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§ 36 Placering av Victoriasalongen
Dnr KS 2018/460

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutade 2018-03-14 att föreslå kommunstyrelsen att
Victoriasalongen byggs upp i Parken i den del som idag rymmer en förskola.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 att ge kommundirektören i uppdrag att i
samverkan med Trelleborgshem komplettera utredningen med konsekvenser av
Victoriasalongens fysiska inplacering på föreslagen plats, att utreda hur
driftskostnaden och internhyran kommer att påverkas, att även låta Trelleborgshem
återkomma med förslag på alternativ placering, samt att ärendet återrapporteras till
kommunstyrelsen den 19 december 2018.

Beredning
Utredningen har under arbetet träffat representanter för föreningen Gamla
Trelleborg och Trelleborgs Sjöfartsmusei vänner, besökt kulturnämnden
arbetsutskott, besökt Sjöfartsmuseet, träffat Trelleborgshem samt träffat
Alsingevallen.
Utredningen har identifierat tre huvudalternativ för placering av
Victoriainredningen; Parken (lokal som idag inrymmer förskola), Stallet (intill
Kulturbruket) och Centralstationen (tillbyggnad).
Vidare beredning redovisas för i bifogad tjänsteskrivelse samt bifogad utredning.

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar avslag på första och andra att-satsen samt yrkar att
Victoriainredningen placeras i Parken.
Emil Samnegård (MP) yrkar att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare
med en placering i Stallet.
Christer Dahlberg (SÖS) tillstyrker liggande förslag, yrkar tilläggsbeslut om att
ägandet klargörs samt yrkar avslag på andra och tredje att-satsen.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till placering; Centralstationen,
Stallet och Parken. Till samtliga alternativ har uttryckts att kommundirektören
utreder ägarfrågan vilket därmed kommunstyrelsen är överens om.
Ordförande ställer de tre förslagen; Centralstationen, Stallet och Parken mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat att ge kommundirektören i
uppdrag att arbeta vidare med en placering av Victoriainredningen i en tillbyggnad
till Centralstation.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

4 (5)

Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-02-06

KS 2019/75

Lennart Höckert (S) begär votering.

Omröstning
Ordförande sätter Centralstationen som huvudförslag och ställer Stallet mot Parken
för att avgöra vilket av dessa förslag som därefter ska ställas mot huvudförslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att ställa Stallet mot
huvudförslaget.
Lennart Höckert (S) begär votering.
Ordförande föreslår att den som vill ställa Stallet mot huvudförslaget röstar ja och
den som vill att Parken ska ställas mot huvudförslaget röstar nej.
Emil Samnegård (MP) röstar ja.
Lennart Höckert (S), Anna Nordstrandh (S), Sven Lindkvist (S) röstar nej.
Göran Gärtner (M), Catharina von Blixen Finecke (M), Åke Svensson (KD),
Helmuth Petersén (SD), Anita Persson (SD), Mathias Andersson (SD), Bengt
Andersson (SD), Henrik Silfverstolpe (L), Christer Dahlberg (SÖS), Patrik
Holmberg (C) och Mikael Rubin (M) avstår.
Ordförande finner att Parken utsetts som motförslag till huvudförslaget med
röstsiffrorna 3-1 och 11 som avstår.
Ordförande ställer placering av Victoriainredningen i Centralstationen mot Parken
och finner att kommunstyrelsen beslutat att inredningen placeras i Centralstationen.
Lennart Höckert (S) begär votering.
Ordförande föreslår att den som vill att Victoriainredningen placeras i
Centralstationen röstar ja och den som vill att inredningen placeras i Parken röstar
nej.
Göran Gärtner (M), Catharina von Blixen Finecke (M), Åke Svensson (KD),
Helmuth Petersén (SD), Anita Persson (SD), Mathias Andersson (SD), Bengt
Andersson (SD), Henrik Silfverstolpe (L), Christer Dahlberg (SÖS) och Mikael
Rubin (M) röstar ja.
Lennart Höckert (S), Anna Nordstrandh (S), Sven Lindkvist (S) röstar nej.
Patrik Holmberg (C) och Emil Samnegård (MP) avstår.
Ordförande finner att, med röstsiffrorna 10 ja, 3 nej och 2 avstår
har kommunstyrelsen beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare
med en placering av Victoriainredningen i en tillbyggnad till Centralstation.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med en placering av
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Victoriainredningen i en tillbyggnad till Centralstation, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att klargöra framtida ägarskap av
Victoriainredningen.

Reservation
Lennart Höckert (S) anmäler reservation från Socialdemokraterna:
Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att inte arbeta vidare för en
placering av Victoriasalongen i Parken.
En placering av Victoriasalongen i Parken säkerställer att den blir tillgänglig för
Trelleborgarna igen. En placering och uppbyggnad i lokal som ej ägs av
Trelleborgs kommun riskerar att kommunens ägandeskap av Victoriasalongen kan
äventyras.
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