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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-11-07

BIN 2019/3742

Plats och tid

Bildningsförvaltningens kontor, Sjöormen kl. 18.00–18.20

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande
Ylva Ekstrand (L)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Torbjörn Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Mikael Rinholt (KD), för Maxine Jönsson (M)

Ersättare

Christer Leo (SD)
Bo Roxenvret (SD)
Joakim Wollin (S)
Maj-Lis Fredriksson (C)
Tom Magnusson (SÖS)
Carl Hall Karlström (MP)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens kontor, 2019-11-13

Paragrafer

183-186

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Ann Lundström (KD)

Torbjörn Karlsson (S)

ANSLAG/BEVIS

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

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-14

Datum då anslaget tas ned

2019-12-06

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Underskrift
Nina Dakwar
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§ 185 Finansiella strategier för framtida
investeringar - remiss
Dnr BIN 2019/3558

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade ärendet Finansiella strategier för framtida
investeringar (dnr KS 2017/914) den 2 oktober 2019 och beslutade att ärendet
skulle remitteras till alla nämnder och bolag, för att ärendet därefter ska tas upp för
behandling på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019.
Bildningsnämnden erhöll remissen den 10 oktober med begäran att yttrandet ska ha
kommit in till kommunledningsförvaltningen senast fredagen den 8 november.
Med anledning av att remissen inte inkommit i tid för att hinna beredas
inför bildningsnämndens kommande sammanträde den 16 oktober begärde
bildningsförvaltningen den 11 oktober anstånd hos kommunledningsförvaltningen
att inkomma med svar till den 21 november (bildningsnämnden sammanträder
nästa gång den 20 november). Bildningsförvaltningen fick den 14 oktober besked
från kommunledningsförvaltningen att anstånd inte beviljas. Ärendet lyftes därför
till bildningsnämndens sammanträde den 16 oktober med förslag att
bildningsnämnden delegerar till presidiet att besvara remissen.
Bildningsnämnden beslutade den 16 oktober 2019, § 171,
att hålla ett extrainsatt sammanträde den 7 november 2019 kl. 18 för att behandla
och besluta om remissyttrande om Finansiella strategier för framtida
investeringar.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att bifalla föreliggande förslag
till beslut.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande förslag till remissvar avseende Finansiella strategier för
framtida investeringar och skicka remissvaret till kommunstyrelsen, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Protokollsanteckning
Torbjörn Karlsson (S) önskar få sin mening till protokollet och anmäler
protokollsanteckning, gemensamt med Cecilia Dahl-Andersson (S) och ej
tjänstgörande ersättare Joakim Wollin (S). Se stycke 1 nedan.
Tom Magnusson (SÖS), ej tjänstgörande ersättare, önskar få sin mening till
protokollet och anmäler protokollsanteckning. Se stycke 2 nedan.
Carl Hall Karlström (MP), ej tjänstgörande ersättare, önskar få sin mening till
protokollet och anmäler protokollsanteckning. Se stycke 3 nedan.
1 Protokollsanteckning Torbjörn Karlsson (S) m.fl.
”Vi socialdemokrater vill härmed göra denna protokollsanteckning i ärende 3 vid
Bildningsnämndens sammanträde 191107.
Vi menar att visst underlag i strategin kan ifrågasättas. Ett exempel är
återinvesteringarna som verkar orimligt stora allt eftersom åren fortlöper. Fler
exempel kommer att nämnas vid det kommunfullmäktige när ärendet behandlas
där.
Den socialdemokratiska gruppen
Cecilia Dahl-Andersson
Torbjörn Karlsson
Joakim Wollin”
2 Protokollsanteckning av ej tjänstgörande ersättare Tom Magnusson (SÖS)
”Angående Blldningsförvaltningens remissvar
Söderslättspartiet anser att förvaltningens svar väl sammanfattar de utmaningar
som vi står inför i framtiden och att förvaltningen på ett eller annat sätt måste
kompenseras för de kostnadsökningar som framtiden har med sig i form av fler
elever och lokaler att bedriva verksamhet i. Oavsett om det handlar om nya
etableringar eller ökat underhåll och ombyggnationer. Allt detta framkommer med
önskvärd tydlighet i remissvaret i det som på ett eller annat sätt direkt berör
Bildningsförvaltningen. Ett svar som SÖS fullt ut backar.
Men. Däremot ställer sig SÖS starkt frågande till själva underlaget som remissen
rörde; ”Finansiella strategier för framtida investeringsbehov”. Dokumentet är ett
undermåligt önsketänkande mer än en ”strategi”, som är bristfälligt på flera
punkter och bygger på lösa antaganden mer än fakta.
Hela detta dokument är ett lappverk av antaganden, önsketänkande och ett rent
beställningsverk för att motivera brådskande investeringar i drömprojekt som
sjöstaden, hamninfarter, businesscenter och andra luftslott. Istället för att
prioritera skola, vård och omsorg.
Med allt detta i beaktande så har förvaltningens remissvar hållit sig till sin
verklighet och vedertagna fakta.
Tom Magnusson, ersättare i bildningsnämnden för Söderslättspartiet”
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3 Protokollsanteckning av ej tjänstgörande ersättare Carl Hall Karlström (MP)
”Remissvaret som presenterats av förvaltningen är väl skrivet och visar på de
utmaningar som bildningsförvaltningen står inför. Remissvaret betonar att
bildningsförvaltningen måste kompenseras för ökade lokalkostnader i samband
nybyggnation.
Vi i Miljöpartiet de Gröna vänder oss starkt emot målet om effektiviseringar på
knappt en procent årligen fram till år 2044. Det tycks i den finansiella strategin att
effektiviseringar hos förvaltningarna är en förutsättning för att Trelleborg ska
kunna växa i den omfattning som beskrivs. Bildningsförvaltningen har för
närvarande fått kraftigt bantad budget och kämpar med att hitta fler poster att
spara på. Om effektiviseringskravet ska gälla under så många år som strategin
kräver, innebär det bantad budget med cirka en femtedel vid periodens slut. Detta
är givetvis inte önskvärt för en redan ansträngd förvaltning. I den
kommunövergripande budgeten anges överskottsmålet 75 miljoner kronor.
Förvaltningarna bidrar därmed redan genom detta mål till framtida investeringar.
I övrigt finns stora osäkerheter kring hur snabbt befolkningsantalet kommer växa
och antalet som anges i slutet av perioden (över sextio tusen invånare) bör anses
vara en vision snarare än en faktisk siffra att budgetera efter. Det finns också
stora osäkerheter i genomförbarheten av den planerade infrastrukturen. Att
bildningsförvaltningens kommande budgetar ska påverkas så kraftigt av en vision
kring befolkningsökning och osäkra kostnader kopplade till det, är allt annat än
rimligt.
Carl Hall Karlström
Ersättare för Miljöpartiet de Gröna i bildningsnämnden Trelleborg”
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Utdragsbestyrkan

