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Kultur- och fritidsnämnden
Datum

Diarienummer

2019-12-06

KFN 2019/184

Tid

Onsdagen den 18 december 2019 klockan 15.30
Efter sammanträdet bjuds på jultallrik i Södans Sportbar

Plats

Söderslättshallen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

102

Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

103

Fastställande av mötets dagordning

104

Ekonomisk rapport 2019

105

Verksamhetsplan 2020

106

Sammanträdestider 2020

107

Äskande om driftmedel för investering i
omklädningsrum i ishallen

108

Intern kontroll 2020

109

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden

110

Samverkan för att öka skolnärvaron

111

Bidragsansökningar

112

Nytt dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden
2020

113

Verksamhetsrapport 2019

114

Delegationsärenden 2019

115

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)
Britten Jystrand (MP)
Peter Frank (KD)

Deltagande tjänstemän
Emil Hansson, Nämndsekonom
Jörgen Flink, Förvaltningschef
Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare
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102 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 Gunnar
Hedin (M) och Kerstin Johansson (S) till justerare. Tid och plats för justering:
Söderslättshallen fredag 20 december.
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103 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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104 Ekonomisk rapport 2019
Dnr KFN 2019/19

Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomisk rapport 2019-11-30.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk
rapport 2019-11-30.
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105 Verksamhetsplan 2020
Dnr KFN 2019/170

Ärendebeskrivning
Föreligger Verksamhetsplan 2020.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
Verksamhetsplan 2020.
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106 Sammanträdestider 2020
Dnr KFN 2019/158

Ärendebeskrivning
Föreligger sammanträdesplan 2020 för kultur- och fritidsnämndens sammanträden.
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden
Onsdagar klockan 15.30 i stora konferensrummet i Söderslättshallen om inget
annat anges i kallelsen.
2020-01-29
2020-02-26
2020-04-08
2020-05-13
2020-06-10
2020-08-19
2020-09-16
2020-10-28
2020-12-16
Kultur- och fritidsnämndens presidie
Onsdagar två veckor före nämndssammanträde klockan 16.00 i lilla
konferensrummet i Söderslättshallen om inget annat anges i kallelsen.
2020-01-15
2020-02-12
2020-03-25
2020-04-29
2020-05-27
2020-08-05
2020-09-02
2020-10-14
2020-12-02

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
sammanträdesplan 2020 för kultur- och fritidsnämndens sammanträden.
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107 Äskande om driftmedel för investering i
omklädningsrum i ishallen
Dnr KFN 2019/131

Ärendebeskrivning
Bakgrund och syfte
Sedan många år har det från Trelleborgs Ishockeyförening och Trelleborgs
Konståkningsklubb inkommit önskemål till Kultur- och fritidsnämnden om fler
omklädningsrum till ishallen i Söderslättshallen. Befintligt antal omklädningsrum
utgör idag begränsningar i den verksamhet som kan bedrivas i hallen.
2014 togs ett förslag till utbyggnad på ishallens östra sida fram i samråd mellan
dåvarande fritidsförvaltning och serviceförvaltning. Förslaget avsåg två
omklädningsrum och ett domarrum med tillhörande duschar och toaletter i ett plan.
Projektet genomfördes aldrig då inga investeringsmedel beviljades och sedan dess
har olika lösningar och förslag diskuterats.
Även IFK Trelleborg Friidrott har framfört behov av omklädningsrum, utvändig
toalett, förråd samt samlingslokal i anslutning till Östervångsstadion vilket skulle
kunna lösas med en tillbyggnad i två plan.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 190515, §51, att uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningen att beställa en förstudie av tekniska serviceförvaltningen
baserat på de ritningar och förslag som togs fram 2014 med tillägget om en andra
våning.
Tekniska serviceförvaltningen inkom med två förslag där samtliga berörda
föreningar fått delge sina synpunkter. Kultur- och fritidsnämnden beslutade
190821, §79, att gå vidare med ett av dessa samt att föreslå tekniska
servicenämnden att skyndsamt arbeta vidare så att ett investeringsärende kan
skickas till kommunstyrelsen för behandling så snart som möjligt.
Förutsättningar för projektets genomförande är att kultur- och fritidsnämnden får
kostnadstäckning för den hyra som uppstår till följd av investeringen.
I kultur- och fritidsnämndens budgetförslag för 2020 finns en text om
omklädningsrum för ishallen men då det saknades uppgifter på vad investeringen
skulle generera för driftskostnader kunde äskandet ej hanteras där.
Handlingsalternativ
Projektet avser omklädningsrum till Söderslättshallens ishall enligt beskrivning,
handlingsalternativ ses inte då behovet är knutet till fysisk plats och yta inom
befintlig anläggning saknas.
Organisation och tidplan för genomförandet
Beställande nämnd är kultur- och fritidsnämnden och utförande nämnd är tekniska
servicenämnden genom dess förvaltning. Projektplan och tidplan upprättas i
samråd mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen.
Projektet beräknas påbörjas snarast efter beslut om investering för färdigställande i
sin helhet hösten 2020. Ibruktagande av lokaler beräknas till 2020-10-01.
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Slutredovisning ska utföras i samband med årsbokslut vilket innebär att detta
beräknas göras till bokslut 2020.
Ekonomi
Projektet innebär nyinvestering avseende tillbyggnad i anslutning till befintlig
ishall. Projektet finns upptaget i investeringsplan 2020 – 2024 med ett
budgetbelopp om 10 miljoner kronor.
Tekniska servicenämnden beslutade i §108/2019 att anslå 850 000 kronor i
projekteringsmedel för projektet.
Projektkostnad enligt förordat förslag från kultur- och fritidsnämnden och
innefattande redan anslagna projekteringsmedel om 850 000 kronor beräknas
utifrån upprättade kalkyler till 11 550 000 kronor exklusive moms.
Helårshyra för kultur- och fritidsförvaltningen baserat på ovanstående
investeringskostnad beräknas initialt till 789 650 kronor per år.
Driftskostnadsökning för kultur- och fritidsnämnd beräknas för 2020 preliminärt
till 197 412 kronor beräknat på ibruktagande 2020-10-01.
Årlig driftskostnadssökning för kultur- och fritidsnämnden från och med 2021
beräknas preliminärt till 789 650 kronor.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att äska driftsmedel hos kommunfullmäktige om totalt 197 412 kronor avseende
hyra till tekniska servicenämnden för år 2020 och 789 650 kronor per år från år
2021 samt lokalvårdskostnader x kronor.
att investeringen inte kommer att genomföras om kultur- och fritidsnämnden inte
får full kostnadstäckning för detta.
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108 Intern kontroll 2020
Dnr KFN 2019/171

Ärendebeskrivning
Föreligger Intern kontrollplan 2020 för kultur- och fritidsnämnden, vilket även
innefattar ett antal kommungemensamma kontrollmål för samtliga nämnder.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och
fritidsnämndens interna kontrollplan 2020.
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109 Delegationsordning kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KFN 2019/27

Ärendebeskrivning
Föreligger uppdaterad Delegationsordning enligt kultur- och fritidsnämndens
beslut 30 oktober §93 Arrangörsbidrag.
Förvaltningschef och respektive avdelningschef / enhetschef beslutar om
beviljande eller avslag av arrangörsbidrag enligt gällande bidragsregler upp till och
med 10 000 kronor.
Vid eventuella tveksamheter ska ansökningar upp till och med 10 000 kronor
beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden.

12 (17)

110 Samverkan för att öka skolnärvaron
Dnr KFN 2019/178

Ärendebeskrivning
Förslag Samverka för att öka skolnärvaron har inkommit den 17 oktober 2019 från
Moderaterna och Kristdemokraterna i bildningsnämnden genom ordförande Lars
Mikkelä (M). Se bilaga.
Likalydande förslag har lämnats till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
”Förslag till bildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden från
Moderaterna och Kristdemokraterna
Samverka för att öka skolnärvaron
Bakgrund
En slutförd gymnasieutbildning är den viktigaste faktorn för att lyckas senare i
livet.
Då krävs naturligtvis att eleverna kommer in på gymnasiet.
Vid Bildningsnämndens sammanträde 2019-09-18 redovisades att en stor andel av
eleverna i grundskolan har en oroväckande hög frånvaro. En förutsättning för
gymnasiebehörighet är att man är närvarande i grundskolan. Vi vill med en
gemensam satsning öka skolnärvaron och på det sättet förbättra elevernas
förutsättningar.”

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ingå samverkan och att ge presidiet i uppdrag att utse representanter från kulturoch fritidsnämnden för att öka skolnärvaron tillsammans med bildningsnämnden
och socialnämnden genom en gemensam politisk grupp.
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
bildningsförvaltningen och socialförvaltningen genomföra åtgärder för att öka
skolnärvaron.
att målet ska vara att halvera frånvaron för eleverna i riskzonen.
att kultur- och fritidsförvaltningen vid behov av politiska beslut ska återkomma till
kultur- och fritidsnämnden.
att kultur- och fritidsförvaltningen löpande ska redovisa arbetet till kultur- och
fritidsnämnden.
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111 Bidragsansökningar
Dnr KFN 2019/24

Ärendebeskrivning
United Fighters och Trelleborg Basket har insänt bidragsansökningar till kulturoch fritidsnämnden. Enligt gällande bidragsregler finns inga bidrag för utbetalning
av dessa ansökningar, därför föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden
fattar beslut i dessa ärenden.
United Fighers IF ansöker om 15 000 kronor till att arrangera en tävling 7 mars
2020 med en klubbuppvisning på Söderslättshallen.
United Fighters IF ansöker om 35 000 kronor till inköp av en boxningsring.
Trelleborg Basket ansöker om 75 000 kronor till inköp av digital reklam på
Västervångskolans nya idrottshall.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå samtliga
ansökningar. Bidrag beviljas inte.
Thomas Nilsson (KD) har anmält jäv och deltar inte i presidiets förslag till beslut.
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112 Nytt dataskyddsombud för kultur- och
fritidsnämnden 2020
Dnr KFN 2019/71

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 10 april 2019, §30 att välja
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet avslutar sin tjänst i december 2019 och
ersätts av ny informationssäkerhetssamordnare.
Den allmänna dataskyddsförordningen utgör en moderniserad och ansvarsbaserad
ram för efterlevnad av bestämmelserna om dataskydd i EU. Enligt förordningen är
det obligatoriskt för kommunstyrelsen, som personuppgiftsansvarig för
kommunledningsförvaltningen, att utse ett dataskyddsombud. Vid personalbyte
behöver ett nytt dataskyddsombud utses.
Dataskyddsombudet ska bland annat ha kunskaper om dataskyddsförordningen,
känna organisationens kärnverksamhet, veta hur organisationen behandlar
personuppgifter och hur organisationens informationsteknik och IT-säkerhet
fungerar samt ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur
inom organisationen. Ju mer komplex personuppgiftsbehandlingen är och ju större
mängd känsliga uppgifter som behandlas, desto mer sakkunskap behöver
dataskyddsombudet.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse
informationssäkerhetssamordnare Patrik Siltanen till nytt dataskyddsombud för
kultur- och fritidsnämnden från och med 2020-01-01.
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113 Verksamhetsrapport 2019
Dnr KFN 2019/20

Ärendebeskrivning
Föreligger verksamhetsrapporter från respektive enhetschef för kultur- och
fritidsnämndens verksamheter Museum, Bibliotek, Kulturskola, Badhuset,
Kansliavdelningen med evenemang och Parken, Serviceenhet 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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114 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 november: verksamhetsbidrag 11 924 kronor. Beslutsdelegat:
Martin Wedin Hansson. Dnr 2019/24.
Bidragsutbetalning i november: arrangörsbidrag kulturverksamhet 3 000 kronor.
Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2019/24.
Ny attestförteckning 2019-12-18. Beslutsdelegat: Jörgen Flink. Dnr 2019/44.

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

Ärendebeskrivning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Kommunfullmäktiges protokoll §208 Mikroplast - Handlingsplan. Dnr 2019/40.
Kommunfullmäktiges protokoll §214 Delårsrapport 2 2019. Dnr 2019/25.
Kommunstyrelsens protokoll §266 Uppdrag att ta fram nytt miljömålsprogram för
Trelleborgs kommun. Dnr 2019/180.
Kommunstyrelsens protokoll §267 GIS-strategi. Dnr 2019/176.
Kommunstyrelsens protokoll §289 Upphävande av anställningsstopp. Dnr
2019/175.
Bildningsnämndens protokoll §191 Utredning av förutsättningarna att starta
fotbollsgrundskola. Dnr 2019/179.
Pågående detaljplaner finns på hemsidan: http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bomiljo/kommunens-planarbete/detaljplan/detaljplaner-pa-gang/

