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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-10-10

BIN 2018/3184

Plats och tid

Serviceförvaltningen, Dunkerska salen kl. 15.00–18.45

Beslutande

Sven Lindkvist (S), Ordförande
Lars Mikkelä (M)
Lars Hemzelius (SÖS), Vice ordförande
Gull-Britt Persson (MP)
Susana Apostolovska (M)
Mathias Andersson (SD)
Ylva Ekstrand (L)
Anitha Lata (S)
Mats Hansson (S)

Tjänstgörande ersättare

Britten Morän-Jystrand (MP), ersätter Pernilla Linde (C)
Bertil Tomelius (M), ersätter Vakant (M)

Ersättare

Fredrik Karlsson (SD)
Maj-Lis Fredriksson (C)
Sverrir Valgeirsson (L)
Kouder Mere (S)
Vita Åstrand (S)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Dragana Lapcevic, Administrativ chef, §§ 117-128
Lindha Makne, Kvalitetschef
Stefanie Sennevall von Kramer, Resurschef, §§ 117-125
Sofia Henderup Larsson, Utbildningschef grundskola och grundsärskola,
§§ 117-123
Ninda Wegbratt Menkus, Utbildningschef gymnasium och
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, §§ 117-122
Yana Broberg, Strategisk kommunikatör
Håkan Smidvall, Enhetschef/antagningschef, §§ 117-122
Lotta Kårlind, Konsult, §§ 117-119
Anders Wramnell, Rektor, §§ 118-121
Annika Frykholm, Facklig representant, Lärarförbundet
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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-10-10
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Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Paragrafer

117-138

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Sven Lindkvist (S)

Justerare

Susana Apostolovska (M)

Mats Hansson (S)

ANSLAG/BEVIS

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

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-18

Datum då anslaget tas ned

208-11-09

Förvaringsplats
Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 132 Tillbyggnad av Solrosens förskola - inom
fastigheten Sadeln 2
Dnr BIN 2018/2820

Ärendebeskrivning
En utökning av Solrosens förskola med fyra avdelningar till totalt sex avdelningar
genom om- och tillbyggnad inom befintlig fastighet, har funnits med i kommunens
lokalförsörjningsplanering under flera år. I december 2015 beslutade
bildningsnämnden om en beställning till serviceförvaltningen som grund för
fortsatt planering och projektering. Fastigheten ägdes då av Trelleborgshem AB
som därefter har sålt fastigheten.
Planeringen för en om- och tillbyggnad har fortsatt med den nya fastighetsägaren
Brinova AB och ett förslag till samarbetsavtal som omfattar ett antal olika faser
såsom projektering, framtagande av underlag för bygglov och offentlig
upphandling av byggentreprenad har upprättats. Samarbetet avser att mynna ut i ett
långsiktigt hyresförhållande avseende förskola med Brinova AB som hyresvärd
och Trelleborgs kommun som hyresgäst. Även ett preliminärt hyresavtal har
förhandlats.
Vid sammanträde den 18 september 2018 beslutade servicenämnden (SEN 201809-18 § 76, protokollsutdrag bifogas)
att förslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till hyresavtal och ingå
hyresförhållande enligt ärendebeskrivning
att hos kommunfullmäktige ansöka om 3 mnkr till Servicenämndens
investeringsbudget 2020 för utrustning av förskolan
att servicenämnden ställer sig positiva till projektet men förordar eget ägande i
enlighet med Lokalförsörjningsplanen.
Ärendet föreligger för behandling i bildningsnämnden för ställningstagande kring
projektet som sådant samt för beslut om att begära anslag hos kommunfullmäktige
baserat på preliminära uppgifter om ökade driftkostnader samt behov av
investeringsmedel för inköp av utrustning och inventarier.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att meddela kommunstyrelsen att bildningsnämnden fortsatt ställer sig bakom
projektet,
att hos kommunfullmäktige begära anslag om 1 700 000 kr till bildningsnämndens
investeringsbudget år 2019 för inköp av utrustning och inventarier,

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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att hos kommunfullmäktige begära anslag om 3 240 713 kr årligen till
bildningsnämndens driftbudget från och med år 2020 med anledning av ökade
driftkostnader
att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt bildningsnämnden respektive
servicenämnden att återkomma med en uppdaterad redovisning av investeringsoch driftkostnader inför tecknande av slutgiltiga hyresavtal,
att skicka beslutet till servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden för kännedom, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

