beaktande av att 
Skånetrafiken planerar införa 
en rabatt för seniorer inför 
2024 är det för tidigt för 
kommunen att ta ställning till 
förslaget. 

Ks 2023/51 

Ersätta skulpturen ”Ung pojke” Förslaget lämnas till kultur- 
och fritidsnämnden för 
behandling och återkoppling 
till förslagsställaren 

Ks 2023/56 

Inomhus för fotboll Förslaget lämnas till kultur- 
och fritidsnämnden för 
behandling och återkoppling 
till förslagsställaren. 

Ks 2023/31 

Äldreombudsman Kommunfullmäktige 
beslutade i november 2022 en 
motion i samma ämne. 
Avvaktar lagstiftning och 
nationell omsorgsplan. 

Ks 2023/110 
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