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Kultur- och fritidsnämnden
Datum

Diarienummer

2019-06-03

KFN 2019/14

Tid

Onsdagen den 12 juni 2019 klockan 9.00–15.00
Sammanträde, kaffe/te och smörgås klockan 9.00 på
Söderslättshallen, därefter studiebesök i gemensam buss till
Anderslövs friluftsbad, fritidsgård och bibliotek. Lunch på
Anderslövs Gästis klockan 12.00, därefter studiebesök på Skegrie
idrottshall och fritidsgård. Slutligen guidad visning på
Kulturmagasinet och retur till Söderslättshallen cirka klockan
15.00.
Eventuell specialkost meddelas restaurangpersonal på plats.

Plats

Söderslättshallen. Anläggningsbesök.

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

55

Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

56

Fastställande av mötets dagordning

57

Ekonomisk rapport 2019

58

Budgetförslag 2020-2022

59

Ansökan till ny träningslokal för Trelleborg Judo

60

Verksamhetsbidrag till Trelleborg Handbollsklubb
Elit

61

Arrangörsbidrag 2019

62

Verksamhetsbidrag Sociala föreningar 2019

63

Verksamhetsrapport 2019

64

Delegationsärenden 2019

65

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

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
Martin Wedin Hansson, Avdelningschef
Enhetschefer
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55 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Ärendebeskrivning
Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt
lista.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Tomas Olsson
(SD) och Göran Hansson (S) till justerare. Tid och plats för justering:
Söderslättshallen fredag 14 juni.
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56 Fastställande av mötets dagordning
Ärendebeskrivning
Föreligger dagordning för kultur- och fritidsnämndens möte.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
dagordningen.
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57 Ekonomisk rapport 2019
Dnr KFN 2019/19

Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomisk rapport 2019-05-31.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
ekonomisk rapport 2019-05-31.
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58 Budgetförslag 2020-2022
Dnr KFN 2019/25

Ärendebeskrivning
Föreligger Budgetförslag 2020-2022.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
Budgetförslag 2020-2022.
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59 Ansökan till ny träningslokal för Trelleborg
Judo
Dnr KFN 2019/132

Ärendebeskrivning
Trelleborg Judo har 1 maj översänt ansökan till ny träningslokal. Föreningen
föreslår att Trelleborgs kommun hyr 700 m2 fastighet för Trelleborg Judos
verksamhet. Detaljerade förutsättningar framgår av bilaga.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela
Trelleborg Judo att nämnden saknar ekonomiska förutsättningar för att i nuläget
förhyra ytterligare fastigheter till enskilda föreningar.
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60 Verksamhetsbidrag till Trelleborg
Handbollsklubb Elit
Dnr KFN 2019/24

Ärendebeskrivning
Trelleborg Handbollsklubb Elit har 9 maj skickat skrivelse till kultur- och
fritidsnämnden gällande ansökan om verksamhetsbidrag som tidigare inte blivit
beviljat på grund av föreningens obetalda fakturor till Trelleborgs kommun.
Trelleborg HBK Elit har de senast åren kämpat med en negativ ekonomi och har
i år kommit i fas med ekonomin. Föreningen önskar att Trelleborgs kommun
betalar ut de beviljade anslag för verksamhetsbidrag som finns innestående. Detta
skulle på ett mycket positivt sätt påverka föreningens möjligheter till en fortsatt
god ekonomi.

Beredning
Enligt kultur- och fritidsnämndens allmänna bestämmelser för föreningsbidrag
beviljas inga bidrag till förening som står i skuld till Trelleborgs Kommun. Av
bestämmelserna framgår dock att ansökan kan komma att omprövas av nämnden
om och när skulden är betald. Tidigare praxis har varit att nämnden har beviljat
bidrag då samtliga skulder har reglerats.
Trelleborg HBK Elit har fått avslag vid två ansökningstillfällen med anledning av
obetalda fakturor till Trelleborgs kommun. Totalbeloppet uppgår till 11 077 kronor.
Ansökningsnummer Datum Belopp
5319 2016-02-15 9 374 kronor
5534 2016-12-09 1 703 kr
Totalt 11 077 kronor

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att i enlighet med gängse praxis bevilja Trelleborg HBK
Elits ansökan om verksamhetsbidrag med totalt 11 077 kronor samt att
förvaltningen före utbetalning säkerställer att samtliga skulder till Trelleborgs
kommun är reglerade och att beslutade bidragskriterier i övrigt uppfylls av
föreningen.
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61 Arrangörsbidrag 2019
Dnr KFN 2019/84

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden fördelar arrangörsbidrag enligt sina bidragsregler och
har i årets budget 140 300 kronor kvar att fördela. Ansökningar har nu inkommit
för beslut i nämnden.
Föreningen Trelleborgs Musikkår ansöker om arrangörsbidrag om 14 000 kronor
för att kunna ta in gästsolister till två av sina sommarkonserter i Stadsparken.
Föreningen En kreativ förening ansöker om arrangörsbidrag om 6 000 kronor för
konstutställning i Smygehuk.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Föreningen Trelleborgs Musikkår beviljas arrangörsbidrag om 14 000 kronor
för att kunna ta in gästsolister till två av sina sommarkonserter i Stadsparken.
att Föreningen En kreativ förening beviljas arrangörsbidrag om 4 000 kronor för
konstutställning i Smygehuk, vilket är enligt förvaltningens riktlinjer för bidrag till
utställningar.
att bidragen betalas ut till föreningarna.
att det i föreningarnas marknadsföring skall framgå att Trelleborgs kommun stödjer
arrangemanget.
att återrapportera efter arrangemangets genomförande, dock senast 31 januari 2020.
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62 Verksamhetsbidrag Sociala föreningar 2019
Dnr KFN 2019/108

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden fördelar verksamhetsbidrag enligt gällande
bidragsregler och har i årets budget 49 500 kronor kvar att fördela. En ansökan har
nu inkommit för beslut i nämnden.
Föreningen Attention ansöker om verksamhetsbidrag om 15 000 kronor för sin
verksamhet att sprida kunskap, stötta och hjälpa de med neuropsykiatriska
funktionshinder.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Föreningen Attention beviljas verksamhetsbidrag om 10 000 kronor för sin
verksamhet, vilket är enligt förvaltningens likabehandlingsprinciper.
att bidraget betalas ut till föreningen.
att det i föreningens marknadsföring skall framgå att Trelleborgs kommun stödjer
verksamheten.
att återrapportera sin verksamhet senast 31 januari 2020.
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63 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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64 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.
Utbetalning av bidrag i maj: Verksamhetsbidrag 3 542 kronor, lokal- och
städbidrag 3 150 kronor, rekryteringsbidrag 1 180 kronor, arrangörsbidrag 82 000
kronor, bidrag sociala föreningar 409 500 kronor och sommarlovsstöd 366 000
kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr 2019/24.
Anställning enhetschef Idrottsenheten. Beslutsdelegat: Jörgen Flink. Dnr 2019/32.

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

Ärendebeskrivning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Sällskapet Länkarnas skrivelse 30 april. Dnr 2019/108.
Föräldraföreningen mot narkotikas tackbrev 15 maj. Dnr 2019/108.
Kommunfullmäktiges protokoll §89 Revisionsberättelse samt
lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2018. Dnr 2019/127.
Kommunfullmäktiges protokoll §114 Uppförande av camping åt åretruntboende.
Dnr 2019/99.
Kommunfullmäktiges protokoll §115 Ridhus. Dnr 2016/107.
Pågående detaljplaner finns på hemsidan: http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bomiljo/kommunens-planarbete/detaljplan/detaljplaner-pa-gang/

