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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-10-28
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Plats och tid

Parken kl. 16.00–17.25

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Torbjörn Christensen (M)
Fredrik Jönsson (KD)
Anna Holst (SD)
Magnus Isgren (SD)
Gustaf Centervall (L)
Ismet Dedic (S)
Lars Hemzelius (SÖS)
Peter Frank (KD)

Övriga

Martin Wedin Hansson, Avdelningschef
Annika Eriksdotter, Enhetschef
Ivar Lill, Controller
Sammanträdet har, i enlighet med § 11 i kultur- och fritidsnämndens
arbetsordning, genomförts så att samtliga deltagare genom ljud- och
bildöverföring i realtid och på lika villkor kunnat se och höra varandra.

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-11-02

Paragrafer

72–84

Sekreterare
Maria Tigerschiöld
Ordförande
Thomas Nilsson (KD)

Justerare

Kerstin Johansson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-04

Datum då anslaget tas ned

2020-11-26

Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift
Maria Tigerschiöld
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§ 72 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Mats-Åke Svensson (KD) och Kerstin
Johansson (S) till justerare. Tid och plats för justering: Söderslättshallen måndag 2
november.

Sammanfattning
Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt
lista.
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§ 73 Fastställande av mötets dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Sammanfattning
Föreligger dagordning för kultur- och fritidsnämndens möte.
Oppositionen lämnar Initiativärende Förbättra arbetsförhållandena för personalen
på Vångavallen. Ordförande meddelar att inlämnade initiativärenden behandlas på
nästkommande nämndssammanträde.
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§ 74 Medborgarförslag - Pumptrack till
Dalabadets grusplan
Dnr KFN 2020/138

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att meddela förslagsställaren att nämnden är positiv till medborgarförslag
Pumptrack till Dalabadets grusplan men saknar i nuläget ekonomiska medel både
för investering och ökade driftskostnader.
att ge förvaltningen i uppdrag att se över helheten på hela Dalabadets område.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 21 september, §167 att översända
Medborgarförslag - Pumptrack till Dalabadets grusplan till teknisk servicenämnd,
därefter ändrat till kultur- och fritidsnämnden.
Förslagsställaren närvarar på nämndssammanträdet 28 oktober för att göra ett (1)
inlägg för sitt förslag.
Den 25 maj inkom medborgarförslaget Pumptrack till Dalabadets grusplan, se
nedan. Medborgarförslaget fick 149 röster under omröstningsperioden.
Medborgarförslag
"Pumptracks popularitet sprider sig över världen som en löpeld. En pumptrack är
en bana som formats med mindre kullar och sluttande kurvor så att alla kan
använda den, där man med hjälp av några tramptag på cykeln använder
kroppstyngd samt en upp och ner rörelse för att ”pumpa” sig framåt i banan.
Processen med att generera fart och hastighet genom pumpning är självreglerande.
Pumptracks är enkla att åka men för att komma upp i en hög hastighet krävs det en
hög kompetensnivå.
Från början var pumptracks designad för MTB-cyklar samt BMX men med en
asfalterad bana fungerar det även att köra på den med rullskridskor, skateboard,
rullstol, balanscykel och sparkcykel. Banan är alltid öppen och är perfekt för att
öva balans samt teknik. Åkglädjen kan upplevas bland alla åldrar och
färdighetsnivåer – från nybörjare till elitnivå. Det är inte ovanligt att hitta
professionella åkare tillsammans med en fyraåring på sin balanscykel. Pumptracks
skapar en gemensam samlingsplats och minskar socioekonomiska klyftor samt
överbryggar generationsklyftor mellan barn, ungdomar och vuxna. Pumptracks har
mottagit utmärkelser för sin förträfflighet, funktionalitet och produktdesign.
Sedan flera år tillbaka har grusplanen bredvid Dalabadets camping varit oanvänd
och dess yta skulle fungera perfekt för en pumptrack, som kräver cirka 1000
kvadratmeter för att få till en bra bana. Nedanför grusplanen byggs det för tillfället
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padelbanor samt ett utegym, och en pumptrack skulle göra detta område till ett
attraktivt aktivitetsområde i Trelleborgs kommun.
När jag frågade min väninna, som bor i Järvsö där de har byggt en pumptrack
(http://jarvsoskillspark.se/jarvso-bergscykelklubb/), vilka som använder banan så
fick jag till svar: ”ALLA!!! Precis ALLA!”

Yrkande
Ola Olsson (C) och (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnadsförslag från tekniska
serviceförvaltningen alternativt privat aktör.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkande och liggande förslag och finner att
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag.

Reservation
(C) och (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Lars Hemzelius (SÖS) och Gustaf Centervall (L) meddelar att man inkommer med
protokollsanteckning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
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§ 75 Ekonomisk rapport 2020
Dnr KFN 2020/7

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport 2020-09-30.

Sammanfattning
Föreligger ekonomisk rapport 2020-09-30.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport 2020-09-30.
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§ 76 Årets Förening, Årets Idrottsprestation och
Årets Kulturstipendium
Dnr KFN 2020/129

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse vinnare enligt omröstning och att dela
ut priser till Årets Förening, Årets Idrottsprestation och Årets
Kulturstipendium på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 16 december på
Parken med inbjudan till pristagarna.

Sammanfattning
Presidiet beslutar 14 oktober att välja följande nomineringar:
Kulturstipendium
Lars Hallberg, elgitarr
Mathilda Zakrisson, konst
Viktor Lundahl, pop/rock
Årets Förening
Riffet
Trelleborgs Padelklubb
Trelleborgs Planterings- och Försköningsförening, Sköna Trelleborg
Årets Idrottsprestation
Clara Lerby, handboll
Lukas Hägg och Daniel Bergqvist, rally
Oskar Magnusson, hockey
Kultur- och fritidsnämndens presidium väljer tre nomineringar per pris till Årets
Förening, Årets Idrottsprestation och Årets Kulturstipendium.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 16 september §64
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 på Parken med inbjudan till nämnd, nominerade och
medföljande.

Jäv
Peter Frank meddelar jäv och lämnar lokalen.
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Omröstning
Sluten omröstning görs och vinnare utses av Årets Förening, Årets Idrottsprestation
och Årets Kulturstipendium. Vinnarna presenteras på kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 16 december.

Beslutet skickas till
Nominerade
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§ 77 Arrangörsbidrag 2020 - Julallsång
Dnr KFN 2020/106

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att arrangemang Julllsång bokas för
föreställning under första advent och lyktetändningen och att samtliga
äldreboenden ska besökas innan jul. Kostnaden ska belasta ansvar 4150,
verksamhet 31502 arrangemangsbidrag.

Sammanfattning
I spåren av Corona har många arrangemang ställts in och om. Ett lyckat koncept
denna vår och sommar har dock varit mobila kulturyttringar. Sedan i maj i år har
ett antal fordon fyllda med musik av varierande slag passerat både innerstad,
landsbygd och alla våra äldreboenden. Till första advent och den årliga
lyktetändningen finns det möjlighet att ta in Allsångståget igen, som då är
julanpassat. Julallsångståget kan även köra till alla äldreboenden.
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§ 78 Om- och tillbyggnad av Axel Ebbes
konsthall
Dnr KFN 2020/110

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsbeskrivning för
Axel Ebbes konsthall förutsatt att kultur- och fritidsnämnden fullt ut kompenseras
för de hyres- och driftskostnader som projektet kommer att medföra.

Sammanfattning
Verksamhetsbeskrivning för Axel Ebbes konsthall
Målsättningen är att göra Axel Ebbes konsthall till en attraktiv mötesplats där
Ebbes konstnärskap utgör navet för en mångfald av kreativa upplevelser.
Axel Ebbe var livrädd att hans konst skulle låsas in i “museala gravkammare”,
därför byggdes den ursprungliga skulpturhallen som ett orangeri fullt av grönska
och solljus. Med modern teknik skulle detta gröna överdåd kunna återvända, utan
att de fuktkänsliga gipserna tar skada. Tillsammans med skulpturerna skulle hallen
dessutom kunna rymma allt från mindre konserter och mingel till vigselceremonier.
I anslutning till skulpturhallen vill vi se en större flexibel yta avsedd för såväl
kreativt skapande som för möten och evenemang. På förmiddagarna kan ytan
användas för konstnärliga workshops med barn och unga, för att på eftermiddagar
och kvällar omvandlas till ett attraktivt mötesrum för aktörer såväl inom som
utanför den kommunala organisationen. Under veckoslut och skollov bjuds
allmänheten in till att på ett kravlöst sätt prova på konstnärliga tekniker och att
skapa i Axel Ebbes anda.
En våning upp möts besökaren av en utställningshall där nutida konstnärer bjuds in
att ställa ut konst i dialog med Axel Ebbes skulpturer. Utställningarna byts
regelbundet ut för att kunna bibehålla en känsla av relevans och uppmuntra
återbesök. På övervåningen uppmärksammas dessutom den världsberömde
regissören och smygehamnsbon Jan Troell. Filmaren har under en tid haft ett nära
samarbete med Trelleborgs Museer, och i Axel Ebbes konsthall kan detta
samarbete bli permanent genom en utställning om filmaren.
Syftet med dessa nydaningar är att, med hjälp av Axel Ebbe, förstärka
trelleborgarnas stolthet för sin kommun och erbjuda dem nya sätt att umgås och
uppleva kultur; att bygga en arena för samverkan mellan privata aktörer,
civilsamhälle och det offentliga samt att skapa ett besöksmål som attraherar gäster
från ett stort upptagningsområde.
Ekonomisk kalkyl och förväntade intäkter enligt nedan.
Ekonomisk kalkyl
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Utgifter
Investeringskostnader
Inredning
1 000 tkr
Utställningar 3 300 tkr
Driftkostnader
Personal
Utställningsproducent
150 tkr
Konstpedagog
150 tkr
Teknik/vaktmästeri
300 tkr
Egen bemanning
100 tkr
Bemanning via pool i samarbete med Visit Trelleborg 400 tkr
Hyra
Kapitalkostnad
Övrigt

2 450 tkr
550 tkr
630 tkr

Förväntade intäkter









Entréavgifter. Den nya konsthallen, med nya attraktionsfaktorer och
förstärkta kärnvärden, förväntas locka ett betydligt större antal besökare.
Butiksförsäljning. En tankfullt utformad museibutik och enklare café
skulle skänka ett starkt mervärde till konsthallen och följaktligen ökade
intäkter.
Konsthallens vänner. En avgiftsfinansierad klubb som får tillgång till
exklusiva värden som både kan vara av upplevelsekaraktär eller
immateriell art. Här kan det också finnas resurser för kompletterande
bemanning efter behov.
Public Private Partnership. Näringslivet ges via olika program- och
prisnivåer möjlighet att bidra till ett rikt kulturliv och kreativa mötesplatser
som exklusivt kan riktas mot medarbetare eller kunder.
Axel Ebbes konsthall som evenemangslokal. Förutom nya intäktskällor
stärkes staden med en attraktiv evenemangsyta. En positiv spin-off är
dessutom att fler evenemang stärker lokala företag när efterfrågan på
tjänster så som ljud & bild, produktion, catering, kommunikation,
projektledning etc ökar.

Beslutsunderlag
Axel Ebbes konsthall verksamhetsbeskrivning
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25 §141

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Kommunstyrelsen
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§ 79 Tillbyggnad Östra Torp gymnastikhall
Smygehamn
Dnr KFN 2020/134

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till tekniska
servicenämndens äskande förutsatt att kultur- och fritidsnämnden fullt ut
kompenseras för den hyresökning som projektet kommer att medföra för år 2022
och framåt.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt budgetförslag 2021 aviserat om kommande
projekt, bland annat en tillbyggnad av idrottshallen i Smygehamn.
En arbetsgrupp med deltagare från både tekniska serviceförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen har tittat på olika förslag och dialog med föreningen har
skett på ett konstruktivt sätt.
Tekniska servicenämnden har 16 september i §89 Utbyggnad Östra Torp
gymnastikhall Smyge gått upp med ett äskande på 30 miljoner
kronor för investeringen varav 26,5 miljoner kronor för byggnation och 3,5
miljoner kronor för inventarier tillhörande gymnastiken.

Beslutsunderlag
Beställning utredning Smygeskolans idrottshall
Tekniska servicenämndens protokoll 2020-09-16 §89
Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska servicenämnden
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§ 80 Initiativärende (SD) - Införa skärmförbud på
badhuset och Anderslövs utebad
Dnr KFN 2020/137

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdatera gällande badregler med följande:
att införa förbud för användning av mobiler, surfplattor, datorer och kameror på
Anderslövs Friluftsbad och Badhuset även i omklädningsrummen. Filmning och
fotografering i badet är inte tillåtet enligt redan gällande ordningsregler som även
gäller kameror.
att göra undantag för simtävlingar och andra arrangemang där dispens ska kunna
sökas från förbudet via förvaltningen på delegation.

Sammanfattning
"Sverigedemokraterna vill att man inför ett skärmförbud på badhuset och
Anderslövs utebad.
Sverigedemokraterna vill värna om besökarna till våra badanläggningar, vuxna
som barn.
Mobiler, surfplattor, datorer och kameror kan medföra att man tar bort blicken ifrån
nära och kära i en situation där för lite uppmärksamhet kan orsaka svår skada eller
kosta någon livet.
Sverigedemokraterna vill även skydda våra besökares integritet i
omklädningsrummet.
Ingen ska behöva bli fotograferad, filmad eller bli utsatt för andra kränkande
behandlingar när man byter om.
Därför yrkar Sverigedemokraterna på följande:
–
Att kultur och fritidsnämnden inför skärmförbud på Anderslövs utebad och
badhuset i omklädningsrummen.
–
Att Kultur och fritidsnämnden beslutar att det gäller mobiler, surfplattor,
datorer och kameror i omklädningsrummen.
–
Att förbudet i bassängerna även gäller kameror.
–
Undantag för simtävlingar där dispans ska kunna sökas ifrån förbudet.
Tomas Olsson Sverigedemokraterna
2 : vice ordförande i kultur och fritidsnämnden."

Beslutsunderlag
Initiativärende skärmförbud

Yrkande
Tomas Olsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
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Yrkande
Gunnar Hedin (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
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§ 81 Delegationsärenden 2020
Dnr KFN 2020/9

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande lägga förteckning om
delegationsärenden till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger förteckning över handlagda ärenden enligt delegation.
Attestförteckning 2020-09-03. Beslutsdelegat: Jörgen Flink. Dnr 2020/62.
Projektmedel max 25 000 kronor - för barn och ungas deltagande i kulturyttringar.
En annorlunda Lucia, Studieförbundet Vuxenskolan. Beslutsdelegat: Annika
Eriksdotter. Dnr 2020/9.
Bidragsutbetalningar i september: verksamhetsbidrag 16 469 kronor, skötselbidrag
79 000 kronor, rekryteringsbidrag 60 144 kronor och arrangörsbidrag
kulturverksamhet 3 000 kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr
2020/24. Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2020/24.
Bidragsutbetalningar i oktober: verksamhetsbidrag 8 948 kronor, stödpaket
Coronapandemi bidrag 400 000 kronor och räntebidrag 1 021 kronor.
Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr 2020/24. Beslutsdelegat: Annika
Eriksdotter. Dnr 2020/24.
Bidragsutbetalning Projektmedel 8 600 kronor för barn och ungas deltagande i
kulturyttringar, KRETS - Låt oss! Höstlovet 2020, projekt hos ABF.
Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2020/9.
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 2020/7.
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§ 82 Verksamhetsrapport 2020
Dnr KFN 2020/8

Beslut
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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§ 83 Rapporter 2020
Dnr KFN 2020/10

Sammanfattning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Tekniska servicenämndens protokoll §82 Mountainbike-bana i Albäcksskogen. Dnr
2020/133.
Tekniska servicenämndens protokoll §86 Antagande av ny renhållningsordning för
Trelleborgs kommun 2021-2030. Dnr 2020/87.
Tekniska servicenämndens protokoll §89 Utbyggnad Östra Torp gymnastikhall
Smyge. Dnr 2020/134.
Kommunfullmäktiges protokoll §177 Återrapport, Organisationsförändringar i
kommunstyrelsens verksamhet. Dnr 2019/170.
Kommunfullmäktiges protokoll §180 Internkontroll - gemensamma risker 2021.
Dnr 2020/135.
Kommunfullmäktiges protokoll §184 Årlig uppföljning 2019 av aktiva åtgärder
inom likabehandling. Dnr 2020/88.
Kommunfullmäktiges protokoll §187 Jämställdhetsaktiviteter för Trelleborgs
kommun. Dnr 2020/136.
Kommunfullmäktiges protokoll §191 Naturplan för stad och landsbygd. Dnr
2020/114.
Folkbildningsrådets beslut om avslutande av ärende Ibn Rushd. Dnr 2020/10.
Kommunstyrelsens protokoll §211 Tillgänglighetspriset 2020. Dnr 2020/139.
Kommunstyrelsens protokoll §212 Tångräkan 2020. Dnr 2020/140.
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§ 84 Äskande av medel för ny rugbyanläggning
Dnr KFN 2019/179
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna framarbetat förslag på ny rugbyanläggning
att hos kommunfullmäktige äska driftsmedel om totalt 813 tkr för år 2022 avseende
hyra för den nya anläggningen till tekniska servicenämnden om 663 tkr,
lokalvårdskostnader om 56 tkr samt drift och skötsel om 94 tkr och för år 2023 och
framåt äska driftsmedel om totalt 1 948 tkr per år, avseende hyra till tekniska
servicenämnden om 1 590 tkr, lokalvårdskostnader om 133 tkr samt drift och
skötsel om 225 tkr
att godkänna Gylle Stadion som alternativ spelplats under byggperioden
att hos kommunfullmäktige äska investeringsmedel om totalt 350 tkr för år 2021
samt driftsmedel om totalt 350 tkr för år 2021 och 50 tkr för år 2022 för
iordningställande och drift av Gylle Stadion som alternativ spelplats under
byggperioden.

Sammanfattning
Befintlig rugbyanläggning, Pilevallen, uppfyller inte arenakraven från Svenska
rugbyförbundet samtidigt som området ska vidareutvecklas i samband med att en
ny skola med tillhörande idrottshall ska uppföras.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-27, §21 Ny rugbyanläggning, att ge
förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med beslutad handlingsplan, beställa
projektering och kostnadsberäkning från tekniska servicenämnden och därefter
äska pengar från kommunfullmäktige till investering av ny rugbyanläggning.
Projektering och kostnadsberäkning ska beakta en läktare för 200-300 personer, en
omklädningsbyggnad med 4-6 omklädningsrum samt att Pingvin RC önskar ett
nyttjanderättsavtal för en del av marken för att på egen bekostnad kunna uppföra
ett klubbhus på cirka 200 kvadratmeter.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska serviceförvaltningen tagit fram
förslag till ny rugbyanläggning på uppdrag av en politisk arbetsgrupp.
Ett omfattande arbete i nära dialog med Pingvin RC har gjorts för att identifiera
möjliga placeringar och omfattning av en ny rugbyanläggning. Valet har fallit på
en placering av den nya rugbyanläggningen väster och norr om Ymorvallen.
Förslaget innehåller en reglementsenlig elitplan med läktare, två omklädningsrum
och parkeringsplatser till en uppskattad investeringsvolym om totalt 28 miljoner
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kronor. Möjligheter att fortsätta utveckla området för rugby med inriktning mot
ungdomsverksamhet finns framöver i form av en etapp två.
Parallellt har kultur- fritidsförvaltningen i nära dialog med Pingvin RC och Gylle
AIF arbetat fram ett förslag på en tillfällig lösning för seniorspel under
byggperioden.

Beslutsunderlag
Beslut, KFN 2019/11, §21 Ny rugbyanläggning
Tjänsteskrivelse, ny rugbyanläggning
Rugbyanläggning, förslagshandling

Yrkande
Tomas Olsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Ajournering
Ajournering klockan 17.15-17.20.

Tilläggsyrkande
Ola Olsson (C) och (S) yrkar att förvaltningen innan 30 juni 2021 ska vara igång
med projekteringen av etapp 2 vad gäller ungdomsplaner i anslutning till den
nybyggda anläggningen.

Protokollsanteckning
”SD ser positivt på att Pingvin äntligen får en ny anläggning. Däremot så saknar vi
att inte ungdomsplanen är med i denna första etapp. Då denna hade varit bra för
deras ungdomsverksamhet.”

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Pingvin RC
Gylle AIF
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