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Kultur- och Fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-01-30

KFN 2019/10

Plats och tid

Trelleborgs Museum kl. 9.00–16.00

Beslutande

Gunnar Hedin (M)
Thomas Nilsson (KD), Ordförande
Mats-Åke Svensson (KD), 1:e vice ordförande
Tomas Olsson (SD), 2:e vice ordförande
Kerstin Johansson (S)
Göran Hansson (S)
Ola Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Fredrik Jönsson (KD)
Anna Holst (SD)
Magnus Isgren (SD)
Gustaf Centervall (L)
Ismet Dedic (S)
Lars Hemzelius (SÖS)

Övriga

Jörgen Flink, Förvaltningschef
Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare
Emil Hansson, Nämndsekonom
Anette Persson, Enhetschef Ungdomsenheten
Annika Eriksdotter, Enhetschef Kultur- och evenemangsenheten
Fanny Mellberg, HR
Fredrik Seeger, Enhetschef Idrottsenheten
Ingela Jakobsson, Enhetschef Museer
Karolina Jonasson, Enhetschef Badhuset
Martin Wedin Hansson, Enhetschef Fritidsenheten
Michael Nordberg, Enhetschef Bibliotek och Kulturskola
Rebecca Segerhagen, Parken kultur- och konferenscenter

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 1 februari

Paragrafer

1-10

Sekreterare
Maria Tigerschiöld
Ordförande
Thomas Nilsson (KD)

Justerare

Gunnar Hedin (M)

Kerstin Johansson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kultur- och Fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-05

Datum då anslaget tas ned

2019-02-27

Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift
Maria Tigerschiöld
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Kultur- och Fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-01-30

KFN 2019/10

§ 1 Fastställande av mötets dagordning
Ärendebeskrivning
Föreligger dagordning för kultur- och fritidsnämndens möte. Ärende Frikort 20192022 för kultur- och fritidsnämnden utgår.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. Ärende Frikort
2019-2022 för kultur- och fritidsnämnden utgår.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 2 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Ärendebeskrivning
Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt
lista. Till justerare väljs Gunnar Hedin (M) och Kerstin Johansson (S). Tid och
plats för justering: Söderslättshallen fredag 1 februari.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-01-30
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§ 3 Delegationsordning för kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KFN 2019/27

Ärendebeskrivning
Föreligger Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.

Yrkande
(C) och (S) yrkar att 8.6 Beslut om att initiera interna utredningar utgår ur
delegationsordningen.
(KD), (SD) och (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Den som röstar ja röstar för liggande förslag. Den som röstar
nej röstar för (C) och (S) yrkande.
Gunnar Hedin (M), Thomas Nilsson (KD), Mats-Åke Svensson (KD) och Tomas
Olsson (SD) röstar ja.
Kerstin Johansson (S), Göran Hansson (S) och Ola Olsson (C) röstar nej.
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt liggande förslag.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Delegationsordning för kulturoch fritidsnämnden.

Reservation
(C) och (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 4 Attestförteckning 2019
Dnr KFN 2019/44

Ärendebeskrivning
Föreligger Attestförteckning 2019-02-01 angående beslutsattestanter och deras
ersättare från och med 2019-02-01 inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslag angående beslutsattestanter och deras ersättare enligt
attestförteckning.
att när inget annat än ansvar anges i kodsträngen innebär det att full attesträtt gäller
på övriga koddelar. När en specificerad kodsträng, begränsad tid eller ett belopp
anges, gäller attesträtten endast detta.
att förvaltningschef har generell beslutsattesträtt inom nämndens
verksamhetsområden, samt att förvaltningschef utser beslutsattestanter och
ersättare fortlöpande inom nämndens verksamhetsområden via delegering.
Förvaltningschef ska alltid retroaktivt meddela nämndens presidium om ovan
delegeringar samt att denna delegeranderätt ska tillföras delegationsordningen.
att controller har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för
hela nämnden.
Detta dokument ersätter tidigare gällande attestbeslut med attestförteckning.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 5 Taxor och avgifter 2019
Dnr KFN 2019/26

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till Taxor och avgifter 2019.

Beredning
Fritidsnämnden beslutade 2011-10-25, §72, att samtliga taxor och avgifter årligen
skall uppräknas med 2,5%. Beslutet har följts sedan dess och vid behov har taxorna
justerats till jämna noll eller fem kronor. När det gäller entréavgifterna till bland
annat Badhuset har marknadsanpassningar gjorts årligen.
Kulturnämnden beslutade 2016-12-07, §76, att årligen räkna upp taxorna från och
med år 2017 enligt konsumentprisindex (KPI oktober 2016) undantaget taxor inom
kulturskolan samt publika entréavgifter.
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa tidigare
beslut med följande två undantag:
Årsavgift för spel i Superettan
Fritidsnämnden beslutade 161206, §89, att sänka årsavgiften med 100 tkr med
anledning av minskade kostnader i samband med att den västra ståplatsläktaren på
Vångavallen sades upp och avetablerades. Summan var tidigare inräknad i den
årsavgift som var fastställd för spel i Superettan.
2018 gjordes omfattande investeringar på Vångavallen för att möta Svenska
fotbollförbundets arenakrav. Till följd av detta har nämnden fått ökade kostnader i
form kapitaltjänstkostnader för gjorda investeringar samt ökade hyror till tekniska
servicenämnden. Förvaltningen anser därför att det nu är rimligt att avgiften
återställs till 2016 års nivå.
Nycklar och passerkort
Förvaltningen hanterar en stor mängd nycklar och passerkort till lokaler och
anläggningar. Detta är en stor administrativ börda men även en betydande kostnad
för nämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att fortsättningsvis ta ut
en självkostnad för nycklar och passerkort som inte endast lånas ut under en
kortare period.
Eftersom de tidigare nämnderna har haft två olika metoder för årlig uppräkning av
taxorna bör detta justeras. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att använda
dig av den modell som den tidigare fritidsnämnden har använt sedan 2012.

Yrkande
(C) och (S) yrkar yrkar att hyran till Vångavallen på grund av bristande underhåll
räknas upp med 2,5% och inte 32,1%.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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(M) yrkar bifall till liggande förslag med tillägg justering till jämna 0 och 5 kronor.
(SD) yrkar bifall till liggande förslag med tillägg justering till jämna 0 och 5
kronor.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag med tillägg justering till jämna 0
och 5 kronor.

Omröstning
Omröstning begärs. Den som röstar ja röstar för liggande förslag med tillägg
justering till jämna 0 och 5 kronor. Den som röstar nej röstar för (C) och (S)
yrkande.
Gunnar Hedin (M), Thomas Nilsson (KD), Mats-Åke Svensson (KD) och Tomas
Olsson (SD) röstar ja.
Kerstin Johansson (S), Göran Hansson (S) och Ola Olsson (C) röstar nej.
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt liggande förslag med tillägg justering till jämna 0 och 5 kronor.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att för 2019 följa tidigare nämnders beslut angående årlig uppräkning av taxor och
avgifter
att fastställa årsavgiften för spel i Superettan 2019 till 446 645 kronor
att ta ut självkostnadspris för nycklar och passerkort till lokaler och anläggningar
att från och med 2020-01-01 årligen uppräkna nämndens taxor och avgifter,
undantaget kulturskolans avgifter samt entréavgifter, med 2,5 % och justering till
jämna 0 och 5 kronor.

Reservation
(C) och (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. (C) och (S) anser att det är
helt orimligt att en förening får 32,1% i ökad hyra. Det bör vara 2,5% som till
övriga.

Skickas till
TFF, berörda föreningar och bokare

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 6 Entréavgifter samt avgifter till Kulturskolan
2019
Dnr KFN 2019/43

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till entréavgifter till kultur- och fritidsnämndens olika
institutioner samt avgifter till Kulturskolan 2019.

Beredning
Avgifterna till Kulturskolan samt entréavgifter till kultur- och fritidsnämndens
olika institutioner föreslås oförändrade med följande två undantag:
1. Trelleborgen
En höjning av entréavgiften med 20 kronor föreslås under högsäsong, efter
Midsommar till och med 31 augusti, från nuvarande 40 kronor till 60 kronor. Som
en följd av detta föreslås även att endagskortet för tre museer höjs med
motsvarande belopp under samma period.
2.Kulturmagasinet
En höjning av entréavgiften för visning föreslås med 10 kronor, från nuvarande 60
kronor till 70 kronor.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att för 2019 fastställa entréavgiften till Trelleborgen till 60 kronor under högsäsong
att för 2019 fastställa entréavgiften till tre museer till 80 kronor under högsäsong
att för 2019 fastställa entréavgiften för visning på Kulturmagasinet till 70 kronor
att övriga entréavgifter samt avgifter till Kulturskolan förblir oförändrade under
2019.

Skickas till
Berörda besökare

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 7 Verksamhetsplan 2019
Dnr KFN 2019/25

Ärendebeskrivning
Föreligger Verksamhetsplan 2019.

Ajournering
Ajournering klockan 15.10-15.20.

Yrkande
(C) och (S) yrkar på återremiss.
(M) och (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Ajournering
Ajournering klockan 15.30-15.35.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet ska beslutas
idag.

Tilläggsyrkande
(C) och (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att göra konsekvensanalys i
samband med Delårsrapport 1 gällande besparingarna.
(M) yrkar bifall till liggande förslag med tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att
göra konsekvensanalys i samband med Delårsrapport 1 gällande besparingarna.
(SD) yrkar bifall till liggande förslag med tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att
göra konsekvensanalys i samband med Delårsrapport 1 gällande besparingarna.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag
med tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att göra konsekvensanalys i samband
med Delårsrapport 1 gällande besparingarna.

Omröstning
Omröstning begärs. Den som röstar ja röstar för liggande förslag med tillägg att ge
förvaltningen i uppdrag att göra konsekvensanalys i samband med Delårsrapport 1
gällande besparingarna. Den som röstar nej röstar för (C) och (S) yrkande.
Gunnar Hedin (M), Thomas Nilsson (KD), Mats-Åke Svensson (KD) och Tomas
Olsson (SD) röstar ja.
Kerstin Johansson (S), Göran Hansson (S) och Ola Olsson (C) röstar nej.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Med 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt liggande förslag med tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att göra
konsekvensanalys i samband med Delårsrapport 1 gällande besparingarna.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2019 och att ge
förvaltningen i uppdrag att göra konsekvensanalys i samband med Delårsrapport 1
gällande besparingarna.

Reservation
(C) och (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Beslutet slår för hårt mot
landsbygden, mot föreningarna och studieförbunden. (C) och (S) reserverar sig mot
fyra punkter i avsnitt 3 Ekonomi: 1) ökade kostnader för Vångavallen och
utebliven kompensation för avtalsrörelsen, 2) minskning av central budget, 3)
besparingar på bibliotek och friluftsbad och 4) halvering av bidragen till
studieförbunden.

Särskild skrivelse
(L) och (SÖS) meddelar att de inkommer med särskild skrivelse med instämmande
i (C) och (S) reservation.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer
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§ 8 Verksamhetsrapport 2019
Dnr KFN 2019/20

Ärendebeskrivning
Föreligger verksamhetsrapporter från respektive enhetschef för kultur- och
fritidsnämndens verksamheter Museum, Parken, Bibliotek, Kulturskola, Badhuset,
Fritidsenhet, Idrottsenhet och Ungdomsenhet.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande lägga förteckning om
verksamhetsrapporter till handlingarna.

Justerares signaturer
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§ 9 Delegationsärenden 2019
Dnr KFN 2019/21

Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över handlagda ärenden enligt delegation.
Återrapportering investeringar När en investering är genomförd ska detta
rapporteras till kultur- och fritidsnämnden bland övriga delegationsbeslut.
Redovisas till nämnd i den ekonomiska rapporten. Dnr 2019/19.
Ungdomsenheten har anställt en fritidsledare 50% på Tjejloftet. Beslutsdelegat:
Anette Persson. Dnr 2019/32.
Idrottsenheten har anställt en servicearbetare på allmän visstidsanställning med
timlön. Beslutsdelegat: Fredrik Seeger. Dnr 2019/32.
Kulturskolan har en tillsvidareanställning som bildlärare på 20% och en
tillsvidareanställning som filmlärare på 20% från och med vårterminen 2019.
Beslutsdelegat: Michael Nordberg. Dnr 2019/32.
Utbetalning december verksamhetsbidrag 399 997 kronor och rekryteringsbidrag
900 kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr 2019/24.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande lägga förteckning om
delegationsärenden till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 10 Rapporter 2019
Dnr KFN 2019/22

Ärendebeskrivning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Servicenämndens protokoll §90 Begäran om projekteringsmedel - Badhuset. Dnr
FRN 2018/108.
Kommunfullmäktiges protokoll §236 Ny nämnds- och förvaltningsorganisation för
mandatperioden 1 januari 2019 - 31 december 2022. Dnr KFN 2019/37.
Kommunfullmäktiges protokoll §238 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och
fritidsnämnden. Dnr KFN 2019/38.
Kommunfullmäktiges protokoll §252 Ersättares inkallning till tjänstgöring i
nämnder och styrelser. Dnr KFN 2019/39.
Kommunstyrelsen protokoll §366 Översyn av ansvar för idrottslokaler lägesrapport. Dnr FRN 2015/70.
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, beslutat av kommunfullmäktige 201812-17. Dnr 2019/28.
Länsstyrelsen Skånes beslut gällande Stiftelsen Gunnar Nords Stipendiefond. Dnr
2019/45.
Pågående detaljplaner finns på hemsidan: http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bomiljo/kommunens-planarbete/detaljplan/detaljplaner-pa-gang/

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

