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Kultur- och fritidsnämnden
Datum

Diarienummer

2020-03-25

KFN 2020/19

a

Tid

Onsdagen den 8 april 2020 klockan 16.00

Plats

Söderslättshallen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

20

Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

21

Fastställande av mötets dagordning

22

Ekonomisk rapport 2020

23

Delårsrapport 1 2020

24

Albäcksstuga

25

Öppethållande på biblioteket

26

Öppna friidrottsarenan när föreningar inte använder
den!

27

Tillgänglighetsanpassa och upprusta Axel Ebbes
Konsthall

28

Remiss: Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

29

Partnerskapet för barnets rättigheter

30

Delegationsärenden 2020

31

Verksamhetsrapport 2020

32

Rapporter 2020

Tid

Med tanke på risk för smittspridning av coronaviruset ombedes endast
tjänstgörande ledamöter närvara på mötet. Tjänstgörande ledamöter ska vara friska
och inte vara i riskgrupp för eventuell smitta.
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
Jörgen Flink, Förvaltningschef
Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare
Emil Hansson, Nämndsekonom
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20 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 Mats-Åke
Svensson (KD) och Kerstin Johansson (S) till justerare. Tid och plats för justering:
Söderslättshallen fredag 10 april.
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21 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 (18)

22 Ekonomisk rapport 2020
Dnr KFN 2020/7

Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomisk rapport 2020-02-29.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk
rapport 2020-02-29.
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23 Delårsrapport 1 2020
Dnr KFN 2020/81

Ärendebeskrivning
Föreligger Delårsrapport 1 2020.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
Delårsrapport 1 2020.
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24 Albäcksstuga
Dnr KFN 2020/41

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Nilsson (KD) föreslår Trelleborgs
kommun att bygga och förvalta Albäcksstugan. Stugan planeras som en
nybyggnation inom Albäcks rekreationsområde.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bidragit med förslag på lämplig placering av
stugan, hänsyn taget till detaljplaner och markbeskaffenhet. Karta med förslag på
placering av stugan, samt förslag på uppförande av stuga finns. Tekniska
serviceförvaltningen har bidragit med detaljer kring placering av stugan med
hänsyn taget till parkmarken, grönytor och parkering.
Albäcksstugan ska ägas och förvaltas av Trelleborgs Kommun, till gagn för barn
och unga i Trelleborg. Albäcksstugan kan möjliggöra lägerskoleverksamhet för
skolbarn och –ungdomar oavsett förutsättningar. Albäcksstugan kan också bli en
tillgång för scouter, orienterings- och motionsklubbar samt som besöksmål för
besökare av motions- och rekreationsområdet.
Stiftelsen Trelleborgs Skollovskoloni är villig att delvis bekosta byggnation av
Albäcksstugan. Det finns även andra kontakter tagna för ytterligare
medfinansiering.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att tekniska servicenämnden äskar om medel
för förprojektering. I förprojekteringen bör även iordningställandet och
tillgängliggörandet av parkeringsplatser och parkmarken beaktas.
En plan för drift och förvaltning av Albäcksstugan bör göras av tekniska
servicenämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, innefattande budgetoch verksamhetsplaner.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå att tekniska
servicenämnden äskar om medel för förprojektering av Albäcksstugan.
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25 Öppethållande på biblioteket
Dnr KFN 2020/63

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 26 februari, §2 att ta upp oppositionens
intitiativärende Öppethållande på biblioteket på nämndssammanträde 8 april.
”En fråga som diskuteras i samarbete mellan Bildningsnämnden, Socialnämnden
samt Kultur- och fritidsnämnden är hur man skall komma tillrätta med
skolnärvaron.
Den grupp som man benämner ”hemmasittare” uppvisar problem med att gå till
skolans lokaler. Bara att gå in i skolan kan skapa stark ångest. Till dessa elever
försöker man hitta lokaler i Trelleborg att gå till som är neutrala för de berörda.
Man har med framgång haft lektioner på Biblioteket i Trelleborg på eftermiddagen.
En del av eleverna hade jobbat bäst på morgonen och det hade varit önskvärt att
man hade kunnat utöka konceptet till dessa tider också men då har Biblioteket
stängt.
För att komma vidare med arbetet med att öka skolnärvaron hade det varit önskvärt
att Biblioteket hade kunnat ha öppet för dessa ungdomar från 08:00 på morgonen.”

Beredning
Förvaltningen bedömer det som möjligt att ha öppet utifrån att ett schema upprättas
för den här verksamheten samt att det garanteras att personal från
bildningsförvaltningen alltid är närvarande.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att det är möjligt att ha
öppet utifrån att ett schema upprättas för den här verksamheten samt att det
garanteras att personal från bildningsförvaltningen alltid är närvarande.
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26 Öppna friidrottsarenan när föreningar inte
använder den!
Dnr KFN 2020/64

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 26 februari, §2 att ta upp oppositionens
intitiativärende Öppna friidrottsarenan när föreningar inte använder den! på
nämndssammanträde 8 april.
”Där är många i Trelleborg idag som har löpning som ett stort intresse. 2 av 5
svenskar springer som en del av sin träning - bland de under 35 är det varannan
eller fler som ofta snörar på sig skorna, visar Löparrapporten 2016. 2 av 3 springer
en gång i veckan eller mer. De allra flesta springer själva och är nöjda med det,
men nästan 1 av 5 skulle vilja springa med andra. Det är välmående -fysiskt och
psykiskt - som är de primära målen med att springa, men drivkrafterna skiljer sig
också åt mellan män och kvinnor, unga och gamla.
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Söderslättspartiet och Liberalerna
ser det därför som viktigt att vi som kommun tillmötesgår detta intresse och öppnar
upp friidrottsarenan Östervångsstadion på tider då Söderslättshallen har öppet och
föreningar inte använder den.
Den riktiga oppositionen yrkar på
- Att Östervångsstadion blir öppen (med belysning vid behov) för allmänheten
under tider där föreningslivet inte använder den och Söderslättshallen har öppet.
- Att kultur- och fritidsförvaltningen utreder vart in och utpassering bäst sker på ett
inbjudande sätt för våra medborgare samt att omklädningsrum tillhandahålls.
- Att information att denna möjlighet finns sprids via Facebook och andra kanaler
som förvaltningen finner lämpliga.”

Beredning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 20191218, §105, att anta Kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsplan för år 2020. Av planen framgår de effektmål och
aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. Ett av nämndens effektmål är
att andelen flickor och pojkar som har en aktiv fritid ska öka. En av de beslutade
aktiviteterna som har kopplats till detta mål är att Serviceenheten ska belysa
idrottsanläggningar även på ickebokade tider, i första hand på konstgräsplanerna
samt Östervångsstadion.
Under förutsättning att Östervångsstadion inte är bokad för verksamhet så är den en
”öppen arena” som är tillgänglig för allmänheten på Söderslättshallens öppettider.
Omklädningsrum finns alltid tillgängligt för motionärer när Söderslättshallen har
öppet.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med hänvisning till nämndens verksamhetsplan för 2020 anse initiativärendet
besvarat samt

10 (18)

att information om tillgänglighet sprids av förvaltningen via lämpliga kanaler.
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27 Tillgänglighetsanpassa och upprusta Axel
Ebbes Konsthall
Dnr KFN 2020/65

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 26 februari, §2 att ta upp oppositionens
intitiativärende Tillgänglighetsanpassa och upprusta Axel Ebbes Konsthall på
nämndssammanträde 8 april.
”De flesta känner till Millesgården i Stockholm. Ett fint besöksmål med mängder
av besökare. Men Axel Ebbes konsthall, hur många utanför Trelleborg har hört
talas om den? Nu är det hög tid att vi i Trelleborgs Kommun gör något för att lyfta
fram denna framstående konstnär. Vi måste kunna öka nyttjandegraden för
fastigheten som både ska inrymma konsthall och verksamhetslokaler.
Den riktiga oppositionen yrkar därför på
- att för kommunstyrelsen föreslå att uppdra åt tekniska servicenämnden att
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden tillgänglighetsanpassa och upprusta
Axel Ebbes Konsthall
- att för kommunstyrelsen föreslå att för ändamålet tilldela tekniska
servicenämnden ett anslag om totalt 5.000 tkr till investeringsbudgeten fördelat
med 4.000 tkr år 2020 och 1.000 tkr år 2021 vilket finansieras via upplåning
- att för kommunstyrelsen föreslå att det till kultur och fritidsnämnden tillskjuts 600
tkr för investeringar i kök, cafe, inventarier och miljön
- att för kommunstyrelsen föreslå att begärda tilläggsanslag om 250 tkr på
driftbudgeten samt att tillkommande hyresökning kompenseras till Kultur- och
fritidsnämnden”

Beredning
Eftersom kommunledningen har initierat ett ärende som handlar om att ta ett helt
nytt grepp om Axel Ebbes Konsthall med en betydligt större projektering så
föreslås avslag på samtliga att-satser.
KSAU har haft möten och även haft inbjudna arkitekter som visat på olika förslag.
Mötet skedde i september 2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska serviceförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen är tillsammans med externa arkitekter i full gång med att ta
fram förslag som sedan kan beslutas politiskt.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå samtliga att-satser
med hänvisning till beredning ovan.
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28 Remiss: Regional kulturplan för Skåne 20212024
Dnr KFN 2020/76

Ärendebeskrivning
Region Skånes kulturnämnd beslutade den 13 februari 2020 om att remittera
förslag till Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Region Skåne ser gärna
att man i yttrandets inledning sammanfattar sina synpunkter. Yttrandena ska vara
inkomna senast den 15 april 2020 till Region Skånes kulturförvaltning, 205 25
Malmö eller till kultur@skane.se. Yttrandena kommer att publiceras på Region
Skånes hemsida.
Region Skånes kulturnämnd önskar särskilt svar på följande frågor:
Hur ser ni på de fem utvecklingsområdenas fokus och inriktning?
Är det något perspektiv som saknas?
Vilka utvecklingsinsatser är mest angelägna för er under planperioden?
Hur ser ni att den regionala kulturplanen kan utgöra ett stöd i ert eget arbete?
Samverkan är viktig i genomförandet av kulturplanen. Har ni förslag på förändring
av formerna för er dialog med Region Skåne under nästa planperiod?

Beredning
Kultur- och fritidsnämnden i Trelleborgs kommun har tagit del av den föreslagna
regionala kulturplanen och har följande synpunkter;
Den föreslagna kulturplanen bör bli ett gott verktyg inför kommande arbete med att
utveckla och föra ut kulturen i regionen. Det är utmärkt att Regionen vill arbeta
med och för tvärgående utvecklingsområden, såväl idémässigt som geografiskt, på
så sätt blir alla delar mycket starkare. Inriktningen mot skola och barn och
ungdomspolitiken är väldigt viktig, särskilt med tanke på att skolorna nu håller
igen och gärna stryker i kulturbudgeten. Tanken med en Regional kulturgaranti för
barn och unga är i högsta grad en tanke i rätt riktning.
För utveckling och nya arbetsmetoder är vi avhängiga av varandra.
Kunskapsuppbyggnad och -utbyte, mötesplatser för tvärgående samarbeten, nya
metoder, samverkan – allt detta är saker som svårligen kan göras enbart med
kommunala medel. Här är Regionens medverkan, med sitt breda
ovanifrånperspektiv och möjlighet att ställa medel till förfogande, helt avgörande.
Under ungas rätt till kultur talas det om hur betydelsefullt det är med geografisk
närhet. Här räknas kulturskola, fritidsgårdar, den idéburna sektorn, bibliotek och
skola upp som viktiga arenor. Men museer och Konsthallar bedriver en stor och
viktig verksamhet, både vad gäller ungas eget skapande och möjligheter att möta
konst, och bör inte glömmas bort.
Kulturen måste få ta plats i samhällsplaneringen – men när det gäller området
Gestaltad livsmiljö är skrivningen i planen ändå ganska vag. Det räcker inte att
bara agera förebildligt, här behövs ett tydligt ansvarstagande och en tydligare
riktning för att visa på Regionens möjligheter, mål och visioner.
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De kommunala institutionerna arbetar ofta mycket aktivt, målinriktat och
nyskapande, men får i mycket ringa grad ta del av de regionala medlen. När det nu
gäller att bredda perspektiven och se var investeringar gör bäst nytta, borde en
översyn av tilldelningen av medel ingå som en viktig del.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela synpunkter
ovan till Region Skånes kulturnämnd.
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29 Partnerskapet för barnets rättigheter
Dnr KFN 2020/77

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun har sedan 2004, som en av tio kommuner, ingått i
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Från respektive kommun deltar en
tjänsteperson och en förtroendevald. Tjänstepersoner och förtroendevalda möts två
gånger per år för idé- och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och
kompetensutveckling. En ny överenskommelse har tagits fram för år 2020-2021.
Det är nu dags att ta ställning till om Trelleborgs kommun ska fortsatta ingå i
partnerskapet under denna period.

Beredning
Om Partnerskapet
Sedan 2004 har 10 kommuner och en stadsdel enats om en gemensam
överenskommelse och bildat ett partnerskap kring barnets rättigheter enligt FN:s
konvention om barnets rättigheter. Överenskommelse har antagits i respektive
kommun. Socialdepartementet och Barnombudsmannen har på olika sätt varit
delaktiga i Partnerskapets arbete för att utveckla arbetet i kommunerna.
Fokus i överenskommelsen 2020-2021 är:
Utbildning/fortbildning kring Lag 2018:1197 om Förenta Nationernas konvention
om barnets rättigheter
Lagens påverkan på kommunerna för att omsätta lagen i praktiken
Spridning av kunskap om konkreta arbetssätt eller speciella projekt, såväl inom
som utanför partnerskapet
Utöver Trelleborg ingår följande kommuner: Angereds stadsdel i Göteborg,
Borlänge, Karlskoga- Degerfors kommuner, Gävle, Haninge, Uppsala, Västerås
och Örebro. Östersund har tidigare deltagit.
Tanken med partnerskapet är att lyfta fram och organisera ett idé- och
erfarenhetsutbyte kring olika metoder lokalt för att nå de mål som riksdag och
regering beslutat om. Något som är ännu mer angeläget nu när barnkonventionen
blivit lag. Arbetet tar sin utgångspunkt i överenskommelsen. Utifrån denna
kommer en verksamhetsplan att tas fram.
Två gånger per år möts Partnerskapet. Vid dessa tillfällen deltar en tjänsteperson
och en förtroendevald från respektive kommun. Inför varje partnerskapsmöte
träffas tjänstepersonerna för att prioritera tema och förbereda dagarna. Kostnaden
för samordning av Partnerskapet uppgår till 10 000 kr per år för respektive
kommun. Därutöver tillkommer kostnader för resor och logi i samband med möten.
Den kommun som bjuder in till tvådagarsmöte står för lokal, fika, lunch och
middag.
2019 utsåg kommunstyrelsen (KS 2019/76) Cilla Dahl- Andersson (s) till
Trelleborgs kommuns förtroendevalda representant under 2019, samt att under
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förutsättning att ny överenskommelse tecknas om Partnerskapet, förlängs
omfattningen av uppdraget till att även gälla 2020-2022. Ansvarig tjänsteperson är
Karin Jeppsson, samordnare ANDT och barnkonventionen.
Nyttan av att ingå i Partnerskapet
Det erfarenhetsutbyte och den kompetensutveckling som medverkan i
Partnerskapet bidrar till är värdefull.
Samarbetet har lett till lokal utveckling samt förbättrad och fördjupad kunskap
kring barnets rättigheter. Genom deltagande i Partnerskapet har arbetet i
kommunerna/stadsdelen stärkts bland annat genom utbyte av erfarenheter och
kollegiala granskningar, en metod för att utvärdera, som har arbetats fram genom
åren. Ett annat exempel är Trafikverkets projekt där sex försökskommuner
(däribland Trelleborg) under 2010-2012 arbetade med att utveckla barn och ungas
delaktighet och inflytande i samhällsplanering.
Genom Partnerskapet har deltagande kommuner/stadsdel även fått en unik
möjlighet till tidig information från olika myndigheter och vara referensgrupp i
Barnombudsmannens arbete.
Trelleborg kommuns medverkan i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken
bidrar således till att utveckla det lokala strategiska barnrättsarbetet, vilket i
förlängningen gagnar barn och unga i Trelleborgs kommun.
Bilaga: Överenskommelse om Partnerskap 2020-2021.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Trelleborgs
kommun fortsätter att ingå i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken år
2020-2021.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Trelleborgs
kommun inte fortsätter att ingå i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken år
2020-2021 i syfte att spara pengar och med hänvisning till att endast sex
kommuner medverkar.
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30 Delegationsärenden 2020
Dnr KFN 2020/9

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 februari 0 kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr
2020/27.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande
lägga förteckning om delegationsärenden till handlingarna.
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31 Verksamhetsrapport 2020
Dnr KFN 2020/8

Ärendebeskrivning
Föreligger verksamhetsrapporter från respektive enhetschef för kultur- och
fritidsnämndens verksamheter Museum, Bibliotek, Kulturskola, Badhuset,
Kansliavdelningen med evenemang och Parken, 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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32 Rapporter 2020
Dnr KFN 2020/10

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef informerar muntligt om aktuellt läge gällande risk för
smittspridning av Coronavirusets påverkan på kultur- och fritidsnämndens
verksamheter.
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Inbjudan frisörmuseum. Dnr 2020/10.
Bildningsnämndens protokoll 2020-02-05 §15 Fastställande av riktlinjer för barns
och elevers inflytande i bildningsnämndens arbete. Dnr 2020/70.
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-02 §10 Strategi för energieffektivisering
2015-2020 – slutrapport . Dnr 2020/71.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 §54 Revidering av
upphandlingspolicy. Dnr 2020/73.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 §60 Revidering av reglementen. Dnr
2020/72.
Kommunstyrelsens protokoll §52 Översyn av styrdokument – slutrapport. Dnr
2020/75.
Tekniska servicenämndens protokoll §24 § 24 Medborgarförslag MTB-cykling i
Albäckskogen. Dnr 2020/78.
Bildningsnämndens brådskande ordförandebeslut Beslut att hålla
Söderslättsgymnasiet stängt och övergå till fjärr- och distansundervisning. Dnr
2020/79.
Bildningsnämndens brådskande ordförandebeslut Beslut att hålla Alstad skola
stängd. Dnr 2020/79.

