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3ODQHULQJRFKUHQRYHULQJDY9DQQHEHUJDVNROD
)|UVODJWLOOEHVOXW
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår hemställan.

6DPPDQIDWWQLQJ
Tekniska nämnden hemställer om att få 2 mnkr för att under 2018 påbörja
planering och renovering av Vanneberga skola.

%HVNULYQLQJDYlUHQGHW
Tekniska nämnden beslutade den 27 februari 2018, §17, att hemställa hos
kommunstyrelsen om att tillföra tekniska förvaltningen 2 mnkr för att under 2018
påbörja planering och renovering av Vanneberga skola. Det var ett initiativärende
från de rödgröna partierna S, C, MP, V.
I tekniska nämndens beslut finns ingen kalkyl som visar hur de kommer fram till de
2,0 mnkr. Det går inte att utläsa om det är investering eller driftkostnad. Det
framgår att de rödgröna partierna hade i sitt förslag till strategisk plan och budget
för 2018-2021 avsatt sammanlagt 8,650 mnkr för renovering av Vanneberga skola
inklusive köket.
Ekonomiavdelningen har varit i kontakt med tekniska förvaltningen och de har
ingen slutlig beräkning över åtgärderna. De kan anta att det är kostsamma åtgärder
eftersom det är bland annat är ventilation, nya ytskikt, kök och tillgänglighet som
behöver ses över.
.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHW(NRQRPLDYGHOQLQJHQ
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Eftersom de rödgröna i sin budget avsatte 8,650 mnkr och tekniska förvaltningen
antar att det kommer att bli kostsamma åtgärder kommer förmodligen inte 2 mnkr
att räcka och därav får detta ärende anses vara ett beslut som kommunfullmäktige
ska besluta om.
Ekonomiavdelningen har varit i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen för
att inhämta ett tjänstemannayttrande. Förvaltningschefen hänvisar till det ärende till
förändring av skolorna i Vinslövsområdet som var uppe till beslut redan 2014. I
detta beskrivs möjligheterna till integrering av Vanneberga skola till skolorna i
Vinslövs tätort. Det skulle inte vara några bekymmer utifrån klasstorlekarna och
möjligheterna att skapa likvärdiga förutsättningar skulle förbättras. Barn- och
utbildningsnämnden behandlade inte förslaget med att integrera Vanneberga skola.
Förvaltningen har därefter försökt lyfta ärendet vid ett flertal tillfällen. I maj 2018
föreslogs återigen integrera Vanneberga i Vinslöv men barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott avslog ärendet.
I det förslag till riktlinjer för investeringar, som kommunfullmäktige beslutade om
den 26 mars 2018, framgår vikten av ett genomarbetat beslutsunderlag för att
minska risken för felinvesteringar. Tekniska nämndens ärende saknar ett
genomarbetat beslutsunderlag och det är oklart vilka åtgärder som avses, vilket det
totala investeringsbehovet är och till vilken kostnad. Med hänvisning till detta
föreslår ekonomiavdelningen avslag på hemställan och anser att tekniska nämnden
får återkomma med ett mer genomarbetat beslutsunderlag där det framgår olika
handlingsalternativ.
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%HVOXW
Att hemställa hos kommunstyrelsen om att tillföra tekniska förvaltningen 2 mkr för
att under 2018 påbörja planering och renovering av Vanneberga skola. 
5HVHUYDWLRQHU
Arne Dahlström (KD), Andreas Novotny (M), Bengt Troedsson (M) reserverar sig
mot beslutet.
/HGDP|WHUVRPDYVWnUIUnQDWWGHOWDLEHVOXWHW
Ulf Berggren (SD), Jonny Dolkov (SD) avstår från att delta i beslutet.
2PU|VWQLQJ
Ordförande ställer beslutsförslaget under proposition och finner det bifallet.
<UNDQGH
Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ronny Ebbesson (MP), Agneta Söderberg (S),
Per-Åke Purk (V), Thomas Glanby-Nilsson (C) yrkar att ärendet avgörs idag.
Arne Dahlström (KD), Andreas Novotny (M), Bengt Troedsson (M) yrkar avslag
Ulf Berggren (SD), Jonny Dolkov (SD) avstår från att delta
%HVNULYQLQJDYlUHQGHW
Beslutsförslag i initiativärendet: Att hemställa hos kommunstyrelsen om att tillföra
tekniska förvaltningen 2 mkr för att under 2018 påbörja planering och renovering
av Vanneberga skola.
Initiativärendet:
De rödgröna partierna S, C, MP, V, hade i sitt förslag till strategisk plan och budget
för 2018-2021 avsatt sammanlagt 8 650 000 kronor för renovering av Vanneberga
skola inkl. köket.
”Vi anser att bygdeskolorna på landsbygden ska få fortsätta utvecklas och finnas
kvar så länge eleverna gynnas. Ett bevarande av skolorna på landsbygden ökar också
attraktiviteten och möjligheten att bo och verka utanför de större tätorterna”.
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