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Pernilla Linde (C)
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Ersättare

Rolf Andersson (SÖS)
Bertil Tomelius (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Maj-Lis Fredriksson (C)
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Övriga

Amela Selimagic Nämndssekreterare
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Calle Karlsson Administrativ chef
Jytte Lindborg Förvaltningschef
Helen Svensson Personalenhetschef

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningen den 5
april 2016

Paragrafer

§§ 33 - 47

Sekreterare
Amela Selimagic
Ordförande
Sven Lindkvist (S)
Justerare
Lars Mikkelä (M)

Gull-Britt Persson (MP)
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ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Bildningsnämnden den 201603-30
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4. Trelleborg

Underskrift
Amela Selimagic
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§40 Begäran om anslag för nybyggnad av
Lillevångskolan och Vannhögskolan komplettering inventarier
Dnr BIN 2016/93

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 2 mars 2016 beslutade bildningsnämnden om begäran
om anslag hos kommunfullmäktige för nybyggnad av Lillevångskolan och
Vannhögskolan.
Bildningsnämnden beslutade samtidigt att uppdra åt bildningsförvaltningen
att återkomma till nästkommande sammanträde med uppgift om investeringsoch driftskostnader för inköp av utrustning och inventarier samt att meddela
kommunfullmäktige att bildningsnämnden avser komplettera begäran om
anslag med investerings- och driftskostnader för inköp av utrustning och
inventarier genom beslut vid nästkommande sammanträde. För att så långt
möjligt säkerställa återanvändning av utrustning och inventarier ska
uppgifterna bygga på en inventering av befintliga lokaler.

Inventering
Efter samråd med serviceförvaltningen har den arkitekt som har ritat
förslaget till nybyggnad av Lillevångskolan och Vannhögskolan under mars
månad genomfört en inventering avseende befintliga inventarier som kan
återanvändas i de nya lokalerna. Inredning och utrustning som kan
återanvändas redovisas i en sammanställning (se bilaga).
Utöver den inredning och utrustning som redovisas i sammanställningen är
det sedan tidigare klart att ett dragskåp och tre syra-/giftskåp från
Vannhögskolan, väggabsorbenter i matsal samt maskiner och inventarier från
trä- och metallslöjdsalar ska återanvändas. Från Lillevångskolan återanvänds
en plan- och rikthyvel, en bandsåg, en kontursågmaskin och en
pelarborrmaskin. Från Vannhögskolan återanvänds en plan- och rikthyvel, en
smärgel, en bandsåg, en pelarborrmaskin, en träsvarv (behöver översyn), 10
st hyvelbänkar, en kontursågmaskin och befintligt metallställ för stänger.
Värdet på det som kan återanvändas har beräknats till totalt 1 350 000 kr.
Arkitekten har vidare kalkylerat behoven av nyinvesteringar i utrustning och
inventarier och kommit fram till en investeringskostnad på totalt 14 887 500
kr. Inklusive återanvändning föreligger behov av investeringsmedel för inköp
av utrustning och inventarier om 13 537 500 kr.

Kostnader
Efter komplettering med uppgift om kostnader för inköp av utrustning och
inventarier föreligger följande preliminära investerings- och
driftskostnadsbelopp.
Justerares signatur
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INVESTERINGAR:
Inköp av utrustning och inventarier (2018)
500 kr

13 537

DRIFTSKOSTNADER:
Driftskostnadsökning 2018 (ibruktagande 180801):
Utrustning och inventarier (avskrivning 5 år)
Hyra nya lokaler
Avgående hyra Lillevångskolan (exkl. matsal)
Avgående hyra Vannhögskolan
Avgående hyra paviljong
Tillkommande måltidskostnader
Totalt (exkl. avgående hyreskostnader):

1 472 500 kr
8 423 000 kr
-xxx kr
-xxx kr
-406 000 kr
78 000 kr
9 567 500 kr

Driftskostnadsökning fr.o.m. 2019:
Utrustning och inventarier (avskrivning 5 år)
Hyra nya lokaler
Avgående hyra Lillevångskolan (exkl. matsal)
Avgående hyra Vannhögskolan
Avgående hyra paviljong
Tillkommande måltidskostnader
Totalt (exkl. avgående hyreskostnader):

2 945 000 kr
20 214 000 kr
-xxx kr
-xxx kr
-406 000 kr
188 000 kr
22 941 000kr

Avgående hyreskostnader, för de byggnader som rivs, kan beräknas först när
beslut om hantering av restvärde fastställts.

Beredning
Förvaltningschef Jytte Lindborg redogör för ärendet.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 13 537 500 kr till
bildningsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och
inventarier.
att hos kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 1 472 500 kr, totalt
9 567 500 kr, till bildningsnämndens driftsbudget år 2018 med anledning av
ökade driftskostnader.
att hos kommunfullmäktige begära anslag om ytterligare 2 945 000 kr, totalt
22 941 000kr, till bildningsnämndens driftsbudget år 2019 med anledning av
ökade driftskostnader.
att hos kommunfullmäktige begära att tillkommande behov av medel om
ytterligare 2 945 000 kr, totalt 22 941 000kr, till bildningsnämndens
driftsbudget med anledning av ökade driftskostnader tas med i budgetarbetet
för år 2020.
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Utdragsbestyrkan

4 (5)

TRELLEBORGS KOMMUN
Bildningsnämnden

Datum

2016-03-30

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Protokollutdrag

Utdragsbestyrkan

5 (5)

5 (5)

