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Kultur- och fritidsnämnden
Datum

Diarienummer

2020-09-04

KFN 2020/24

Tid

Onsdagen den 16 september 2020 klockan 16.00

Plats

Parken

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande
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Mötets öppnande och upprop samt val av justerare
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Kulturstipendium
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Kompensationsstöd till föreningar för lokal- och
anläggningskostnader på grund av Coronapandemin
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Överflytt av verksamheter på AKKA och Gröningen
från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden

67

Sammanträdestider presidiet oktober och december
2020

68

Initiativärende (SD) - Allaktivitetshus i Anderslöv

69

Delegationsärenden 2020

70

Verksamhetsrapport 2020
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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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61 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Gunnar
Hedin (M) och Göran Hansson (S) till justerare. Tid och plats för justering:
Söderslättshallen fredag 18 september.

Sammanfattning
Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt
lista.
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62 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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63 Delårsrapport 2020
Dnr KFN 2020/81

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
Delårsrapport 2.

Sammanfattning
Föreligger Delårsrapport 2.
Delårsrapport 2 förväntas bli klar fredag 11 september.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2
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64 Årets Förening, Årets Idrottsprestation och
Årets Kulturstipendium
Dnr KFN 2020/129

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att nomineringstiden förlängs till och med 30 september för val av nominerade på
presidiets sammanträde 14 oktober
att pristagarna beslutas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 28 oktober
att dela ut priser till Årets Förening, Årets Idrottsprestation och Årets
Kulturstipendium i anslutning till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 16
december.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens presidium väljer tre nomineringar per pris till Årets
Förening, Årets Idrottsprestation och Årets Kulturstipendium.
Trelleborgsgalan 2020 ställs in på grund av coronapandemin. Beslutet har fattats av
kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin tillsammans med galagruppen.
Kommundirektör Fredrik Geijer står bakom beslutet.
Att göra Trelleborgsgalan i en coronaanpassad, mindre skala är inte aktuellt.
Istället blickar kommunen framåt mot nästa års gala. Arrangörsgruppen har redan
flera spännande planer för hur den ska gestaltas. De olika jurygrupperna och
nämnder som brukar dela ut pris, rekommenderas att göra det även i år men via
respektive jurygrupp/nämnd trots att det inte blir någon gala.
- I dessa tider är det extra viktigt att uppmärksamma innovation och drivkraft, och
att kunna känna stolthet. Men på grund av pandemin får vi göra på annat sätt, säger
kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.
Trelleborgsgalan har genomförts varje höst sedan 2008 är en storstilad viktig
prisgala där ett fyrtiotal nominerade företag, organisationer, privatpersoner och
föreningar uppmärksammas och belönas för sina välförtjänta insatser.
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65 Kompensationsstöd till föreningar för lokaloch anläggningskostnader på grund av
Coronapandemin
Dnr KFN 2020/27

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar fördela 400 000
kronor i kompensationsstöd enligt följande:
Alla Kan Gympa 1 500 kronor, Anderslövs Folketshus Förening UPA 50 000
kronor, Bridgeklubben Zonen 15 000 kronor, FC Trelleborg 0 kronor, Gislövs
Idrottsförening 0 kronor, Gärdslövs Byalag 7 000 kronor, IF Friskis & Svettis
Trelleborg 0 kronor, IFK Trelleborg FK 6 500 kronor, Klagstorps IF 8 000 kronor,
Lilla Beddinge BK 30 000 kronor, Trelleborg Gymnastics and Dance 68 000
kronor, Trelleborg HBK Elit 11 000 kronor, Trelleborg Sim 0 kronor, Trelleborgs
Fotbollsförening 0 kronor, Trelleborgs Ishockeyförening 0 kronor, Trelleborgs
Konståkningsklubb 55 000 kronor, Trelleborgs Motorklubb 14 000 kronor,
Trelleborgs Scoutkår 48 000 kronor, Trelleborgs Tae Kwon-Do Klubb 12 000
kronor, Tusen Myror 20 000 kronor, United Fighters IF 35 000 kronor, WTF
Taekwondo Training Center 19 000 kronor. Totalt 400 000 kronor.

Sammanfattning
Trelleborgs kommun beslutade den 25 maj om ett stödpaket för att kompensera det
lokala föreningslivet till följd av Coronapandemin. Stödpaketet består av två delar
där del två innebär ett kompensationsstöd för lokal- och anläggningskostnader
under perioden mars till juli 2020. 22 ansökningar har inkommit enligt bilaga.
Syfte med stödet
Syftet är att ge ideella föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna
bedriva verksamhet. Särskilt viktigt är att värna verksamhet som bedrivs för och till
förmån för barn- och ungdomar. Stödet ska i första hand kompensera
föreningsverksamhet för barn- och ungdomar. Stöd kan även tilldelas
föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsverksamhet, om
föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar och kriterier
Sammanställning ansökningar
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66 Överflytt av verksamheter på AKKA och
Gröningen från socialnämnden till kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KFN 2020/90

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att översända
förvaltningens yttrande såsom nämndens yttrande till kommunstyrelsen och
socialnämnden. Presidiet ser mycket positivt på överflytt av verksamheter på
AKKA och Gröningen från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 26 mars 2020, §44 Utredning öppna verksamheter, att
föreslå kommunstyrelsen att bereda överflyttning av verksamheterna på AKKA
och Gröningen från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen översände socialnämndens skrivelse på remiss med
svarsdatum senast den 30 juni till ekonomiavdelningen, Kommunledningskontoret,
Bo.Carlbark@trelleborg.se. Kultur- och fritidsförvaltningen översände yttrande 10
juni enligt bilaga.
Socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gemensamt tagit fram
en skrivelse med information om de ekonomiska konsekvenserna av en
överflyttning av aktuella verksamheter.
Utifrån skrivelsen om de ekonomiska konsekvenserna synes inte en överflyttning
av verksamheter ge någon större positiv ekonomisk effekt, åtminstone kortsiktigt.
Det framförs dock samtidigt att en flytt av verksamheterna skulle kunna ge
kvalitativa fördelar.
Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att den nu aktuella frågan bör
remitteras till de båda berörda nämnderna.
Syftet bör vara att på ett tydligare sätt även beakta eventuella kvalitativa effekter av
en ändrad ansvarsfördelning. Vid förslag om ändrat ansvar för aktuella
verksamheter bör återkopplingen även innehålla en bedömning av nivån på en
budgetjustering. Av detta skäl bör genomgången, så långt möjligt, göras
gemensamt av förvaltningarna.
Med tanke på att nämnderna under hösten ska arbeta fram en verksamhetsplan och
internbudget för 2021 bedöms det rimligt att remissvaren ska inlämnas till
kommunstyrelsen innan utgången av år 2020.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2020-03-26 §44 Utredning öppna verksamheter
Uppdrag utredning
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande
Ekonomi utredning
Tjänsteskrivelse Budgetchef
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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67 Sammanträdestider presidiet i oktober och
december 2020
Dnr KFN 2019/158

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra presidiets
sammanträdestider till 21 oktober och 2 december.

Sammanfattning
Presidiet föreslår att presidiets sammanträdestid 14 oktober ändras till 21 oktober
och sammanträdestid 2 december ändras till 9 december.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 18 december 2019 §106 Sammanträdestider
2020.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll §106 Sammanträdestider 2020
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68 Initiativärende (SD) - Allaktivitetshus i
Anderslöv
Dnr KFN 2020/130

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
förvaltningen får i uppdrag att omgående säga upp nuvarande avtal med
Anderslövs BOIK gällande drift och skötsel av Anderslövs idrottsplats och
allaktivitetshus att upphöra att gälla per den 31 december 2020
förvaltningen får i uppdrag att se över hyresavtalen med Anderslövs BOIK
gällande kiosk, kontor, förråd så att dessa är uppdaterade enligt nu gällande
planlösning, bestämmelser och hyresnivåer
förvaltningen får i uppdrag att avgränsa hela samlingsytan med en invändigt
förlängd vägg med dörr in till Anderslövs fritidsgård
förvaltningen får i uppdrag att lägga upp samlingssalen som ett hyresobjekt från
och med 2021-01-01 i befintligt bokningssystem för uthyrning på tider då
fritidsgården ej nyttjar lokalen
förvaltningen får i uppdrag att i samband med fastställande av 2021 års taxor och
avgifter lämna förslag till nämnden på lämplig timtaxa för objektet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 29 januari 2008, §5 att begära anslag för
uppförande av ny omklädnadsbyggnad på Anderslövs Idrottsplats samt 26 mars
2008, §20 att begära anslag till aktivitetslokal, vilket beviljades enligt
kommunfullmäktiges beslut 16 juni 2008, §126.
Mot bakgrund av att allaktivitetshuset vid uppförandet varit avsett för samtliga
föreningar att nyttja och att detta går att finna ut av tidigare fattade beslut föreslår
presidiet efter initiativ av Tomas Olsson (SD) att nämnden nu beslutar att:
förvaltningen får i uppdrag att omgående säga upp nuvarande avtal med
Anderslövs BOIK gällande drift och skötsel av Anderslövs idrottsplats och
allaktivitetshus att upphöra att gälla per den 31 december 2020
förvaltningen får i uppdrag att se över hyresavtalen med Anderslövs BOIK
gällande kiosk, kontor, förråd så att dessa är uppdaterade enligt nu gällande
planlösning, bestämmelser och hyresnivåer
förvaltningen får i uppdrag att avgränsa hela samlingsytan med en invändigt
förlängd vägg med dörr in till Anderslövs fritidsgård
förvaltningen får i uppdrag att lägga upp samlingssalen som ett hyresobjekt från
och med 2021-01-01 i befintligt bokningssystem för uthyrning på tider då
fritidsgården ej nyttjar lokalen
förvaltningen får i uppdrag att i samband med fastställande av 2021 års taxor och
avgifter lämna förslag till nämnden på lämplig timtaxa för objektet.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-06-16, §126
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69 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.
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70 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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71 Rapporter 2020
Dnr KFN 2020/10

Sammanfattning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
SPF Seniorerna Kontinentens Tröskels skrivelse Verksamhetsbidrag från
Trelleborgs kommun för 2020. Dnr 2020/27.

