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§52-53 Vi inom Centerpartiet och socialdemokraterna ser turism och
destinationsutveckling som en viktig del i kommunens arbete för att bli en attraktivare
kommun att leva och bo i. Därför yrkade vi på att man skulle ta fram en utredning kring
hur vi tillsammans utvecklar Trelleborgen som turistdestination på bästa sätt. Det är så vi
tror man på bästa sätt får ett helhetsgrepp kring frågan.
§55 Ingen hade varit gladare än vi i Centerpartiet och Socialdemokraterna om en 4H-gård
hade startats i Trelleborg. Dock anser vi inte att det är en kommunal kärnverksamhet utan
detta är någon som bör komma från lokalsamhället, medborgarna och ideella sektorn. Vi
kan inte försvara att kommunalt anställda dygnet runt året runt skall arbeta med
djurhållning för skattebetalarnas pengar. Dessutom anser vi att detta beslut strider mot
det tidigare tagna beslutet §24 i Kultur och fritidsnämnden den 8/4 2020. Vi ställer oss
dessutom frågande till vem som ska ansvara för drift och underhåll.
§56 Vi inom oppositionen i kultur och fritidsnämnden i Trelleborg vill verkligen satsa på
Anderslövsborna. De liksom övriga kommunen är verkligen värda ett bra bibliotek i ljusa
och fräscha lokaler. Att då inte ta möjligheten att flytta verksamheten till Familjens Hus
ser vi som mycket tråkigt. Då det dessutom är ett hus som kommunen redan tecknat
hyresavtal för så blir det ju ingen ökad kostnad om man ser till hela kommunen. Att
biblioteket skall ligga på Familjens Hus är något som beslutats i fullmäktige därav deltar vi
ej i detta regelvidriga beslut.
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