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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-04-17

BIN 2018/992

Plats och tid

Serviceförvaltningen, Regnbågen kl. 15.07–19.10

Beslutande

Sven Lindkvist (S), Ordförande
Lars Mikkelä (M)
Gull-Britt Persson (MP)
Mathias Andersson (SD)
Pernilla Linde (C)
Ylva Ekstrand (L)
Anitha Lata (S)

Tjänstgörande ersättare

Kristina Mähler (S)
Rolf Andersson (SÖS)
Britten Morän-Jystrand (MP)
Maj-Lis Fredriksson (C)

Ersättare

Fredrik Karlsson (SD)
Kouder Mere (S)
Vita Åstrand (S)

Övriga

Linda Abrahamsson, Tf förvaltningschef
Calle Karlsson, Stabschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
André Levin, Verksamhetscontroller
Frida Rantzow, Controller
Ann Hejde-Spjuth, Resurschef
Anna Palm, Tf kvalitetschef/skoljurist
Yana Broberg, Strategisk kommunikatör
Ulrica Falck, Utbildningschef förskola, §§ 44-55
Annika Frykholm, Facklig representant, Lärarförbundet
Ronnie Johansson, Facklig representant, Lärarnas Riksförbund
Eva-Lena Sanderberg, Biträdande förvaltningschef, Serviceförvaltningen,
§§ 44-46
Ann-Louise Luttrén, Måltidschef , Serviceförvaltningen, §§ 44-46
Urban Funck, HR-enhetschef, Kommunledningsförvaltningen, §§ 44-47
Majvi Wijk, Förskolechef, § 55
Stefanie Sennevall, Rektor, § 55

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningen den 24 april 2018

Paragrafer

44-68

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Sven Lindkvist (S)

Justerare

Lars Mikkelä (M)

Gull-Britt Persson (MP)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4, Trelleborg

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 61 Behov av anslag för inköp av utrustning
och inventarier till nya Västervångskolan
Dnr BIN 2017/3046

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 2 mars 2016 beslutade bildningsnämnden begära anslag för
ny skola som ersätter Lillevångskolan och Vannhögskolan (nya Västervångskolan).
Bildningsnämnden beslutade samtidigt uppdra åt bildningsförvaltningen att
återkomma till nästkommande sammanträde med uppgift om investerings- och
driftskostnader för inköp av utrustning och inventarier. För att så långt möjligt
säkerställa återanvändning av utrustning och inventarier skulle uppgifterna bygga
på en inventering av befintliga lokaler. Vid sammanträde den 30 mars 2016
beslutade bildningsnämnden om en begäran om anslag för nybyggnad av
Lillevångskolan och Vannhögskolan som hade kompletterats med behov av medel
för utrustning och inventarier. Beräkningen avseende behov av sådana medel
byggde på en inventering av befintlig utrustning och befintliga inventarier som kan
återanvändas i den nya skolan.
Vid sammanträde den 21 november 2017 beslutade bildningsnämnden, utifrån
servicenämndens avvikelserapport, om en uppdaterad begäran om anslag för
nybyggnaden av Lillevångskolan och Vannhögskolan. Bildningsnämndens beslut i
ärendet omfattade endast de behov av driftkostnadsanslag som var förändrade med
anledning av avvikelserapporten. Eftersom behovet avseende investeringsmedel för
inköp av utrustning och inventarier var oförändrat, vilket framgår av
tjänsteskrivelse i ärendet, fattades inget nytt beslut i den delen. Därmed kvarstod
bildningsnämndens beslut när det gäller behov av investeringsmedel för utrustning
och inventarier från den 30 mars 2016.
Vid sammanträde den 18 december 2017 beslutade kommunfullmäktige, vid
behandling av servicenämndens avvikelserapport, bl.a. att uppdra till
bildningsnämnden respektive fritidsnämnden att skyndsamt ta fram förslag till
investeringsbudget för utrustning och inventarier där total driftkostnadsökning
tydligt framgår tillsammans med eventuella nedskrivningsbehov.
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut behandlade bildningsnämnden, vid
sammanträde den 31 januari 2018, åter servicenämndens avvikelserapport.
Bildningsnämnden beslutade då att bildningsnämndens beslut från den 30 mars
2016, avseende behov av investeringsmedel för inköp av utrustning och inventarier
till den nybyggda skolan som ersätter Lillevångskolan och Vannhögskolan, står
fast, samt att uppdra åt förvaltningschefen att omgående tillskriva och informera
kommunstyrelsen om att behov av investeringsmedel för utrustning och inventarier
till den nya skolan framgår av bildningsnämndens beslut från den 30 mars 2016.
Förvaltningschefen tillskrev kommunstyrelsen den 1 februari 2018.
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Efter dialog med kommunledningen går bildningsnämnden nu fram med en
förtydligande och mer detaljerad redovisning avseende behovet av anslag för inköp
av utrustning och inventarier till nya Västervångskolan. Redovisningen inkluderar
också vissa justeringar utifrån en uppdaterad bedömning kring utrustning och
inventarier som kan återanvändas samt kostnadsposter som kan utgå.

Beredning
Stabschef Calle Karlsson redogör för ärendet.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 11 400 000 kr till
bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och
inventarier,
att meddela kommunfullmäktige att det är bildningsnämndens beslut att inte
använda hela investeringsanslaget om det efter upphandling visar sig att kostnaden
för den utrusning och de inventarier som har redovisats i ärendet och som absolut
behövs till den nya skolans start, blir lägre än beräknat, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

