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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-12-16

KFN 2020/26

Plats och tid

Digitalt via Skype-länk kl. 16.00–18.15

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 §85-§96

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Torbjörn Christensen (M)
Fredrik Jönsson (KD) §97-§102
Anna Holst (SD)
Magnus Isgren (SD)
Ismet Dedic (S) §85-§96
Lars Hemzelius (SÖS) §87-§102
Peter Frank (KD)

Övriga

Jörgen Flink, Förvaltningschef
Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare
Ivar Lill, Controller
Annika Eriksdotter, Enhetschef

Justeringens plats och tid

Söderslättshallen 2020-12-18

Paragrafer

85–102

Sekreterare
Maria Tigerschiöld
Ordförande
Thomas Nilsson (KD)

Justerare

Tomas Olsson (SD)

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

2020-12-22

Datum då anslaget tas ned

2021-01-13

Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift
Maria Tigerschiöld
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§ 85 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Tomas Olsson (SD) och Kerstin
Johansson (S) till justerare. Tid och plats för justering: Söderslättshallen fredag 18
december.

Sammanfattning
Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt
lista.

Justerares signaturer
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Mötets diarienummer
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§ 86 Fastställande av mötets dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.
Oppositionen lämnar in Initiativärende gällande överlämnande av
skolbiblioteksverksamheten till Bildningsnämnden. Initiativärendet tas upp på
dagens nämndssammanträde.

Sammanfattning
Föreligger dagordning för kultur- och fritidsnämndens möte.

Yrkande
Ola Olsson (C), Göran Hansson (S) och Kerstin Johansson (S) yrkar att
initiativärendet tas upp på detta nämndssammanträde.
Tomas Olsson (SD) yrkar att ärendet tas upp på nästa nämndssammanträde.

Ajournering
Ajournering klockan 16.15-16.25

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt oppositionens förslag.

Omröstning
Den som röstar på oppositionens förslag röstar ja. Den som röstar på (SD)s yrkande
röstar nej.
Thomas Nilsson (KD), Mats-Åke Svensson (KD), Gunnar Hedin (M), Kerstin
Johansson (S), Göran Hansson (S) och Ola Olsson (C) röstar ja.
Tomas Olsson (SD) röstar nej.
Med 6 ja-röster och 1 nej-röster finner ordförande att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att ärendet tas upp idag.
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§ 87 Ekonomisk rapport 2020
Dnr KFN 2020/7

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport 2020-11-30.

Sammanfattning
Föreligger ekonomisk rapport 2020-11-30.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport 2020-11-30
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§ 88 Taxor och avgifter 2021
Dnr KFN 2020/151

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att höja taxor och avgifter enligt tidigare beslut med 2,5 procent årligen, undantaget
entréavgifter och avgifter till kulturskolan.
att lägga till taxa för samlingssalen i Allaktivitetshuset i Anderslöv enligt nedan.
Föreningstaxa:
Mindre än 4 tim: 140 kr/tillfälle Mer än 4 tim: 285 kr/tillfälle

Sammanfattning
Föreligger förslag till taxor och avgifter 2021.
Förvaltningen föreslår en taxa för samlingssalen i Allaktivitetshuset i Anderslöv
motsvarande den taxa som gäller för stort konferensrum på övriga anläggningar.
Föreningstaxa:
Mindre än 4 tim: 140 kr/tillfälle
Mer än 4 tim: 285 kr/tillfälle

Beslutsunderlag
Berörda föreningar
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§ 89 Verksamhetsplan 2021
Dnr KFN 2020/156

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreliggande Verksamhetsplan
för nämndens verksamhet 2021.
Ola Olsson (C), Kerstin Johansson (S) och Göran Hansson (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Föreligger Verksamhetsplan 2021.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2021

Protokollsanteckning
”Söderslättspartiet ansluter sig till samtliga av Centerpartiet meddelade
reservationer etc vid nämndsammanträde per nedanstående datum.
201216 Lars Hemzelius, Söderslättspartiet”

Protokollsanteckning
”Vi från Centerpartiet ställer oss väldigt negativa till den verksamhetsplan som
presenteras från de styrande. Vi tycker det är mycket oklokt att dra ner 10% på
städningen under en pandemi, vi tycker också att rekryteringsbidraget till våra
föreningar är ett viktigt medel i att få fler ungdomar föreningsaktiva. Att man vill
dra ner 1 800 tkr på verksamhetsbidraget ställer vi oss också mycket frågande till
då vi alla vet att det drabbar föreningarna i slutändan. Dessutom anser vi att
bidragen till studieförbunden skall vara kvar och utökas samt att
skolbibliotekarieverksamheten skall finnas kvar om än i bildningsförvaltningens
regi.
Ola Olsson (C)”

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 90 Sammanträdestider 2021
Dnr KFN 2020/119

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanträdesplan 2021 för
kultur- och fritidsnämndens sammanträden.

Sammanfattning
Föreligger sammanträdesplan 2021 för kultur- och fritidsnämndens sammanträden.
Kultur- och fritidsnämndens presidie
Onsdagar klockan 16.00 en vecka före nämndssammanträde på
Söderslättshallen och / eller digitalt om inget annat anges i kallelsen.
2021-02-03
2021-03-17
2021-04-07
2021-06-09
2021-08-11
2021-09-08
2021-10-13
2021-12-01
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden
Onsdagar klockan 15.00 på Parken och / eller digitalt om inget annat anges i
kallelsen. På grund av lokal- och teknikbokningar på Parken är mötestid klockan
16.00 inte möjlig.
2021-02-10 Trelleborgssalen
2021-03-24 Rotundan
2021-04-13 tisdag Rotundan
2021-06-15 tisdag Rotundan
2021-08-18 Rotundan
2021-09-14 tisdag Rotundan
2021-10-20 Rotundan
2021-12-08 Trelleborgssalen

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll §206

Beslutsgång
Kommunstyrelsen
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§ 91 Uppföljning intern kontroll 2020
Dnr KFN 2019/171

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Uppföljning intern kontroll 2020.

Sammanfattning
Föreligger Uppföljning intern kontroll 2020.

Beslutsunderlag
Uppföljning intern kontroll 2020
Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-12-18, §108 Intern kontroll 2020
Intern kontrollplan 2020 KFN

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 92 Intern kontrollplan 2021
Dnr KFN 2020/152

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2021 för
kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Föreligger Intern kontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden, vilket även
innefattar ett antal kommungemensamma kontrollmål för samtliga nämnder.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 93 Trelleborgs FF - begäran om nedsättning
av årsavgift för dam- och herr verksamhet
Dnr KFN 2020/141

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ur likabehandlingssynpunkt:
att avslå Trelleborgs FF begäran om nedsättning av aktuella årsavgifter
att Trelleborgs FF därmed ska reglera utsända fakturor gällande aktuella årsavgifter
för 2020
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om nämnden med anledning av pandemin
haft väsentligt minskade kostnader för genomförandet av matcherna i Superettan i
förhållande till tidigare år
att i det fall utredningen kommer fram till att de faktiska kostnaderna varit
väsentlig lägre 2020 i förhållande till tidigare år ge förvaltningen i uppdrag att i
dialog med Trelleborgs FF kompensera föreningen för detta.

Sammanfattning
Trelleborgs Fotbollsförening har 30 oktober översänt begäran om nedsättning av
Trelleborgs FFs årsavgift för dam- och herrverksamhet med anledning av covid-19.
"Trelleborgs FF begär att årsavgiften för dam- och herrverksamheten i Trelleborgs
FF tillfälligt sänks och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:



Trelleborgs kommun sänker Trelleborgs FF:s årsavgift för dam- och
herrverksamheten med 50 % för 2020
Trelleborgs kommun sänker Trelleborgs FF:s årsavgift för dam- och
herrverksamheten med 50 % till och med 2021-03-31.

Genom tillfälligt sänkt avgift har Trelleborgs kommun möjlighet att bidra till att
säkerställa att Trelleborgs FF efter covid-19 kan återuppta sin verksamhet på
samma sätt som före krisen. Det innebär att föreningen fortsätt kan bedriva en
verksamhet med hög kvalitet för Trelleborgs kommuns barn och ungdomar samt
fortsätta sin satsning på en jämställd fotbollsverksamhet."
Beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen informerade under september månad berörda
föreningar skriftligen gällande hantering av årsavgifter för tävlingsspel under 2020.
De serier som under året genomförts som så kallade enkelserier har inte erhållit
någon faktura för höstomgången vilket innebär att årsavgiften för dessa serier har
blivit halverad för 2020. Detsamma gäller den årliga avgift som tas ut för
reklamplatser på kommunens anläggningar.
Samtliga matcher i den pågående Superettan planeras att genomföras och omfattas
därför inte av ovan reducering med anledning av halverad säsong.
Förvaltningen har dock fört dialog med Trelleborgs FF gällande eventuella
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minskade kostnader med anledning av pandemins speciella förutsättningar för
genomförande av matcherna i herrarnas Superettan.

Beslutsunderlag
Trelleborgs Fotbollsförenings begäran om nedsättning av Trelleborgs FFs årsavgift
för dam- och herrverksamhet med anledning av covid-19

Jäv
Anna Holst (SD) anmäler jäv och lämnar mötet.

Yrkande
Ola Olsson (C) yrkar bifall till bidragsansökan.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och
fritidsnämnden röstar enligt liggande förslag.

Protokollsanteckning
”Söderslättspartiet ansluter sig till samtliga av Centerpartiet meddelade
reservationer etc vid nämndsammanträde per nedanstående datum.
201216 Lars Hemzelius, Söderslättspartiet”

Beslutet skickas till
Trelleborgs Fotbollsförening
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§ 94 Initiativärende (C) och (S) - Förbättra
arbetsförhållandena för personalen på
Vångavallen!
Dnr KFN 2020/142

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ärendet i avvaktan på besked om
Vångavallen ska säljas.

Sammanfattning
(C) och (S) inlämnande på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 28 oktober
Initiativärende - Förbättra arbetsförhållandena för personalen på Vångavallen!
"Initiativärende
Förbättra arbetsförhållandena för personalen på Vångavallen!
Vi som sitter i en demokratiskt beslutad nämnd har ansvar för att verksamheten
drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön.
Arbetsmiljöansvaret framgår av .arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter. Det är fråga om insatser som arbetsgivaren är skyldig att genomföra
för att förebygga att arbetstagare inte drabbas av ohälsa eller olycksfall.
Som nämndsledamot anser jag att vi inte tillgodoser det arbetsmiljöansvar vi har
vad gäller de anställda på Vångavallen i Trelleborg. Den byggnad som de anställda
har sitt lunchrum och omklädningsrum i är helt oacceptabel. Husets fasad är utsatt
för kraftig röta och fuktnivån i inomhusmiljön är påtaglig.
Det är sedan länge vetenskapligt belagt att fuktiga byggnader kan leda till negativ
hälsopåverkan i form av astma, astmasymptom och så kallade sjuka hus symptom
(SBS). Men nu visar en stor europeisk befolkningsstudie att fuktiga byggnader
även ökar risken för generellt nedsatt lungfunktion - särskilt hos kvinnor.
Fukt-och mögelskador i inomhusmiljön ökar risken för:
Fler och värre luftvägsinfektioner
Försämring av befintlig astma
Hosta och väsande andning
Flera studier visar på samband mellan fukt- och mögelskador inomhus och följande
besvär:
Huvudvärk
Onormal trötthet
Nedsatt arbetsförmåga
Centerpartiet yrkar därför på
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda ärendet och återrapportera till nämnden senast i juni 2021.
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ärendet i
avvaktan på besked om Vångavallen ska säljas.

Beslutsunderlag
(C) och (S) Initiativärende - Förbättra arbetsförhållandena för personalen på
Vångavallen!

Jäv
Anna Holst (SD) anmäler jäv och lämnar mötet.

Yrkande
Oppositionen yrkar på förvaltningens förslag till beslut

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag.

Omröstning
Den som röstar på presidiets förslag röstar ja. Den som röstar på förvaltningens
förslag röstar nej.
Thomas Nilsson (KD), Mats-Åke Svensson (KD), Tomas Olsson (SD) och Gunnar
Hedin (M) röstar ja.
Kerstin Johansson (S), Göran Hansson (S) och Ola Olsson (C) röstar nej.
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt presidiets förslag.

Reservation
Oppositionen reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag.

Protokollsanteckning
”Söderslättspartiet ansluter sig till samtliga av Centerpartiet meddelade
reservationer etc vid nämndsammanträde per nedanstående datum.
201216 Lars Hemzelius, Söderslättspartiet”
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§ 95 Remiss: Strategi för social hållbarhet
Dnr KFN 2019/192

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig fortsatt positiv till strategin även i
detta nya format men önskar ett förtydligande gällande hur den ursprungliga
versionen ska användas som ett underlagsdokument. En av de synpunkter som
nämnden lyfte fram på den ursprungliga versionen var avsaknaden av målvärden
för respektive indikator. Nämnden kan notera att detta fortfarande saknas både i det
ursprungliga dokumentet och den nya versionen. Kultur- och fritidsnämnden anser
det särskilt viktigt att förvaltningar och nämnder samverkar i framtagandet av de
åtgärder som ska bidra till att uppnå målen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 7 oktober, §210 Remiss: Strategi för social hållbarhet,
att sända Strategi för social hållbarhet - ny version på remiss till samtliga nämnder
och kommunala bolag med sista svarsdag 1 februari 2021.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 februari 2020, §14 Remiss Strategi
för social hållbarhet, att meddela kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden
har tagit del av Strategin för social hållbarhet och ställer sig mycket positiv till
dokumentet i sin helhet.

Beslutsunderlag
Remiss: Strategi för social hållbarhet
Kultur- och fritidsnämndens protokoll §14 Remiss Strategi för social hållbarhet

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 96 Informationsärende - Regional kulturskola
Skåne
Dnr KFN 2020/153

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Kulturskolan har för avsikt att delta i projektet Regional kulturskola Skåne.
Projektet är en samverkan mellan kommunernas kulturskolor i Skåne och en tjänst
kommer att tillsättas för att driva projektet.
Projektet finansieras med bidrag från Kulturrådet samt med insatser från de
deltagande kommunernas musik- och kulturskolor. Insatsen baseras på en
fördelningsnyckel beräknad utifrån kommunernas invånarantal och belastar
kulturskolans budget.
Under projektet kommer kommunerna att samverka på chefs- och pedagognivå,
men även på elevnivå. Samverkan organiseras i chefsnätverk, styrgrupp,
gemensamma chefsarbetsgrupper, länsstudiedagar och annan kompetensutveckling,
samt i de olika regionala samverkansprojekt för elever som kan initieras eller
utvecklas gemensamt under året.
Ett avtal kommer att tecknas mellan Lunds kommun genom Kulturskolan Lund
som administrativ huvudman för projektet Regional Kulturskola Skåne och
deltagande kommuner i projektet.
Övergripande projektmål:




Barn och unga i hela regionen skall ges ökade möjligheter till en varierad,
breddad och fördjupad kulturutövning. Visionen är att alla barn och unga i
Skåne, oavsett förutsättningar, ska ha möjlighet att utöva kultur och
utveckla sina förmågor så långt de önskar i verksamheter präglade av hög
kvalitet och tillgänglighet inom valfri konstform och på relevant
kunskapsnivå.
Personal och chefer i de deltagande kommunernas kommunala musik- och
kulturskolor runtom i regionen skall ges möjlighet till kollegialt utbyte, att
sprida kunskaper och erfarenheter samt fortbildning. Kunskap och
kompetens som finns lokalt ska kunna komma hela regionens kommuner
till del. · De deltagande kommunala musik- och kulturskolorna runtom i
regionen skall i projektet utveckla sitt övergripande samarbete för att möta
framtidens utmaningar.
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§ 97 Öka stödet till Kvinno- och Brottsjourens
viktiga arbete - MOTION Miljöpartiet 200820
Dnr KFN 2020/163

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att meddela kommunfullmäktige att nämnden ser positivt på ökade bidrag till
föreningslivet under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden får ekonomisk
täckning för detta
att meddela kommunfullmäktige att en sexdubbling av Kvinnojourens och
Brottsofferjourens stöd skulle tömma och överskrida kultur- och fritidsnämndens
budget för bidrag till sociala föreningar
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden
fortsättningsvis fattar beslut gällande bidrag till både Kvinnojouren och
Brottsofferjouren.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har översänt Miljöpartiets motion Öka stödet till
Kvinno- och Brottsjourens viktiga arbete för hantering i kultur- och
fritidsnämnden.
"Motion – Ökat stöd till kvinno- och brottsofferjourens viktiga arbete
Våren och sommaren 2020 är en prövningens tid och mycket har fått ställas om och
hanteras med anledning av covid-19. Med vad vi hittills vet så lär det fortsätta en
bra tid framöver. I dessa tider är det många som far illa men några är mer utsatta än
andra.
Sveriges kommuner och regioner, SKR skriver
Risk för ökat våld mot kvinnor och barn
När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära
relationer. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp. Kommuner behöver
förbereda för att fler behöver stöd och skydd – både nu och efter pandemin.
Ju längre tid familjer isoleras hemma, desto större är risken att kvinnor och barn
utsätts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld. Isoleringen
gör det lättare för våldsutövande partners eller familjemedlemmar att utöva kontroll
och betydligt svårare för utsatta kvinnor och barn att söka hjälp. Oro, stress och
ekonomisk osäkerhet ökar risken ytterligare att förövare använder våld.
Kvinnojouren/Kvinnohuset tar emot kvinnor och barn från Trelleborgs kommun.
Kontakten med Kvinnohuset är kostnadsfri. Det finns möjlighet till skyddat boende
och öppen mottagning som erbjuder krisbearbetning, stöd, rådgivning och praktisk
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hjälp. Detta arbete vinner Trelleborgs kommun på att stödja. Därför vill
Miljöpartiet öka stödet till Kvinnojouren som idag är 1 kr/invånare/år.
Brottsofferjouren i Trelleborg är också en ideell verksamhet som är politiskt och
religiöst obunden. Den verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourens
verksamhet består av stödpersoner som bistår den utsatte, kan delta vid polisförhör
och i rättsprocessen samt håller föreläsningar och utbildningar. Grunden i
Brottsofferjourens arbete är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ett
viktigt mål inom verksamheten är att ge likvärdigt stöd oavsett ort, ålder, kön,
bakgrund, utseende, religion, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och
funktionsvariation. Kontakten med Brottsofferjouren är kostnadsfri för den
hjälpsökande.
Detta stöd kan vara ljuset i tunneln för den som utsatts för brott. Miljöpartier vill
öka stödet till Brottsofferjouren som idag är 1 kr/invånare/år.
För att möta de krav som ställs på jourernas tillgänglighet, rekrytering, utbildning,
samordning och kvalitetssäkring menar brottsofferjouren själv att 6 kronor på
invånare och år är den lägsta rimliga nivå som bör ges i stöd.
Miljöpartiet föreslår därför kommunfullmäktige att besluta
Med hänvisning till ovanstående:
- Att stödet till Kvinnojouren ökas till 6 kr/invånare/år från och med 2021
- Att stödet till Brottsofferjouren ökas till 6 kr/invånare/år från och med 2021
Maria Wilhelms och Emil Samnegård
Miljöpartiet de Gröna i Trelleborg"
Beredning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2012, § 22, att höja anslaget till
dåvarande Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år från
och med år 2012.
Kommunstyrelsen beslutade 11 juni, § 23 Finansiering av höjt bidrag till
Brottsofferjouren och Kvinnojouren år 2012 att respektive förening ska erhålla 1
kr/kommuninvånare i bidrag för år 2012 och framåt med anledning av att
verksamheten har delats upp i två föreningar. Anslaget ska finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Beslutsunderlag
Miljöpartiets motion Öka stödet till Kvinno- och Brottsjourens viktiga arbete för
hantering i kultur- och fritidsnämnden
KS 2012-06-11 § 23 Finansiering av höjt bidrag till Brottsofferjouren och
Kvinnojouren år 2012
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kvinnojouren
Brottsofferjouren
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§ 98 Albäcksstuga
Dnr KFN 2020/41

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att be tekniska servicenämnden att starta
projekteringen av projektet och att tekniska servicenämnden ska äska medel för
detsamma.

Sammanfattning
Tekniska servicenämnden beslutade 2020-05-13 § 58 att hos kommunstyrelsen
äska 250 000 kr till förstudie Albäckstugan.
Kultur- och fritidsnämnden har startat processen rörande nybyggnation av hus för
fritidsbetonade aktiviteter i Albäcksområdets sydöstra del (Kfn, 2020-04-08 § 24.)
Byggnaden går under namnet Albäckstugan, inspirerat av en sedan femtio år riven
byggnad i området med detta namn. Stiftelsen Trelleborgs skollovskoloni är villig
att delvis finansiera Albäckstugan, diskussion förs om ytterligare medfinansiering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen har bidragit till
förslag om placering av stugan. I underlaget från Kultur- och fritidsnämnden
framgår att stugan skall användas till lägerskoleverksamhet för barn och ungdomar
men att den också kan bli en tillgång för scouter, besöksmål för allmänhet mm.
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att tekniska servicenämnden äskar medel
för att göra en förstudie som syftar till att klargöra husets utformning,
omgivningens gestaltning och parkeringslösningar.
Tekniska servicenämnden ser välvilligt på att medverka till att Albäcksstugan
kommer till stånd. Nämnden ställer sig välvillig till att arbeta fram en förstudie.
Den bör förutom att klargöra husets utformning, omgivningens gestaltning och
parkeringslösningar också studera hur man kommer till byggnaden samt undersöka
VA- och elfrågor. Möjlighet till omklädnad och dusch för motionärer skall också
beskrivas. Vidare är syftet med förstudien att ta fram en kostnadsberäkning av
projektet samt mer i detalj specificera hus och omgivande mark.
Förstudien kräver medverkan av ett antal specialister inom hus- och marksidan på
tekniska serviceförvaltningen, samt en kontinuerlig dialog med kultur- och
fritidsförvaltningen, och beräknas kosta 250 000 kr. Det material som levereras
skall vara användbart i det fortsatta arbetet.
Stiftelsen Trelleborgs Skollovskoloni beslutade 2020-10-13 att avsätta ett
garantibelopp för delfinansiering för upprättande av Albäckstugan till ett
klientmedelskonto. I beslutet anges villkor om utformande av stugan samt under
vilka premisser som elever ska få vistas i stugan, samt hur många år stugan minst
ska finnas till.
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Beslutsunderlag
TSN protokoll 2020-05-13 §58 äskande om medel till förstudie
Skollovskolonins protokoll 2020-10-13 beslut att överföra medel till
klientmedelskonto

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
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§ 99 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 2020-12-01. Beslutsdelegat: Jörgen Flink. Dnr 2020/62.
Bidragsutbetalningar i november: Arrangörsbidrag kulturverksamhet 84 131
kronor, bidrag studieförbund 490 237 kronor och projektmedel kulturyttringar 38
600 kronor. Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2020/24.
Bidragsutbetalningar i december: Verksamhetsbidrag 63 597 kronor,
rekryteringsbidrag 4 924 kronor och räntebidrag 933 kronor. Beslutsdelegat:
Martin Wedin Hansson. Dnr 2020/24.
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.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

24 (28)

Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-12-16

KFN 2020/26

§ 100 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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§ 101 Rapporter 2020
Dnr KFN 2020/10

Sammanfattning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Jämställdhetsintegrering i
Trelleborgs kommun. Dnr 2020/136.
Tekniska servicenämndens protokoll §107 Slutredovisning Västervångskolan. Dnr
FRN 2014/8.
Tekniska servicenämndens protokoll §108 Slutredovisning Skegrie förskola. Dnr
FRN 2014/56.
Kommunfullmäktiges protokoll §204 Naturplan för stad och landsbygd. Dnr
2020/114.
Kommunfullmäktiges protokoll §208 Delårsrapport 2 Trelleborgs kommun. Dnr
2020/81.
Kommunfullmäktiges protokoll §172 Medborgarförslag - Porrfilter på Trelleborgs
alla kommunala skolor, förskolor, bibliotek och wifi nätverk. Dnr 2020/155.
Kultur- och fritidsförvaltningens svar till kommunledningsförvaltningen §172
Medborgarförslag - Porrfilter på Trelleborgs alla kommunala skolor, förskolor,
bibliotek och wifi nätverk. Dnr 2020/155.
Skrivelser: Studieförbunden viktigt för föreningars överlevnad. Ännu en
försämring för oss kommuninvånare. Angående rykten om att kulturbidragen till
folkbildningen i Trelleborg skall dras in. Dnr 2020/149.
Tekniska servicenämndens protokoll §122 Äskande av medel
rugbyanläggning. Dnr 2019/172.
Tekniska servicenämndens protokoll §113 Medborgarförslag Utegym
Östervångsparken. Dnr 2020/161.
KSO Ordförandebeslut Digitala nämndsmöten. Dnr 2020/119.
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§ 102 Initiativärende gällande överlämnande av
skolbiblioteksverksamheten till
bildningsnämnden
Dnr KFN 2020/169

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå initiativärendet i väntan på
bildningsnämndens beslut idag 16 december.

Sammanfattning
”Framläggs på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-12-16, Trelleborg.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås av de styrande att besluta att den utåtriktade
skolbiblioteksverksamheten som bedrivs av kommunens huvudbibliotek ska
avvecklas. Därmed riskerar Trelleborgs grundskolor gå miste om en viktig resurs
och en viktig beståndsdel i den pedagogiska verksamheten. För närvarande finns
ingen plan för hur borttappat av skolbiblioteksverksamheten ska behandlas i
bildningsförvaltningen.
Idag finns sex utbildade skolbibliotekarier som bedriver riktad verksamhet till
Trelleborgs grundskolor. De har sin bas vid huvudbiblioteket och samarbetar med
både biblioteken och skolbiblioteken. Uppdraget är bland annat att arbeta med
läsfrämjande aktiviteter och öka läsförståelsen i hos Trelleborgs skolelever.
Skolbiblioteksverksamheten har också i uppdrag att utbilda elever i källkritik, så
kallad informationskompetens som är viktigare än någonsin med tanke på all ”fake
news” som samhället utsätts för.
Enligt bibliotekslagen ska varje skola ha tillgång till ett skolbibliotek. Enligt
läroplanen lgr 11 ska rektor se till att ”skolbibliotekets verksamhet används som en
del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala
kompetens”
Vad ett skolbibliotek ska innehålla och hur verksamheten ska bedrivas är inte
specificerat i lag. I ena fallet kan skolbiblioteket utgöra en samling böcker på en
hylla, medan det i andra fall kan betyda aktiv verksamhet som drivs av utbildad
bibliotekspersonal. Vad som är tydligt är dock att träning i läsning ökar våra ungas
möjligheter att tillgodogöra sig kunskap inom alla ämnen. Läsning ger också nya
perspektiv och ökar de ungas möjligheter till empatisk förmåga. Därför är ett väl
fungerande skolbibliotek av yttersta vikt.
Det pågår en statlig utredning på utbildningsdepartementet om stärkt roll och ökad
likvärdighet för skolbiblioteken. Delbetänkande ska komma under första halvåret
2021. Det kan bli så att om kraven skärps, måste bildningsförvaltningen anpassa
verksamheten kring skolbibliotek. Det finns ett antal anledningar till att
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skolbiblioteksverksamheten i huvudbiblioteket fortsätter under
bildningsförvaltningens regi i nuvarande eller anpassad form:
• Dagens verksamhet samverkar med biblioteken vilket ger större utväxling av de
båda biblioteksformerna skolbibliotek och ordinarie bibliotek. Eftersom
verksamheten är inarbetad finns det anledning att behålla kompetensen och
erfarenheten hos bibliotekspersonalen.
• Samarbete mellan pedagoger på enheterna och skolbibliotekarierna är redan
inarbetat. Former för samverkan och personliga kontakter finns redan och behöver
inte utarbetas på nytt.
• Dagens verksamhet stöder pedagogerna på de olika enheterna.
Skolbibliotekarierna hjälper pedagoger och elever i urval och lästips av litteratur.
Med detta stöd frigörs tid för pedagogerna.
• Dagens verksamhet där skolbibliotekarierna arbetar i grupp stärker det kollegiala
lärandet och ger snabbt och värdefullt erfarenhetsutbyte.
• Utbildade skolbibliotekarier har tid och kunskap att hålla sig uppdaterad med ny
litteratur. Denna tid har möjlighet till förkovran har inte pedagoger på liknande sätt.
• Likvärdigheten för elever mellan skolor och pedagoger ökar när utbildad
bibliotekspersonal finns närvarande. Ibland är skolbiblioteket den enda kontakt
elever får med bibliotek.
• Samverkan mellan pedagoger och bibliotekarier kan resultera i bra läroformer och
fördjupade kunskaper i fler ämnen än svenska.
• Ett skolbibliotek utan utbildad personal riskerar att stjälpa läslusten då elever
ibland ombeds välja böcker på egen hand. Ofta blir det fel när bibliotekarien inte
finns på plats. I värsta fall leder det till oro och dålig ordning hos elevgruppen.
• Eftersom det pågår en utredning kring skolbibliotekens roll finns det anledning att
avvakta med avveckling av nuvarande skolbiblioteksverksamhet. Förmodligen
uppstår resursslöseri med både ekonomiska och personella resurser om kommunen
måste bygga upp en fungerande verksamhet på nytt.
Den samlade oppositionen yrkar på
-att kultur- och fritidsförvaltningen omedelbart inleder ett arbete i samverkan med
ansvariga på bildningsförvaltningen för att lämna över skolbiblioteksverksamheten
i nuvarande eller anpassad form.
Ola Olsson C
Kerstin Johansson S
Göran Hansson S
Ismet Dedic S
Lars Hemzelius SöS
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Gustaf Centervall L
Miljöpartiet”

Yrkande
Den samlade oppositionen yrkar på
-att kultur- och fritidsförvaltningen omedelbart inleder ett arbete i samverkan med
ansvariga på bildningsförvaltningen för att lämna över skolbiblioteksverksamheten
i nuvarande eller anpassad form.

Yrkande
Tomas Olsson (SD), Gunnar Hedin (M) och Fredrik Jönsson (KD) yrkar avslag på
initiativärendet i väntan på bildningsnämndens beslut idag 16 december.
Tomas Olsson (SD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ej kan skicka över
personal till annan förvaltning, utan en förfrågan om att ta över personal och
uppgifter måste komma ifrån berörd nämnd. Som sedan kultur- och fritidsnämnden
kan ta ställning till.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt (SD), (M) och (KD)s yrkande.

Omröstning
Den som röstar på (SD), (M) och (KD)s yrkande röstar ja. Den som röstar på
oppositionens yrkande röstar nej.
Thomas Nilsson (KD), Fredrik Jönsson (KD), Tomas Olsson (SD) och Gunnar
Hedin (M) röstar ja.
Kerstin Johansson (S), Göran Hansson (S) och Ola Olsson (C) röstar nej.
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt (SD), (M) och (KD)s yrkande.

Protokollsanteckning
”Söderslättspartiet ansluter sig till samtliga av Centerpartiet meddelade
reservationer etc vid nämndsammanträde per nedanstående datum.
201216 Lars Hemzelius, Söderslättspartiet”
(C) och (S) ställer sig bakom (SÖS)s protokollsanteckning.
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