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Kultur- och fritidsnämnden
Datum

Diarienummer

2019-08-08

KFN 2019/15

Tid

Onsdagen den 21 augusti 2019 klockan 15.30–

Plats

Söderslättshallen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

66

Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

67

Fastställande av mötets dagordning

68

Ekonomisk rapport 2019

69

Medborgarförslag - Playcourt på Dalajär

70

Axel Ebbes konsthall

71

Remiss - Grönplan för Trelleborgs kommun

72

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018

73

Samverkansavtal Skåneidrotten

74

Trelleborgs Musikkårs ansökan om
verksamhetsbidrag 2019

75

Söderslätts Musikkårs ansökan om
verksamhetsbidrag 2019

76

Verksamhetsrapport 2019

77

Delegationsärenden 2019

78

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
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66 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 Kerstin Johansson
(S) och Mats-Åke Svensson (KD) till justerare. Tid och plats för justering:
Söderslättshallen fredag 23 augusti.
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67 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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68 Ekonomisk rapport 2019
Dnr KFN 2019/19

Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomisk rapport 2019-06-30.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
ekonomisk rapport 2019-06-30.
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69 Medborgarförslag - Playcourt på Dalajär
Dnr KFN 2019/135

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har översänt beslut 2019-05-27, §145 Medborgarförslag Playcourt på Dalajär. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta besvarande av
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.
Förslagsställaren bjuds in att närvara på kultur- och fritidsnämndens sammanträde
för att göra ett (1) inlägg för sitt förslag.
Medborgarförslag inkom 2019-04-23 avseende att anlägga en playcourt på Dalajär.
Medborgarförslaget har under omröstningsperioden fått 122 röster.
”Så otroligt många barn som bor i området men få ställen för dem att leka och ha
kul. Det finns väldigt få lekplatser och de som finns är i ganska dåligt skick. För de
barn som vill hålla på med idrott på sin fritid är möjligheterna ännu värre och det
finns knappt någon möjlighet för detta om man inte vill spela och leka på gatan.
Jag föreslår att det skall byggas en playcourt på grönområdet bredvid lekplatsen
”svampen” (Sjöfararevägen/Kaptensvägen). En playcourt är en plats där man kan
samla flera olika idrotter på en och samma yta vilket gör att många barn kan få stor
glädje av den. Man kan åka inlines, spela basket, innebandy m.m. och jag är helt
övertygad om att det verkligen hade uppskattats av många.”

Beredning
På Dalabadets friluftsområde intill Dalajär finns bouleplan, tennisbana, inhägnad
yta till basket, innebandy med mera och grönområden för både lek och
idrott. Sportutrustning kan lånas gratis från Fritidsbanken, till exempel finns
Fritidsbankens tennisrack för utlåning i receptionen på Trelleborg Strand. På
stranden finns beachvolleyboll med nät och linjer. Ungdomsenheten arrangerar
Sommaronsdagar på bland annat Dalabadet för barn och ungdomar med lekar och
föreningsaktiviteter utan kostnad. Kultur- och fritidsnämnden är positiv till fler
spontanidrottsplatser men saknar ekonomiska resurser till detta.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela
förslagsställaren att kultur- och fritidsnämnden hänvisar till Dalabadets
friluftsområde intill Dalajär för både lek och idrott. Kultur- och fritidsnämnden är
positiv till fler spontanidrottsplatser men saknar ekonomiska resurser till detta.
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70 Axel Ebbes konsthall
Dnr KFN 2019/136

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, §169 Axel Ebbes konsthall, begäran
om investeringsmedel
att uppdra åt tekniska servicenämnden att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden tillgänglighetsanpassa och upprusta Axel Ebbes Konsthall,
att för ändamålet tilldela tekniska servicenämnden ett anslag om totalt 5.000 tkr till
investeringsbudgeten fördelat med 4.000 tkr år 2019 och 1.000 tkr år 2020 vilket
finansieras via upplåning,
att det av kultur och fritidsnämnden begärda tillskottet för investeringar i kök, café,
inventarier och miljön finansieras inom befintlig investeringsram,
att begärda tilläggsanslag om 250 tkr på driftbudgeten ej beviljas samt att
tillkommande hyresökning ej kompenseras utan finansieras inom ram,
att uppdra åt kultur-och fritidsnämnden att slutligt avgöra om investeringen skall
genomföras eller ej, samt
att uppdra åt kultur-och fritidsnämnden samt tekniska servicenämnden, om
projektet genomförs, att återkomma till kommunfullmäktige med slutredovisning i
samband med bokslut 2020.
Efter ovanstående beslut av kommunfullmäktige står det klart att investeringen i
Axel Ebbes konsthall skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser som kulturoch fritidsnämnden inte kan bära inom sin ram.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte genomföra
investeringen i Axel Ebbes konsthall på grund av att tillkommande hyresökning ej
kompenseras utan ska finansieras inom ram.
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71 Remiss - Grönplan för Trelleborgs kommun
Dnr KFN 2019/138

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 18 juni översänt förslag till Grönplan för Trelleborgs
kommun på remiss för svar senast 20 september.
Grönplanen initierades 2016 av avdelningen för Hållbar utveckling på
kommunledningsförvaltningen med stöd av planavdelningen på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet var att möta kommunens behov av ett
komplett underlag i arbetet med att hantera tillgängliga gröna och blå områden i
kommunen. Trelleborgs kommun saknade en sammanhängande plan som hanterar
och skyddar grönområden, viktiga naturytor och rekreationsstråk. Det fanns också
ett behov av kartor som visar utvecklingsmöjligheter av befintliga grönblå ytor och
stråk.
En grönplan har nu tagits fram för Trelleborgs kommun. Den är ett strategiskt
dokument och centralt verktyg för att bevara och utveckla den gröna och blå
strukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning.
Grönplanen beskriver vision och nuläge för Trelleborgs kommuns gröna och blå
struktur samt hur dessa och dess värden kan förstärkas och utvecklas. Vidare består
grönplanen av en handlingsplan som anger hur kommunen kan arbeta vidare
utifrån grönplanen. Arbetet med grönplanen har skett parallellt med arbetet att ta
fram underlag till Översiktsplan för orter och landsbygd 2028 samt kommande
Fördjupad översiktsplan 2035.
Underlag till grönplanen har tagits fram genom förvaltningsövergripande
arbetsgrupper och i dialog med externa aktörer såsom föreningar. En del
kartunderlag och data har tagits fram av konsulter. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har varit styrgrupp för grönplanens framtagande.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela
kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden är positiv till Grönplan för
Trelleborgs kommun.
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72 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018
Dnr KFN 2019/144

Ärendebeskrivning
Föreligger rapport om kultur- och fritidsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete
2018.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapport
om kultur- och fritidsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete 2018.
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73 Samverkansavtal Skåneidrotten
Dnr KFN 2019/145

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till samverkansavtal med Skåneidrotten.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget och
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samverkansavtal 2019 med
Skåneidrotten.
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74 Trelleborgs Musikkårs ansökan om
verksamhetsbidrag 2019
Dnr KFN 2019/114

Ärendebeskrivning
Trelleborgs Musikkår har skickat ansökan till kultur- och fritidsnämnden 27 mars
gällande 90 000 kronor i verksamhetsbidrag. På uppdrag av nämndens ordförande
översändes ärendet till kommunstyrelsen för beslut. På uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören returneras ärendet till
kultur- och fritidsnämnden för beviljande av sökt bidrag om 90 000 kronor.

Beredning
Enligt kultur- och fritidsnämndens gällande bestämmelser kan verksamhetsbidrag
utbetalas till förening med minst tre deltagare i bidragsberättigad ålder och som har
minst tio bidragsberättigade aktiviteter varje halvår. Verksamhet ska bedrivas för
samtliga deltagare under större delen av året. Deltagare måste vara medlem i
föreningen och ha erlagt årsavgift. Bidragsberättigad ålder: 4-20 år. För personer
med funktionsvariationer finns ingen åldersgräns.
Bidrag utgår med av kultur- och fritidsförvaltningen vid varje bidragsfördelning
fastställt belopp per deltagare och per deltagartillfälle, för närvarande 100 kronor
per deltagare och 8 kronor per deltagartillfälle.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja
verksamhetsbidrag om 90 000 kronor till Trelleborgs Musikkår och att överlåta åt
förvaltningen att hantera lämpligt verksamhetsavtal 2019.
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75 Söderslätts Musikkårs ansökan om
verksamhetsbidrag 2019
Dnr KFN 2019/119

Ärendebeskrivning
Söderslätts Musikkår har skickat ansökan till kultur- och fritidsnämnden 25 mars
gällande 70 000 kronor i verksamhetsbidrag. På uppdrag av nämndens ordförande
översändes ärendet till kommunstyrelsen för beslut. På uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören returneras ärendet till
kultur- och fritidsnämnden för beviljande av sökt bidrag om 70 000 kronor.

Beredning
Enligt kultur- och fritidsnämndens gällande bestämmelser kan verksamhetsbidrag
utbetalas till förening med minst tre deltagare i bidragsberättigad ålder och som har
minst tio bidragsberättigade aktiviteter varje halvår. Verksamhet ska bedrivas för
samtliga deltagare under större delen av året. Deltagare måste vara medlem i
föreningen och ha erlagt årsavgift. Bidragsberättigad ålder: 4-20 år. För personer
med funktionsvariationer finns ingen åldersgräns.
Bidrag utgår med av kultur- och fritidsförvaltningen vid varje bidragsfördelning
fastställt belopp per deltagare och per deltagartillfälle, för närvarande 100 kronor
per deltagare och 8 kronor per deltagartillfälle.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja
verksamhetsbidrag om 70 000 kronor till Söderslätts Musikkår och att överlåta åt
förvaltningen att hantera lämpligt verksamhetsavtal 2019.
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76 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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77 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.
Avslag ansökan Puggehatten - Skånes Mykologiska förening. Beslutsdelegat:
Martin Wedin Hansson. Dnr 2019/24.
Granskningsrapport, verksamhetsbidrag för HT 2018 - Trelleborgs UV Rugby.
Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr 2019/24.

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

Ärendebeskrivning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Kommunfullmäktiges protokoll §174 Revidering av reglementen. Dnr 2019/28.
Pågående detaljplaner finns på hemsidan: http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bomiljo/kommunens-planarbete/detaljplan/detaljplaner-pa-gang/

