Kallelse

1 (17)

Kultur- och fritidsnämnden
Datum

Diarienummer

2020-08-07

KFN 2020/23

Tid

Onsdagen den 19 augusti 2020 klockan 16.00

Plats

Rotundan, Parken + Skype

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

48

Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

49

Fastställande av mötets dagordning

50

Ekonomisk rapport 2020

51

Bidrag till studieförbund 2020 med anledning av
covid-19

52

Initiativärende (SD) - Vikingaskepp med placering på
Vikingaborgen

53

Initiativärende (SD) - Uppföra en vikingastaty av
Harald Blåtand

54

Initiativärende (SD) - Larm och kameror till
vikingaborgen

55

Initiativärende (SD) - Utreda uppförandet av en 4Hgård

56

Initiativärende (SD) - Ingen flytt av biblioteket i
Anderslöv

57

Uppdatering av Allmänna bestämmelser för
föreningsbidrag

58

Delegationsärenden 2020

59

Verksamhetsrapport 2020

60

Rapporter 2020

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
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), 1:e vice ordförande

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
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48 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Mats-Åke
Svensson (KD) och Ola Olsson (C) till justerare. Tid och plats för justering:
Söderslättshallen fredag 21 augusti.

Sammanfattning
Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt
lista.
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49 Fastställande av mötets dagordning
Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
dagordningen.

Sammanfattning
Föreligger dagordning för kultur- och fritidsnämndens möte.
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50 Ekonomisk rapport 2020
Dnr KFN 2020/7

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk
rapport 2020-06-30.

Sammanfattning
Föreligger ekonomisk rapport 2020-06-30.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport 2020-06-30.
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51 Bidrag till studieförbund 2020 med anledning
av covid-19
Dnr KFN 2020/95

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden utesluter 2020 års
verksamhetsrapportering vid beräkning av kommande års studieförbundsbidrag.

Sammanfattning
Studieförbundet ABF Sydvästra Skåne har kontaktat kultur- och fritidsnämnden
med en skrivelse. Skrivelsen innehåller en vädjan om att kommunen ska utesluta
2020 års verksamhetsrapportering vid beräkning av studieförbundsbidrag
kommande år, samt att stödet till studieförbunden ska ligga kvar på beslutad nivå.
Studieförbunden i Trelleborgs kommun möjliggör en stor mängd arrangemang,
studiecirklar och kurser i kommunen. De utgör också ett viktigt stöd för
föreningslivet. Verksamheten speglar en stor mängd perspektiv och uttryck och
skapar möten som är viktiga för demokratin, för samhället och individen, för möten
och social samvaro.
Under coronakrisens första månader har flera studieförbund varit flexibla och
utvecklat nya former för sin folkbildning, genom t.ex. livesända
kulturarrangemang, digitala kurser och studiecirklar. Krisen har också medfört att
många aktiviteter har fått ställas in. Detta slår mycket hårt mot studieförbunden,
precis som för alla andra föreningar och organisationer i kommunen. Ekonomiskt
slår det hårt i form av t.ex. uteblivna kursavgifter. Studieförbundens utgifter för
personal och lokaler kvarstår.
Folkbildningsrådet, folkbildningens statliga bidragsgivare och kontrollinstans, har
även de kontaktats av studieförbunden med en likartad vädjan, och vädjan har
bifallits, se beslut från mars.
De kommunala studieförbundsbidragen betalas ut retroaktivt. Uträkningen av
bidragssummor baseras normalt på rapportering av de fyra föregående årens
verksamhetsrapportering. Vid frysning av bidragsgrundande rapportering är det
lämpligt att Trelleborgs kommun istället använder en tillfällig modell där:
2021 års bidragssummor baseras på rapportering från 2016, 2017, 2018, 2019.
2022 års bidragssummor baseras på rapportering från 2016, 2017, 2018, 2019.
2023 års bidragssummor baseras på rapportering från 2017, 2018, 2019, 2021 och
så vidare.
Det är naturligtvis viktigt för kommunen att ta del av verksamhetsrapportering från
2020, även om rapporteringen inte ska påverka bidragsuträkningen.
Årets bidrag har betalats ut med oförändrad storlek, sista delutbetalningen är enligt
bidragsreglerna i oktober i år.
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Beslutsunderlag
Studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs under och efter
coronakrisen (Skrivelse från studieförbundet ABF till Trelleborgs kommun, kulturoch fritidsnämnden)
Regler för Trelleborgs kommuns bidrag till studieförbunden
Tillfällig ändring av fördelningssystemet för stadsbidrag till studieförbund
(Folkbildningsrådet)

Beslutet skickas till
Samtliga i kommunen verksamma studieförbund
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52 Initiativärende (SD) - Vikingaskepp med
placering på Vikingaborgen
Dnr KFN 2020/117

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram kostnadsförslag till budgetberedning 2022-2024 för ett
vikingaskepp med placering på Trelleborgen.

Sammanfattning
"SD anser att uppföra ett vikingaskepp på vikingaborgen. Då en del av vårt
kulturarv är handeln med andra via havet ända sedan vikingatiden. SD ser gärna ett
skepp av en långbåt, vilket är den mest kända typen av skepp som förknippas med
vikingar och vikingatiden.
Skeppet ska vara till för kunskap, lärande och utställning men även för att få en
känsla av hantverk och sjömanskap som vikingarna var väldigt skickliga i.
SD yrkar på
–
Att kultur- och fritidsnämnden föreslås att besluta att beställa ett
vikingaskepp.
–

Att kultur- och fritidsnämnden placerar vikingaskeppet på Trelleborgen.

Tomas Olsson SD
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden."
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53 Initiativärende (SD) - Uppföra en vikingastaty
av Harald Blåtand
Dnr KFN 2020/118

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram kostnadsförslag till budgetberedning 2022-2024 på vikingastaty
av Harald Blåtand på Trelleborgen.

Sammanfattning
"SD vill att man uppför en staty över vikingahövdingen Harald Blåtand som
uppförde en träborg på 900 talet som staden kanske fått sitt namn ifrån.
Därför yrkar SD på följande:
–
Att kultur- och fritidsnämnden beställer en helkropps staty av
vikingahövdingen Harald Blåtand.
–

Att kultur- och fritidsnämnden placerar statyn på vikingaborgen.

Tomas Olsson SD
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden."

Beslutsunderlag
Initiativärende (SD) - Uppföra en vikingastaty av Harald Blåtand
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54 Initiativärende (SD) - Larm och kameror till
vikingaborgen
Dnr KFN 2020/122

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnadsförslag på övervakningskameror
till Trelleborgen för återrapportering till nämnd inom två månader
att förvaltningen får uppdraget att avvakta effekterna av pågående och kommande
belysningar på Trelleborgen
att överlåta till tekniska serviceförvaltningen att utreda behovet av larm och
övervakningskameror på kommunens anläggningar.

Sammanfattning
"Sverigedemokraterna vill att man beställer och monterar kameror och larm på
vikingaborgen.
Sverigedemokraterna är partiet som står för lag och ordning.
Då det har förekommit en hel del skadegörelse på vår fina vikingaborg så vill vi att
det monteras upp kameror och larm för att kunna lagföra den eller dom som begår
brott här.
Därför yrkar Sverigedemokraterna på följande:
–
Att kultur och fritidsnämnden tar in offerter på larm och kameror till
vikingaborgen.
–
Att Kultur och fritidsnämnden beställer larm och kameror enligt den vinnande
offerten till vikingaborgen,
–
Att kultur och fritidsnämnden ser över alla anläggningar som ej har larm och
kameror och tar in offerter på det.
Tomas Olsson Sverigedemokraterna
2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden."

Beredning
Under en försöksperiod har en av kommunens portabla övervakningskameror
används att övervaka Entréhuset och Vikingagården. Detta hade endast initialt en
viss effekt på minskad skadegörelse. Kommunen stödjer god belysning på lämpliga
platser istället för kameraövervakning. Belysning har av tekniska
serviceförvaltningen satts upp och fler planeras: Nyuppsatt belysning finns vid
personalingången och snart kommer belysning att finnas på Vikingagården. Även
belysning på trellerna finns med i tekniska serviceförvaltningens planer. Larm
finns i alla byggnader på Trelleborgen.

Beslutsunderlag
Initiativärende (SD) - Larm och kameror till vikingaborgen
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Beslutet skickas till
Tekniska serviceförvaltningen
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55 Initiativärende (SD) - Utreda uppförandet av
en 4H-gård
Dnr KFN 2020/123

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag
att utreda vad det kostar att driva en 4H-gård och sedan återrapportera till kulturoch fritidsnämnden inom 6 månader
att utreda var det lämpligaste alternativen finns att ha en 4H-gård och sedan
återrapportera till kultur- och fritidsnämnden nämnden inom 6 månader. Presidiet
ser Albäckstugan som en lämplig plats för 4H-gården.

Sammanfattning
"Sverigedemokraterna vill att man utreder en 4H gård och att man sen uppför en
4H gård i kommunen.
Sverigedemokraterna är det djurvänliga partiet som värnar om djuren och miljön
dessa lever i. Vi ser en 4H gård med djur som katter, höns, tuppar, kor, ankor,
hamstrar, kaniner, marsvin, getter, lamm med flera som ett sätt för barn i staden att
få träffa djuren på landet i en harmoniskt miljö.
På en 4H gård skulle man kunna ha midsommarfirande, kalas, säsongsbetingade
marknader med mera.
Även att låta en förening driva en 4H gård vore en möjlighet.
En möjlig placering till denna 4H gård vore runt Albäckskogen.
Därför yrkar Sverigedemokraterna på följande:
–
Att kultur och fritidsnämnden utreder vad det kostar att driva en 4H gård och
sedan återrapportera till nämnden inom 6 månader.
–
Att Kultur och fritidsnämnden utreder var det lämpligaste alternativen finns
att ha en 4H gård och sedan återrapporterar till nämnden inom 6 månader.
Tomas Olsson Sverigedemokraterna
2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden."

Beslutsunderlag
Initiativärende (SD) - Utreda uppförandet av en 4H-gård
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56 Initiativärende (SD) - Ingen flytt av biblioteket
i Anderslöv
Dnr KFN 2020/124

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteket i Anderslöv
ska vara kvar i befintlig lokal.

Sammanfattning
"Sverigedemokraterna vill att man behåller biblioteket i sin nuvarande lokal.
Sverigedemokraterna är emot slöseriet med skattebetalarnas pengar som kvartetten
vill lägga på att flytta ett fullt fungerande bibliotek i Anderslöv.
Investeringskostnaden här är 1.470.000 kr. Engångskostnaden för flytt är 130.000
kr. Den kommande driftkostnaden blir ca 915.000 kr om året mot nuvarande ca
203.000 kr per år. Här vill gamla kvartetten lägga ca 1,6 miljoner kronor i
extrakostnad plus en förhöjd driftkostnad på ca 915.000 kr, totalt ca 2,5 miljoner
kronor på en sak som ej behövs. Detta i en tid då nämnden har stora
investeringsbehov samt minskade intäkter.
Därför yrkar Sverigedemokraterna på följande:
–
Att kultur och fritidsnämnden säkerställer via Tekniks-service ej säger upp
befintlig lokal för biblioteket i Anderslöv.
–
Att Kultur och fritidsnämnden beslutar att biblioteket i Anderslöv ska vara
kvar i befintlig lokal.
Tomas Olsson Sverigedemokraterna
2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden."

Beredning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-10-06 §37 Budgetförslag 2021-2023 att
godkänna Budgetförslag 2021-2023 samt enligt (SD)s yrkande på initiativärende
till kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde: Uppsägning av Anderslövs
biblioteks nya lokal i Familjens Hus. (S) och (C) deltog inte i beslutet och lämnar
protokollsanteckning. (SÖS) lämnade protokollsanteckning.
Kultur- och fritidsnämnden har ännu inte fått svar gällande äskande i budgetförslag
2021-2023.

Beslutsunderlag
Initiativärende (SD) - Ingen flytt av biblioteket i Anderslöv
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-06-10 §37 Budgetförslag 2021-2023
Budgetförslag 2021-2023
Bilaga 3 Kalkyl flytt av bibliotek
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57 Uppdatering av Allmänna bestämmelser för
föreningsbidrag
Dnr KFN 2020/27

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdatera Allmänna
bestämmelser för föreningsbidrag med följande:
Vid all marknadsföring av arrangemang och liknande ska alltid tydligt anges med
stöd från kultur- och fritidsnämnden, Trelleborgs kommun - i annat fall ska hela
bidragsbeloppet återbetalas.

Sammanfattning
Vid utbetalning av bidrag från kultur- och fritidsnämnden till föreningar,
organisationer och övriga samarbetspartners ska stöd från Trelleborgs kommun
alltid anges vid all marknadsföring av arrangemang och liknande. På förekommen
anledning då detta inte alltid uppfylls önskar presidiet förstärka detta bidragsvillkor
med följande:
Vid all marknadsföring av arrangemang och liknande ska alltid tydligt anges med
stöd från kultur- och fritidsnämnden, Trelleborgs kommun - i annat fall ska hela
bidragsbeloppet återbetalas.

Beslutet skickas till
Berörda föreningar, organisationer och övriga samarbetspartners
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58 Delegationsärenden 2020
Dnr KFN 2020/9

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande
lägga förteckning om delegationsärenden till handlingarna.

Sammanfattning
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.
Anställning Servicevärd tillsvidare från och med 2020-06-15
på kansliavdelningen/trygghetsenheten. Beslutsdelegat: Anders Hansson. Dnr
2020/6.
Attestförteckning 2020-06-15 och 2020-08-05. Beslutsdelegat: Jörgen Flink. Dnr
2020/62.
Bidragsutbetalningar i juni: Lokalbidrag ungdomsverksamhet 1 650 kronor,
städbidrag ungdomsverksamhet 6 000 kronor. bidrag pensionärsorganisation 319
997 kronor, bidrag sociala föreningar 449 000 kronor, lokalbidrag
ungdomsverksamhet 1 650 kronor och städbidrag ungdomsverksamhet 6 000
kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr 2020/27. Beslutsdelegat:
Annika Eriksdotter. Dnr 2020/27.
Bidragsutbetalningar i juli: Verksamhetsbidrag ungdomsverksamhet 2 325 678
kronor, skötselbidrag 6 500 kronor, räntebidrag 14 022 kronor, projektmedel
kulturyttringar 4 800 kronor och bidrag studieförbund 1 104 743 kronor.
Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr 2020/27. Beslutsdelegat: Annika
Eriksdotter. Dnr 2020/27.
Granskningsrapport, verksamhetsbidrag för HT 2019 - Trelleborg Basket och
Trelleborgs Atlet- och Brottarklubb. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr
2020/27.
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59 Verksamhetsrapport 2020
Dnr KFN 2020/8

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande
lägga förteckning om verksamhetsrapporter till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger verksamhetsrapporter från respektive enhetschef för kultur- och
fritidsnämndens verksamheter Museum, Bibliotek, Kulturskola, Badhuset,
Idrottsenhet, Ungdomsenhet, Kansliavdelning med evenemang och Parken.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapporter från Museum, Bibliotek, Kulturskola, Badhuset,
Idrottsenhet, Ungdomsenhet, Kansliavdelning med evenemang och Parken.
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60 Rapporter 2020
Dnr KFN 2020/10

Sammanfattning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25 §132 naturplan för stad och
landsbygd. Dnr 2020/114.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-17 § 149 Äskande av medel för planering
Del av kvarteret Badhuset. Dnr 2020/120.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-17 § 152 Delårsrapport 1 Trelleborgs
kommun 2020. Dnr 2020/81.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-17 § 156 Lokalförsörjningsplan 20202040. Dnr 2020/160.

