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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-04-24

KS 2019/60

Plats och tid

Ordförandens arbetsrum kl. 09.00–11.10

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
Erik Lundström (KD)
Helmuth Petersén (SD)
Lennart Höckert (S)

Tjänstgörande ersättare

Christer Dahlberg (SÖS)

Ersättare
Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Bo Carlbark, Ekonomichef
Mats Åstrand, Kommunsekreterare, Klf

Justeringens plats och tid
Paragrafer

98-122

Sekreterare
Mats Åstrand
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Erik Lundström (KD)

Lennart Höckert (S)

ANSLAG/BEVIS

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats
Underskrift
Mats Åstrand
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-04-24

KS 2019/60

§ 113 Familjecentral i Anderslöv
Dnr KS 2019/202

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har 2019-01-23 beslutat att beställa lokal för öppna förskolan i
Anderslöv i Familjens Hus (f.d. Thysells) med avsikt att flytta Öppna förskolan
från Fiskaregatan till Familjens Hus. Region Skåne har beslutat att vårdcentralen i
Anderslöv ska flytta från befintliga lokaler till Familjens hus. Region Skåne
föreslår att Trelleborgs kommun medverkar i etablering av en familjecentral i
Anderslöv 2020/21 i samband med att Familjens Hus etableras. Beslut att ingå
samverkan i Familjecentral fattas av berörda parter. Föreligger förslag till hantering
av Kommunstyrelsen.

Beredning
Analys av verksamheter som kan ingå i familjecentral, möjligheter och ekonomi
redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar avslag på sista att-satsen.

Beslutsgång
Ordförande ställer liggande förslag mot Lennart Höckerts yrkande om att stryka
sista att-satsen och finner att arbetsutskottet beslutat enligt liggande förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt bildningsnämnden och socialnämnden att ingå samverkan med övriga
aktörer för att bilda en familjecentral i Anderslöv,
att uppdra åt kommunstyrelsen att samordna, följa och utvärdera bildandet av
familjecentral i Anderslöv, samt
att genomförandet finansieras av berörda nämnder inom befintlig ram.

Reservation
Lennart Höckert (S) anmäler reservation.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

