
FEMKLÖVERN I TRELLEBORG 

Budget 2015 

Nämndernas ramar förstärks med satsningar motsvarande 15 miljoner, vilka finansieras 

genom avsteg från resultatmålet. Skattesatsen är oförändrad. 

Bildningsnämnden 

10 miljoner till barn i behov av särskilt stöd som läggs som en ökning av skolpengen. Ett 

nettotillskott med 2 550 kr/elev i grundskolan (exkl f-skoleklass).  

Arbetsmarknadsnämnden 

0,5 miljoner satsas på arbetsfrämjandeåtgärder. Primärt genom att arbeta med att få fler 

ungdomar i arbete. 

Kulturnämnden 

2,5 miljoner för genomförande av biblioteksplanen i syfte att öka läsandet hos barn. I 

projektet ingår bland annat en bibliotikariepool för att öka närvaron på kommunens 

skolbibliotek. 

Kommunstyrelsen – allmän förstärkning 

2 miljoner satsas på: 

- Att anställa en fastighetsstrateg som bland annat ska arbeta med kommande 

utvecklingsprojekt som Övre och Sjöstaden, samt intern samordning. 

- Näringslivsutveckling 

- Landsbygdsstrategi 

Särskilda satsningar 2015 

Fritidsnämnden 

- Särskilda föreningsbidrag, 200 000 kr. En fortsättning av en lyckad satsning för att 

ytterligare stimulera de ideella krafterna som är verksamma inom fritidsnämndens 

ansvarsområden. 

- Ridsporten, 500 000 kr satsas för att säkerställa och utveckla ridsporten i kommunen. 

Kulturnämnden 

- Särskilda föreningsbidrag, 200 000 kr. En fortsättning av en lyckad satsning för att 

ytterligare stimulera de ideella krafterna som är verksamma inom kulturnämndens 

ansvarsområden. 

Kommunstyrelsen 

- Evenemangspotten, 400 000 kr. Medel för att kunna arrangera tillfälliga evenemang i syfte 

att stärka Trelleborgs varumärke, stärka Trelleborgs position i regionen och sätta guldkant i 

vardagen för kommunens invånare. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

- Snorkelled, 150 000 kr. En snorkelled uppförs med informationstavlor under vatten med 

omgivande fauna. Placering blir vid Skåre skansar eller Dalabadet. 

- Provtagning brunnar, 150 000 kr. Gratis provtagning av vatten i privata brunnar ska 

erbjudas gravida eller familjer med barn med fokus på barns hälsa. 

- Politiskt administrativt stöd, systemet med Politiska sekreterare föreslås permanentas och 

ska inarbetas i samband med att den politiska organisationen och partistöden ses över i 

början av nästa mandatperiod. 


