
Rapport från den borgerliga gruppen i Arbetsmarknadsnämnden 

Dagens (151116) sammanträde i arbetsmarknadsnämnden innehöll en mix av ärenden och i några 
ärenden hade vi olika uppfattningar om vad som är bäst för Trelleborg. 

Val av justerare, Informationsärenden, Delegationsärenden samt rapporter behandlades i enighet. 

Under övrigt frågade vi varför vår nämnd har en annons för att anställa pedagoger till transitboenden 
och varför inte bildningsförvaltningen ges den uppgiften. 

Svaret var att de fått frågan men inte kunde erbjuda oss den hjälp vi ville ha. 

Under punkten ekonomi blev det mycket frågor kring hur staten ersätter Trelleborgs kommun för de 
utlägg vi har i samband med transitboenden. 

Sen tillkom en ny punkt efter att vi fått information kring det faktum att 172 unga ensamkommande 
flyktingar kommer att anvisas till Trelleborg.  Detta innebär byggande av i storleksordningen 10 nya 
HVB-boenden.  Utöver detta kommer det att behövas boenden till ungefär 550 personer som 
kommer som familjer. 

Här vill Kvartettens medlemmar bara beställa boende utan att ta hänsyn till integrationen. Inte heller 
vill man bygga för andra grupper i samhället. Detta riskerar att göda rasismen i samhället. Varför 
bygger vi bara för de ensamkommande och inte för våra befintliga ungdomar. Den frågan kommer 
som ett brev på posten. 

Bifogar vårt förslag till beslut som röstades ner. 

Samma reservation har vi i samband med byte av HVB till stödboende. Bygg boende för alla 
Trelleborgare och inte bra för flyktingarna. 

Sedan behandlar vi kostpolicyn. Då röstar kvartetten, inklusive centerpartiet, emot närodlat. De vill 
hellre se importerad ekologisk mat som ett förstahandsval. Utöver det faktum att Trelleborgaren ska 
tvingas äta vegetariskt två dagar i veckan finns ingen ekonomisk analys eller någon annan form av 
konsekvensbeskrivning kopplat till ärendet. Bifogar vårt förslag på ändringar. Originaltexten och 
sedan våra ändringsförslag. 

Upphandlingspolicyn behandlas och på vårt förslag tog en enig nämnd beslut om att begära en 
konsekvensutredning innan beslut fattas. 

Därefter följde ett ärende där nämnden föreslås fatta beslut om att godkänna förvaltningens Lex 
Sarah anmälan. Detta röstade vi emot. Kvartetten har bestämt att flyktingkrisen ska hanteras som 
ordinarie verksamhet. Då finns det ingen anledning att ifrågasätta den kompetenta ledningens beslut 
att anmäla sig själva. Det finns inte heller någon anledning att godkänna anmälan. Vi hanterar ju inte 
andra frågor så att vi i efterhand godkänner förvaltningens beslut. Är det ordinarie verksamhet så får 
man ju köra det spåret hela vägen.  

 

Vad avser det faktum att anvisade barn inte hämtas av respektive kommun deltog vi inte i beslutet. 
Vi deltog inte heller i beslutet kring att erbjuda all personal i transithanteringen 
influensavacccinering. 
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