
Tyck till-möte 22 mars i Skanör 
Några av de frågor som skickats in i förväg är inte besvarade ännu, vi uppdaterar dokumentet efter hand. 

 

Fråga: Finns det planer på att göra något vid Bäckatorget för att få det snyggare? När det regnar 
samlas mycket vatten vid vissa tomter eftersom brunnen ligger ganska långt ifrån.  

Svar: Bäckatorget kommer att förskönas i den plan som finns för Skanörs centrumkärna. 

 

Fråga: Vissa av sidorna på kommunens hemsida kan det vara så att senaste datum den 
uppdaterades visar flera år tillbaka i tiden, även om informationen inte ändrats på länge är det bra 
om man kan spara om ett par gånger om året för att informationen ska upplevas som relevant.  

Svar: Under 2018 kommer kommunen att bygga en ny hemsida och då kommer rutiner för det att 
ses över. 

 

Fråga: Finns centrumutvecklare kvar i kommunen, som tjänst?  

Svar: Nej det finns inte kvar, det fanns i ett projekt under några år som en start för de olika 
centrumföreningarna som själv ska leva vidare. Kommunen är med som part i styrelsen. Kommunen 
ger centrumföreningarna pengar för att dom ska göra olika aktiviteter. 

 

Fråga: Vem är ansvarig för trottoarerna här i Skanör? Vissa är bara stigar med grus och gräs. 

Svar:  Det behöver inte vara stenlagt för att vara en trottoar, men det ska ändå vara tillgänglig.   

 

Fråga: Axelsons torg, gången där ska den inte ha något namn? Kanske en namntävling? 

Svar: Det kanske inte är en dum idé. 

 

Fråga: Planeras det något utegym i Skanör/Falsterbo? Ett bra ställe för ett sådant är Bäckatorget. 

Svar: Det är tänkt att det ska finnas ett i varje kommundel. Det är inte beslutats om någon placering 
ännu, Bäckatorget kan vara ett bra alternativ.  

 

Inkomna frågor: 

Fråga: Hur mycket betalar kommunen till skatteutjämningssystemet? 

Svar: 82 miljoner 

 

Fråga: Kan man som privatperson köpa gröna obligationer som finansierat Omtankens hus? 



Svar: Nej det är KPA som investerat i den obligationen, inte för privatpersoner. Det ger kommunen 
lägre ränta. 

Fråga: När kommer kommunen att införa hushållsnära sopsortering: 

Svar: Kommunen ska göra en upphandling, avtalet med befintlig entreprenör varar hela 2019. Det 
pågår en utredning på vad det skulle innebära, flerfraktionskärl innebär större sopbilar och det är en 
utmaning för infrastrukturen. 

 


