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Kultur- och fritidsnämnden
Datum

Diarienummer

2019-09-09

KFN 2019/16

Tid

Onsdagen den 18 september 2019 klockan 15.30–

Plats

Söderslättshallen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

80

Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

81

Fastställande av mötets dagordning

82

Ekonomisk rapport 2019

83

Delårsrapport 2019

84

Trelleborgsgalan 2019

85

Studiefrämjandet Skåne-Blekinges ansökan om
lokalkostnadsbidrag

86

Verksamhetsrapport 2019

87

Delegationsärenden 2019

88

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)
(MP)
Peter Frank (KD)

Deltagande tjänstemän
Emil Hansson, Nämndsekonom
Jörgen Flink, Förvaltningschef
Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare
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80 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 Göran
Hansson (S) och Gunnar Hedin (M) till justerare. Tid och plats för justering:
Söderslättshallen fredag 20 september.
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81 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.

5 (12)

82 Ekonomisk rapport 2019
Dnr KFN 2019/19

Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomisk rapport 2019-07-31

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk
rapport 2019-07-31.
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83 Delårsrapport 2019
Dnr KFN 2019/103

Ärendebeskrivning
Föreligger Delårsrapport 2 2019.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
Delårsrapport 2 2019.
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84 Trelleborgsgalan 2019
Dnr KFN 2019/91

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden kommer att dela ut Kulturstipendium och pris till Årets
Idrottsprestation på Trelleborgsgalan liksom tidigare år, dessutom ett pris till Årets
Förening.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 10 april §31 att vinnarna offentliggörs på
Trelleborgsgalan efter sluten omröstning på kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 18 september. Nämnden beslutade även att deltaga på
Trelleborgsgalan torsdag 21 november. Kultur- och fritidsnämndens presidium
väljer tre nomineringar 4 september.

Beredning
Presidiet beslutade 4 september att välja följande nomineringar till
Trelleborgsgalan 2019:
Kulturstipendium
Amie Parfitt - har varit med i Talang och i Melodifestivalen med popgruppen
High5.
Magora - en talangfull och kreativ grupp ungdomar som sätter Trelleborg på kartan
med all sin lust, nyfikenhet och kreativitet.
Simon Böös - en duktig och ofta anlitad trubadurmusiker välkänd i Trelleborg.
Årets Idrottsprestation
Ida Edwarsson, United Fighter - skånsk mästare på DM i tyngdlyftning för juniorer
med tre guldmedaljer hem till Trelleborg, skånskt rekord i ungdomsklass och
juniorklass med 50 kg i ryck, 60 kg i stöt, totalt 110 kg i viktklass 55 kg.
Joakim Limås – trelleborgsbågskytt rankad etta i Sverige både inomhus och
utomhus med en bra säsong både individuellt och i lag, bland annat SM-silver
i compound och brons i lagtävlingen, niondeplats i SM inomhus och etta i lag plus
fina placeringar i tävlingar utomlands.
Trelleborg Vikings - Sveriges sydligaste hockeylag med A-laget i division 2,
Region Syd efter ett elitkval för juniorerna för första gången där huvuddelen av
truppen även tog seniorlaget till division 2.
Årets Förening
Gislövs IF - erbjuder meningsfull fritidsaktivitet med inriktning på fotboll
och långtgående hållbara mål för att främja barn-, ungdom- och seniorverksamhet
över tid.
Gärdslövs byalag - värnar om Gärdslövs vackra natur, rika kulturhistoria och
intressanta bebyggelse med en social gemenskap, människors bästa och trivsel i
centrum, bland annat vid den årliga kolmilan där byalaget tillverkar sin egen
grillkol.
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RSMH Trelleborg, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - arbetar med öppen
verksamhet, föreläsningar, studiecirklar och kunskapsspridning som främjar den
psykiska hälsan och allas rätt att leva på samma villkor utan att mötas av fördomar
och negativa attityder.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att vinnare av
Kulturstipendium, Årets Idrottsprestation och Årets Förening meddelas på
Trelleborgsgalan 21 november efter omröstning på kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 18 september.
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85 Studiefrämjandet Skåne-Blekinges ansökan
om lokalkostnadsbidrag
Dnr KFN 2019/24

Ärendebeskrivning
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge har 28 maj skickat skrivelse till kultur- och
fritidsnämnden gällande ansökan om lokalkostnadsbidrag för år 2019.
För att ekonomiskt klara det drastiskt minskade anslaget till studieförbunden
ansöker Studiefrämjandet om ett lokalkostnadsbidrag för år 2019 om 70 000
kronor.

Beredning
Enligt kultur- och fritidsnämndens gällande bestämmelser kan lokalbidrag utbetalas
med 75 procent av nämnden godkända lokalkostnader, max 8 000 kronor, dock
högst 150 kronor per bidragsberättigad medlem 4-20 år eller person med
funktionsvariationer.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att hänvisa
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge till gällande bidragsbestämmelser.
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86 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
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande
lägga förteckning om verksamhetsrapporter till handlingarna.
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87 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.
Bidragsutbetalning i juni - augusti: verksamhetsbidrag 6 428 kronor,
rekryteringsbidrag ungdomsverksamhet 9 988 kronor, arrangörsbidrag
kulturverksamhet 18 000 kronor, bidrag sociala föreningar 10 000 kronor,
sommarlovsstöd 87 500 kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr
2019/24.
Brådskande ordförandebeslut - Tillgängliga lokaler för uthyrning längs
Strandridaregatan. Beslutsdelegat: Thomas Nilsson. Dnr 2019/77.
Projektmedel - för barn och ungas deltagande i kulturyttringar, bidragsansökan
ABF Urban Kultur. Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2019/21.

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

Ärendebeskrivning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Sara Hansen (MP) lämnar sin plats som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Dnr
2019/148.
Pågående detaljplaner finns på hemsidan: http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bomiljo/kommunens-planarbete/detaljplan/detaljplaner-pa-gang/

