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2019-04-29

KS 2019/24

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Begäran om anslag till driftbudget för
hyrestäckning paviljonger Kattebäckskolan.
Bildningsnämnden beslöt 2018-12-20 § 168 att hos kommunfullmäktige
begära anslag om ytterligare 1 294 400 kr årligen till bildningsnämndens
driftbudget från och med år 2019 samt att skicka beslutet till
servicenämnden och kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendet har tidigare behandlats ett antal gånger i bildningsnämnden,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Mot bakgrund av en föreliggande brist på skolplatser inom Trelleborgs
tätort beslutade bildningsnämnden vid sammanträde 2016-10-26 § 150 att
att tillskapa provisoriska lokaler i paviljonger för 2-3 klasser F-6 för att lätta
på nuvarande tryck i centrala tätorten, att placera paviljongerna vid
Kattebäckskolan, att lokalerna kan avvecklas när föreslagen ny 7-9 skola
tas i bruk samt att kräva ett datum då paviljongerna är färdiga att tas i bruk.
Därefter beslöt bildningsnämnden 2017-09-13 § 121 att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 675 000 kr till bildningsnämndens
investeringsbudget år 2017 för inköp av utrustning och inventarier samt att
hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 3 377 000 kr årligen till
bildningsnämndens driftsbudget fr.o.m. år 2018 med anledning av ökade
driftskostnader. Kommunstyrelsen beslöt dock 2017-11-29 § 242 att avslå
bildningsnämndens begäran om anslag, att uppmana nämnden att dels
tillgodose behovet av inventarier inom nämndens resterande
investeringsram för 2017 och inom befintliga inventarier i övrigt, att
uppmana nämnden finansiera driftkostnaden inom den av kommunfullmäktige 2017-11-27 tilldelade ramen för 2018 samt att driftkostnaden för
åren 2019-2020 skall behandlas under kommande års budgetberedningar.
Vid ett sammanträde 2018-04-17 § 63 behandlade bildningsnämnden
återigen frågan om kompensation för hyreskostnader och i dessa ingick
bl.a. paviljongerna vid Kattebäckskolan. Bildningsnämnden beslutade att
hos kommunfullmäktige begära kompensation om totalt 9 473 000 kr för
ökade lokalkostnader till bildningsnämnden driftbudget 2018, att skicka
beslutet till servicenämnden för kännedom samt att förklara paragrafen
omedelbart justerad.
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Kommunfullmäktige beslutade dock 2018-06-18 § 148 att avslå
bildningsnämndens begäran om kompensation för ökade lokalkostnader till
bildningsnämndens driftbudget under 2018 samt att frågan om
kompensation from 2019 skall diskuteras under höstens budgetberedning. I
bildningsnämndens (2018-05-31 § 84) budgetförslag för 2019-2021
presenterades en tablå med ej kompenserade lokalkostnader som
nämnden begärde drifttillskott för och där bl.a. paviljongerna vid
Kattebäckskolan ingår. Denna begäran blev dock inte hörsammad i den
budget för 2019-2021 som kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17 §
247.
Noteras skall att I bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-27 så
framgår att ” uppgifter om kostnader har bildningsförvaltningen erhållit från
serviceförvaltningen. Utifrån avstämning med serviceförvaltningen, i
samband med hanteringen av detta ärende för beslut om att ingå
hyresavtal, kan det konstateras att bildningsförvaltningen har fått felaktiga
uppgifter. Uppgiften om hyra avser endast hyran för paviljonger och
inkluderar inte kapitalkostnader och övrig drift.”

Beredning
Bakgrunden till ärendet är således den återkommande frågan om huruvida
bildningsnämnden skall kompenseras för ökade driftkostnader avseende
paviljonger vid Kattebäckskolan. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om
budget 2019-2021 (2018-12-17) kan svaret på denna fråga bara tolkas som
att ökade drift- och lokal kostnader ingår inom den där angivna driftramen
för år 2019.
Detaljer i övrigt dvs. bakgrund, kalkyler, tidplan och omfattning framgår av
nämndens protokoll 2018-12-20 samt bildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2018-11-27 med bilagor.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för ökade
driftkostnader gällande paviljong vid Kattebäckskolan för år 2019 samt
att bildningsnämndens behov av kompensation from år 2020 skall
behandlas under höstens budgetberedning.

