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Kultur- och Fritidsnämnden
Datum

Diarienummer

2019-02-18

KFN 2019/11

Tid

Onsdagen den 27 februari 2019 klockan 15.30–16.30
Enhetscheferna finns på plats klockan 15.00-15.30 för att svara på
eventuella frågor
Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson informerar klockan 15.30
om Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster

Plats

Söderslättshallen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

11

Fastställande av mötets dagordning

12

Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

13

Årsanalys 2018

14

Ombudgeteringar från 2018 till 2019

15

Ekonomisk rapport 2019-01-31

16

Stiftelsen Gunnar Nords Stipendiefond

17

Ansökan Olof Christofferssons donationsfond

18

Arrangörsbidrag 2019

19

Projektmedel för barn och ungas deltagande i
kulturyttringar

20

Allmänna Bestämmelser - föreningsbidrag 2019

21

Ny rugbyanläggning

22

Tillgängliga lokaler för uthyrning längs
Strandridaregatan

23

Återremiss av Handlingsplan för att minska
spridningen av mikroplaster

24

Verksamhetsrapport 2019

25

Delegationsärenden 2019

26

Rapporter 2019

Tid

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Maria Tigerschiöld, e-post:
maria.tigerschiold@trelleborg.se.
Kultur- och Fritidsnämnden
Thomas Nilsson (KD)
Ordförande

Kultur- och Fritidsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199

2 (20)

Ledamöter
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)

Ersättare
Torbjörn Christensen (M)
Fredrik Jönsson (KD)
Anna Holst (SD)
Magnus Isgren (SD)
Gustaf Centervall (L)
Ismet Dedic (S)
Lars Hemzelius (SÖS)
Sara Hansen (MP)
Peter Frank (KD)

Deltagande tjänstemän
Emil Hansson, Nämndsekonom
Jörgen Flink, Förvaltningschef
Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare
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11 Fastställande av mötets dagordning
Ärendebeskrivning
Föreligger dagordning för kultur- och fritidsnämndens möte.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
dagordningen.
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12 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Ärendebeskrivning
Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt
lista. Till justerare väljs Mats-Åke Svensson (KD) och Göran Hansson (S). Tid och
plats för justering: Söderslättshallen fredag 1 mars.

5 (20)

13 Årsanalys 2018
Dnr KFN 2019/75

Ärendebeskrivning
Föreligger kulturnämndens Årsanalys 2018 och fritidsnämndens Årsanalys 2018.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
godkänna kulturnämndens Årsanalys 2018 och fritidsnämndens Årsanalys 2018.
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14 Ombudgeteringar från 2018 till 2019
Dnr KFN 2019/81

Ärendebeskrivning
I samband med Årsanalys 2018 äskar kultur- och fritidsnämnden om
ombudgetering av investering till 2019.

Beredning
Ny förskola i Skegrie
Investeringsbudget 2018 för ny förskola i Skegrie är 650 000 kronor. Av dessa har
423 500 kronor utnyttjats. Kvarstående medel om 226 500 kronor äskas till 2019.
Investeringsbudgeten avser inventarier till den nya idrottshallen. Då idrottshallen
färdigställts så sent på året har det inte varit möjligt att få leverans av samtliga
inventarier under 2018. Resterande inventarier levereras i början av 2019.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att ombudgetera investeringar gällande inventarier till den nya
idrottshallen i Skegrie motsvarande 226 500 kronor till kultur- och fritidsnämndens
investeringsbudget 2019.
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15 Ekonomisk rapport 2019-01-31
Dnr KFN 2019/19

Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomisk rapport 2019-01-31 och rapport gällande representation,
kurser och konferenser.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
ekonomisk rapport 2019-01-31 och rapport gällande representation, kurser och
konferenser.
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16 Stiftelsen Gunnar Nords Stipendiefond
Dnr KFN 2019/45

Ärendebeskrivning
Avkastningen av Gunnar Nords Stipendiefond ska utdelas som stipendium till elev
från kommunen som studerar pianoklass vid musikhögskola. Statuterna är således
inte längre möjliga att uppfylla eftersom utbildningssystemet har förändrats.
Kulturnämnden beslutade 2018-02-07, §11 att hos Länsstyrelsen ansöka om
avslutning av fonden och att fondens belopp skall överföras till kommunen att
förvalta internt för att bekosta kommunens kulturstipendium. Länsstyrelsen
beslutade 2019-01-08 att medge att kommunen får förbruka medlen i enlighet med
stiftelsens ändamål eller ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta.
Tillgångar 2017: 78 542 kronor.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag
att skapa en intern fond för att med denna bekosta medel för kommunens
kulturstipendiater.
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17 Ansökan Olof Christofferssons
donationsfond
Dnr KFN 2019/53

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden förvaltar Olof Christofferssons donationsfond.
Fondens medel ska gå till anskaffande av museieföremål samt inköp och utgivning
av skrifter som behandlar genealogi, folklore, botanik, geologi, arkeologi,
numismatik eller kulturhistoria från Skytts och närliggande härader. Totalt
finns 213 576 kronor i fonden.

Beredning
En ansökan har inkommit från två författare för att bekosta utgivning av en bok om
arkeologisk forskning kring stenkammargravar på Söderslätt. Boken blir
författarparets fjärde bok, de tre tidigare har rönt stor framgång och anseende. Se
bifogad ansökan och referensexemplar.

Förslag till beslut
Förvaltningen ser positivt på arbetet med boken och föreslår att kultur- och
fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om 20 000 kronor.
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18 Arrangörsbidrag 2019
Dnr KFN 2019/84

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har 805 000 kronor att fördela till kommunens samlade
kulturföreningsliv. För att i enlighet med det regelverk som finns för
bidragshanteringen med syfte att skapa bredd och kvalitet har nämnden beslutat att
fördela årets bidrag på följande sätt;
Konstverksamhet
För att säkerställa denna kulturyttring satsas 53 000 kronor på dessa föreningar.
Andra satsningar på konst som inte inryms i ovanstående pott är museets och Axel
Ebbes egna konstutställningar som hanteras inom museets driftsram. Samkultur
Gränsgång har gratis lokaler i Kulturbruket.
Museala-, hembygds- och mölleföreningar
För att stimulera dessa har nämnden beslutat att satsa 42 700 kronor. Andra
satsningar som görs utöver ovanstående är bland annat samverkansavtalet med
Gamla Trelleborg rörande Borgqvistska hattmuseet. Gratis lokaler har
Sjöfartsmuseet, Smyge byalag, Kulturgruppen Anderslöv och bygden samt Gamla
Trelleborg.
Musikföreningar
För att stimulera föreningarnas verksamheter och stödja deras publika arrangemang
har nämnden beslutat satsa sammanlagt 176 000 kronor. Det är körer, kårer,
klassiskt och jazz. En stor del av musikföreningarnas arrangemang sker i
samverkan kring Sommar i Stadsparken, men även i byarna, på äldreboenden och
andra mindre konsertlokaler.
Sommar i Stadsparken
I denna satsning ingår all form av scenisk kultur. Musik, dans, teater och film kan
passa i programmet. Nämnden avsätter 120 000 kronor för detta och det innefattar
förutom rent ekonomiskt stöd till de medverkande föreningarna också STIMavgifter, tillstånd, PR- och Marknadsföring, scenisk teknik och fri scen. Minst 15
måndagskvällar och andra dagar ska Stadsparken fyllas med kultur. Förvaltningen
via sin Kultur- och evenemangsenhet får i uppdrag att arbeta fram hela konceptet
inklusive att fördela pengarna till de olika aktörerna. Aktörerna kan i mån av plats
vara andra än de bidragsberättigade föreningarna.
Teater, drama och dans
För att på ett särskilt sätt ta ansvar för denna konstform satsar nämnden 123 000
kronor i bidrag och stöd till dessa föreningar. Trelleborgs Riksteaterförening har
gått i graven. För att säkerställa professionella teatergästspel avsätts en pott pengar
i avvaktan på att en ny arrangerande förening träder fram. Under tiden får
förvaltningen i uppdrag att boka upp minst ett professionellt teatergästspel år 2019.
Trelleborgsrevyns sommarlustspel stöds för att säkerställa revyverksamheten.
Viktigt att nämna är att nämnden även gör andra teatersatsningar utöver denna pott
i form av egna arrangemang för barn och unga.
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Festivaler
Att stödja olika kulturfestivaler ser nämnden som en viktig parameter för att skapa
bredd och kvalitet. Därför satsas 378 000 kronor för denna typ av event. Viktigt att
nämna är att kommunen på andra sätt stöttar många av dessa event via stöd från
andra förvaltningar i form av material och tjänster.
Kvar i potten att fördelas under året
Av de pengar som inte redan har delats ut i ovanstående beskrivning återstår 72
000 kronor för kulturföreningar att söka löpande under året.
Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet, rekryteringsbidrag och
lokalbidrag
Kultur- och fritidsnämnden har antagit gemensamma bidragsregler vilket betyder
att fler föreningar kan beviljas verksamhetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet,
rekryteringsbidrag och lokalbidrag .
Landsbygdsstöd
Kommunstyrelsen har avsatt medel för landsbygdsutveckling som föreningar kan
söka. Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen två gånger om året.
Leaderprojekt
Leader Söderslätt LLU fördelar projektmedel till föreningar löpande under året.
Övrigt stöd
Förutom stöd i rena pengar stödjer nämnden kulturföreningslivet med bland
annat gratis repetitionslokaler och förråd, subventionerade lokalhyror, scenteknisk
hjälp, scenvagn, gratis utescen, PR och marknadsföring via evenemangskalender
och webb, information och utbildning, stöd, hjälp och samverkan.

Beredning
Förvaltningen har gjort en sammanställning och vägt ansökningarna mot
bidragsreglerna. Förvaltningen har kontrollerat att efterfrågade handlingar bifogats
ansökan. Föreligger förslag till fördelning av arrangörsbidrag.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fördela arrangörsbidrag i enlighet med förvaltningens beredning och bifogad
lista.
att föreningarna i all sin kommunikation ska ha med logga och text att de erhåller
stöd av Trelleborgs kommun.
att föreningarna i övrigt ska följa bidragsregler beslutade i kultur- och
fritidsnämnden.
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19 Projektmedel för barn och ungas deltagande
i kulturyttringar
Dnr KFN 2019/82

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att halvera det kommunala stödet till
studieförbunden, samt att bidrag under 100 000 kronor inte ska beviljas. Föreligger
förslag för användande av de pengar som inte blir utbetalningsbara enligt det nya
golvet i studieförbundsstödet.
Projektmedel för att stärka barn och ungas deltagande i kulturyttringar
Med kultur menas i detta fall musik, dans, konst, teater, film, kulturarv och
litteratur.
I samverkan med studieförbunden och den ideella sektorn skapas verksamheter
som riktas till barn och unga för att främja deras vilja och förmåga till
kulturskapande. Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller scen och kunskap i
samverkan med studieförbunden.
Exempel kan vara
att producera musik- och danstävlingar eller - arrangemang
prova-på-verksamheter tillsammans med kulturföreningar för skollovslediga barn
inspirerande uppvisningar och föreläsningar riktade till barn och unga
föreläsningar om pedagogik och ledarskap för ledare i kulturgenren

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att förvalta och fördela projektmedel för barn och ungas deltagande i
kulturyttringar.
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20 Allmänna Bestämmelser - föreningsbidrag
2019
Dnr KFN 2019/78

Ärendebeskrivning
Föreligger revidering av Allmänna bestämmelser - föreningsbidrag.

Beredning
Med anledning av att två nämnder nu har blivit en har de båda nämndernas
allmänna bestämmelser för föreningsbidrag reviderats och slagits ihop.
Följande revideringar har gjorts som är av väsentlig betydelse:
Den tidigare fritidsnämndens verksamhetsbidrag, lokalbidrag och
rekryteringsbidrag har endast varit möjliga att söka för föreningar som bedrivit
idrottsverksamhet för ungdomar och/eller personer med funktionsvariationer.
Dessa bidragsformer har samtliga reviderats så att det från och med år 2019 är
möjligt för alla föreningar som bedriver ungdomsverksamhet och/eller verksamhet
för personer med funktionsvariationer att söka och erhålla bidrag. Rätt till bidrag
förutsätter dock fortfarande att villkoren för respektive bidragsform uppfylls av
föreningen.
För studieförbunden har ett villkor lagts till som medför att studieförbund som
enligt beräkningsmodellen erhåller under 100 000 kronor inte beviljas något bidrag
alls.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
godkänna förslaget om revidering av Allmänna bestämmelser – föreningsbidrag att
gälla från och med 1 januari 2019.
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21 Ny rugbyanläggning
Dnr FRN 2016/37

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade 2018-10-09, §71 Ny rugbyanläggning, att ge
förvaltningen i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta
för att ta med ny rugbyanläggning i översiktsplan samt i detaljplanearbetet.
Fritidsnämnden beslutade 2017-02-28 §20 att godkänna handlingsplan för utökning
av Pilevalls rugbyplan enligt ritning inom en femårsperiod, 2017-2021.
I lokalförsörjningsplanen finns investeringen på 20 miljoner med år 2020.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att, i enlighet med beslutad handlingsplan, beställa projektering och
kostnadsberäkning från tekniska servicenämnden och därefter äska pengar från
kommunfullmäktige till investering av ny rugbyanläggning.
Projektering och kostnadsberäkning ska beakta en läktare för 200-300 personer, en
omklädningsrumsbyggnad med 4-6 omklädnadsrum samt att Pingvin RC önskar ett
nyttjanderättsavtal för en del av marken för att på egen bekostnad kunna uppföra
ett klubbhus på cirka 200 kvadratmeter. Förvaltningen får också i uppdrag att
föreslå en årsavgift för den nya anläggningen efter dialog med föreningen.
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22 Tillgängliga lokaler för uthyrning längs
Strandridaregatan
Dnr KFN 2019/77

Ärendebeskrivning
Trelleborgs Hamn AB har tillgängliga lokaler för uthyrning längs
Strandridaregatan i Trelleborg. I en del av dessa lokaler finns, sedan tidigare,
verksamheter såsom padel och boule. På initiativ av kultur- och fritidsnämndens
ordförande önskas att förvaltningen undersöker möjligheterna att förhyra
tillgängliga lokaler för föreningsverksamheter.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag
att undersöka möjligheterna till att förhyra lokal av Trelleborgs Hamn AB för
föreningsverksamheter
att föreslå vilka eventuella verksamheter som skulle kunna bedrivas i lokalerna
att presentera hyreskostnader, driftskostnader samt kostnader för eventuella
verksamhetsanpassningar
att återrapportera till nämnden senast i maj 2019.
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23 Återremiss av Handlingsplan för att minska
spridningen av mikroplaster
Dnr KFN 2019/40

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-18 §217 att återremittera
Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun Projekt mikroplaster till samtliga nämnder och kommunala bolag för
kostnadsberäkningar och kostnadsuppskattningar. Svar ska ha inkommit till
nämnden senast i april 2019.

Beredning
I Trelleborgs kommun finns fem konstgräsplaner: på Vångavallen, Köpingeskolan,
Västervångskolan, Smygehamn och Anderslöv.
Uppskattad kostnadsökning och åtgärder:
1. Bevakning av Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket.
Ingen kostnad för kultur- och fritidsnämnden.
2. Miljösamverkan Skånes projekt Reducera uppkomst och utsläpp av mikroplaster
från konstgräsplaner.
Ingen kostnad för kultur- och fritidsnämnden.
3. För befintliga konstgräsplaner bör det granulat som upphandlas ha bästa möjliga
hälso- och miljöprestanda.
Kostnadsökning vid inköp av nytt granulat, totalt per plan:
Köpingeskolan 45 000 kronor
Vångavallen 36 000 kronor
Smygehamn 36 000 kronor
Anderslöv 36 000 kronor
Västervångsskolan 0 kronor
4. Dagvattenbrunnar i anslutning till konstgräsplaner bör förses med filter för
uppsamling av granulat.
Installation av granulatuppsamlare och filter kostar 100 000 kronor per plan.
5. Rutiner för skötsel av konstgräsplaner bör tas fram med syfte att minimera
spridningen av granulat.
Det kommer nya rutiner både för skötsel men även för användare som medför
kostnader. Miljöstation vid utgång kostar 4 000 kronor per plan, sarg i staket runt
planen 25 000 kronor per plan. Arbetskostnad för att tömma granulatuppsamlare
740 kronor/vecka och plan.
6. Tillsyn enligt miljöbalken av konstgräsplaner med krav på åtgärder.
Avgift för tillsyn 8 730 kronor per tillsyn.
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7. Ta fram bra information vid konstgräsplanerna om problemen med
fyllnadsmaterialet och lämpligt beteende för att minska svinnet och miljöpåverkan
till samtliga lag, ledare, spelare och anhöriga till spelare.
Denna kostnad ingår i punkt 5, miljöstation.
Investeringskostnad:
Granulatuppsamlare och filter 5 planer x 100 000 kronor = 500 000 kronor
Miljöstation/sarg 5 planer x 29 000 kronor = 145 000 kronor
Total investeringskostnad 645 000 kronor.
Årlig kostnadsökning:
Vångavallen, kostnadsökning för granulat 36 000 kronor
Köpingeskolan, kostnadsökning för granulat 45 000 kronor
Smygehamn, kostnadsökning för granulat 36 000 kronor
Anderslöv, kostnadsökning för granulat 36 000 kronor
Arbetskostnad 740 kronor x 52 = 38 480 kronor
Tillsyn enligt miljöbalken 5 planer x 8 730 kronor = 43 650 kronor
Total årlig kostnadsökning 235 130 kronor.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela
samhällsbyggnadsnämnden att följande kostnadsökning kommer att uppstå för
konstgräsplanerna:
Investeringskostnad 645 000 kronor.
Ökad årlig kostnad 235 130 kronor.
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24 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.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande
lägga förteckning om verksamhetsrapporter till handlingarna.
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25 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.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande
lägga förteckning om delegationsärenden till handlingarna.
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26 Rapporter 2019
Dnr KFN 2019/22

Ärendebeskrivning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Kultur- och fritidsförvaltningens barnbokslut 2018. Dnr 2019/41.
Samverkansgruppen USSPs Rapport USSP 2018. Dnr 2019/68.
Kommunfullmäktiges protokoll §13 Månatlig redovisning av representation. Dnr
2019/19.
TIF Vikings skrivelse gällande 6 omklädningsrumsmoduler. Dnr 2019/76.
Pågående detaljplaner finns på hemsidan: http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bomiljo/kommunens-planarbete/detaljplan/detaljplaner-pa-gang/

