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Datum

Diarienummer

2018-04-20

KS 2017/446

Kommunstyrelsen

Blue Room - uppföljning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 (dnr KS 2017/1172) att godkänna
projektplanen för Blue Room, att 0,1 mkr år 2018 finansieras genom en disposition
ur kommunfullmäktiges budgetmarginal, att projektanslagen för åren 2019-2022
beaktas under kommande budgetberedningar, att godkänna att lönekostnader i
projektet finansieras genom befintlig budget för avdelningen för hållbar utveckling,
samt att återrapportering av projektet ska ske till kommunfullmäktige senast juni
2018. Föreligger förslag till återrapportering av projekt Blue Room.

Beredning
Beslutet att godkänna projektplanen för Blue Room fattades i december 2017 och
vann laga kraft strax innan årsskiftet 2017. Det innebär drygt tre månaders arbete
med projekt Blue Room. Ansvarig projektledare sjukskrevs i slutet av februari
2018 och rekrytering av vikarie är i slutskedet vid dags datum. Detta har försvårat
arbetet med Blue Room. Trots detta genomfördes ett uppstartsmöte för projektet
2018-02-28 där det beslutades att arbetet med FoU-strategi är prioriterad.
I projektplanen anges att 2017 ska FoU-strategi tas fram utifrån att beslutet togs i
början av 2017. Istället kommer FoU-strategin att tas fram under 2018 i nära
samverkan med förvaltningarna och bolagen i Trelleborgs kommun. Dessutom
anger projektplanen att 2018 ska Science Park-idén utvecklas, industri- och
kommundoktorander undersökas och stöd till gymnasieskola och vuxenutbildning
ges. Science Park-idén finns med i diskussionerna kring Kuststad 2025 och BCT.
Kommundoktorandsmöjligheter har diskuterats med Internationella Miljöinstitutet
och World Maritime University, men just nu medger inte det ekonomiska läget att
Trelleborgs kommun anställer en kommundoktorand. Dessutom finns ett samarbete
med Internationella Miljöinstitutet kring doktorander som ska studera cirkulär
ekonomi och blå näringar med start hösten 2018. En ansökan är också inskickad till
Interreg Baltic Sea Region som syftar till att skapa nätverk gällande cirkulär
ekonomi och näringsämnescirkulation och skapandet av våtmarker i
Öresundsregionen (Baltic rePAIR). Två nya YH-utbildningar startar hösten 2018 i
Trelleborgs kommun.
Således fortgår projektet och kommer att öka tempo när vikarie rekryterats för
projektledning.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna återrapporteringen.

