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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

Plats och tid

Skype via länk kl. 15.00–18.00

Beslutande

Gunnar Hedin (M)
Thomas Nilsson (KD), Ordförande
Tomas Olsson (SD), 2:e vice ordförande
Kerstin Johansson (S)
Göran Hansson (S)
Ola Olsson (C) §10-§19
Mats-Åke Svensson (KD), 1:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Gustaf Centervall (L) §20-§27

Ersättare

Torbjörn Christensen (M)
Fredrik Jönsson (KD)
Anna Holst (SD)
Magnus Isgren (SD)
Gustaf Centervall (L)
Ismet Dedic (S)
Lars Hemzelius (SÖS)
Rolf Olsson (MP) §12-§27
Peter Frank (KD)

Övriga

Jörgen Flink, Förvaltningschef
Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare
Ivar Lill, Controller
Annika Eriksdotter, Enhetschef
Martin Wedin Hansson, Avdelningschef

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paragrafer

10–27

Sekreterare
Maria Tigerschiöld
Ordförande
Thomas Nilsson (KD)

Justerare

Tomas Olsson (SD)

Ola Olsson (C) §10-§19

Gustaf Centervall (L) §20-§27
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

ANSLAG/BEVIS

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

Kultur- och fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-31

Datum då anslaget tas ned

2021-04-22

Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift
Maria Tigerschiöld
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24
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§ 10 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Tomas Olsson (SD) och Ola
Olsson (C) till justerare. Gustaf Centervall (L) ersätter Ola Olsson (C) som
justerare för §20-§27. Tid och plats för justering: Söderslättshallen fredag 26 mars.

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

§ 11 Fastställande av mötets dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Sammanfattning
Föreligger dagordning för kultur- och fritidsnämndens möte.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

§ 12 Informationsärende LUPP och
folkhälsoenkät
Dnr KFN 2021/54

Sammanfattning
Karin Jeppsson, samordnare ANDT och barnkonventionen, presenterar utvalda
resultat från ungdomsenkäten LUPP samt Region Skånes Folkhälsoenkät Vuxna.
Båda undersökningarna genomfördes 2019.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Mötets diarienummer
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§ 13 Ekonomisk rapport 2021
Dnr KFN 2021/17

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport 2021-02-28.

Sammanfattning
Föreligger ekonomisk rapport 2021-02-28.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport 2021-02-28.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24
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§ 14 Kompensationsstöd för lokal- och
anläggningskostnader
Dnr KFN 2021/22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja kompensationsstöd för lokal- och
anläggningskostnader enligt följande:
Alla Kan Gympa

0

Bowlingklubben Peter
Pan

8 000

Bridgeklubben Zonen

26 000

Gislövs Idrottsförening

36 000

Gylle AIF

8 000

IFK Trelleborg FK

7 000

Klagstorps IF

6 000

Makedoniska
Föreningen

30 000

Motorklubben Ringen

3 500

Skåre Båtklubb

3 000

Stavsten HK Ungdom

3 500

Team Trelleborg
Triathlon
Trelleborg Sim

0
9 000

Trelleborgs Bouleklub
b

18 000

Trelleborgs Motionsfö
rening

11 000

Trelleborgs
Motorklubb

9 000

Trelleborgs Scoutkår

32 000

Trelleborgs Tae
Kwon-Do Klubb

10 000

United Fighters IF

10 000
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3 500

Anderslövs Folketshus
Förening UPA
Gärdslövs Byalag

33 000
5 500

Stora Beddinge Byalag

15 000

PRO Trelleborg

22 000

Östra
Torp Alliansförening
Frälsningsarmén

TOTALT

9 000
0

318 000

Sammanfattning
Trelleborgs kommun gav den 4 december besked om ytterligare åtgärder för att
stötta och underlätta för det lokala föreningslivet under coronapandemin.
Syftet är att ge ideella föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna
bedriva verksamhet. Ansökan sker digitalt via kommunens webbplats
www.trelleborg.se/foreningsbidrag. Ansökan öppnade den 15 januari och stängde
den 31 januari.
Förening kan söka stöd för perioden augusti - december 2020 för följande:






Faktiska kostnader för lokaler- och anläggningar som inte har kunnat
nyttjas som planerat för föreningens verksamhet till följd av
coronapandemin.
Faktiska merkostnader för alternativa lokaler- och/eller anläggningar för
föreningens verksamhet till följd av coronapandemin.
Faktiska ökade driftskostnader för egenägda lokaler till följd av
coronapandemin.
Uteblivna externa hyresintäkter för egenägda lokaler till följd av
coronapandemin.

Förening kan inte söka stöd för:



Kostnader som annan bidragsgivare har eller förväntas kompensera för.
Kostnader som ligger utanför perioden augusti - december 2020.

Förening måste redovisa följande i bifogad blankett som digitalt ska laddas
upp i samband med ansökan:


Vilken verksamhet som har påverkats och hur den har påverkats.

Justerares signaturer
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Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
Eventuellt ansökt stöd från, region eller myndighet som erhållits eller
förväntas erhållas för perioden.
Hur föreningen vid behov skulle kunna vara behjälplig i kommunens
trygghets- och säkerhetsarbete.

Ansökt belopp ska kunna verifieras med underlag som styrker kostnaderna
och/eller de uteblivna intäkterna.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar kompensationsstöd lokalkostnader
Förslag fördelning

Jäv
Anna Holst (SD), Gustaf Centervall (L) och Magnus Isgren (SD) anmäler jäv och
lämnar mötet.

Beslutet skickas till
Berörda föreningar

Justerares signaturer
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Mötets diarienummer
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§ 15 Sydslättens Ryttarförenings ansökan oljepanna och värmepump
Dnr KFN 2021/22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Sydslättens Ryttarförenings ansökan om maximalt 60 000 kronor av
föreningens faktiska kostnader för de båda värmesystemen
att beviljat bidrag belastar nämndens budget för lokalbidrag
att ge förvaltningschef i uppdrag att kontakta ridklubben och kommundirektören
gällande möjligheten att kommunen ska överta Sydslättens Ryttarförenings
ridanläggning i likhet med övriga ridanläggningar. Uppdraget redovisas till
nämnden före sommaren.
Tomas Olsson (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Sydslättens Ryttarförening har 11 februari skickat ansökan enligt nedan:
"Sydslättens Ryttarförening har sedan uppförandet av ridhuset 1978 haft en
oljepanna som sedan konverterats till gas. Tyvärr är det extremt dyrt att använda
gas nu och därför har vi varit tvungna att ha värmen avstängd i långa perioder.
Detta har skadat den redan slitna pannan och sedan drygt en månad är hela manteln
i pannan sprucken och vi kan inte få tryck i radiatorerna. Då det nu är så kallt är vi
rädda att det vattenburna systemet fryser sönder helt. Då detta pandimipräglade året
verkligen satt vår ekonomi på prov har vi ingen möjlighet att göra denna
investering av egen kraft. Vi ber där kultur- och fritidsnämnden om hjälp och stöd i
detta. Vi har övervägt olika alternativ och kommit framtill att en elpanna i
kombination med en luft-luft värmepump i cafeterian som är den mest uppvärmda
ytan. Med hjälp av sponsorer och ideella krafter tror vi kunna få ner kostnaden till
ca: 40 000kr för pannan och ca: 20 000 för värmepumpen. Vi hoppas på ett snabbt
svar."
Beredning
Föreningens ansökan uppfyller inte nämndens villkor gällande lokalbidrag för
egenägd föreningslokal. Förvaltningen gör dock bedömningen att bidragsbeloppet
ryms inom avsatt budget och att ansökan är i linje med nämndens pågående
satsningar på ridsporten i kommunen.

Beslutsunderlag
Ansökan Sydslättens Ryttarförening
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Mötesdatum

Mötets diarienummer
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Tilläggsyrkande
Gunnar Hedin (M) yrkar att nämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att
kontakta ridklubben och kommundirektören gällande möjligheten att kommunen
ska överta Sydslättens Ryttarförenings ridanläggning i likhet med övriga
ridanläggningar. Uppdraget redovisas till nämnden före sommaren.

Yrkande
(C) och (S) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut och avslag på Gunnar
Hedins (M) tilläggsyrkande då vi anser att en sådan fråga bör initieras från
föreningen.

Yrkande
Mats-Åke Svensson (KD) yrkar bifall till Gunnar Hedins (M) tilläggsyrkande.

Ajournering
Ajournering klockan 16.00-16.10.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag till beslut och enligt Gunnar
Hedins (M) tilläggsyrkande.

Omröstning
Den som röstar på Gunnar Hedins (M) tilläggsyrkande röstar ja. Den som röstar på
(S) och (C)s yrkande röstar nej.
Thomas Nilsson (KD), Mats-Åke Svensson (KD) och Gunnar Hedin (M) röstar ja.
Kerstin Johansson (S), Göran Hansson (S) och Ola Olsson (C) röstar nej.
Med 3 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden med ordförandens utslagsröst
att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag till beslut och enligt
Gunnar Hedins (M) tilläggsyrkande.

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

Beslutet skickas till
Sydslättens Ryttarförening

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

13 (26)

Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

§ 16 Arrangörsbidrag 2021
Dnr KFN 2021/41

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
Klagstorps Föreläsningsförening beviljas 6 000 kronor för föreläsningar i Östra
Torp Församlingshem,
Lasarettkören Stämbandet beviljas 20 000 kronor för 14 konserter på äldreboenden
mm
Nationaldagskommittén i Anderslöv beviljas 18 000 kronor Nationaldagsfirande i
byn
Palmfestivalen beviljas 175 000 kronor för Stadsfest med tivoli, knallar och
artister, att utbetalas efter genomfört arrangemang
Piggsvinsteatern beviljas 10 000 kronor - Ett sommarunderhållningsprogram på
Galleri IsieTIO
att det i föreningarnas marknadsföring skall framgå att föreningen får stöd av
Trelleborgs kommun
att föreningarna redovisar sina aktiviteter efter genomförandet, dock senast 202201-31, via webbformulär
att föreningarna blir återbetalningsskyldiga om arrangemanget inte genomförs.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget 800 000 kronor att fördela
arrangemangsbidrag enligt antagna riktlinjer och villkor.
Det har inkommit ett antal ansökningar enligt nedan, men långt ifrån alla
föreningar som brukar ansöka om bidrag har gjort det än utan avvaktar samhällets
omständigheter.
Klagstorps Föreläsningsförening 6 000 kronor – (beviljades år 2020: 5000 kr) Föreläsningar i Östra Torp Församlingshem
Lasarettkören Stämbandet 20 000 kronor – (beviljades år 2020: 14500 kr )14
konserter på särskilda boenden mm
Nationaldagskommittén i Anderslöv 18 000 kr (beviljades år 2020: inställt, 0 kr)Nationaldagsfirande i byn
Nätverket Öppna Sinnen 10 000 kronor – (beviljades år 2020: 5000 kr)
Utställningsverksamhet på Söderslätt, Påskrundan. Har ställt in Påskrundan och
återtagit sin ansökan.
Palmfestivalen 175 000 kronor - (beviljades år 2020: ersättning 84 131 kr)
Stadsfest med tivoli, knallar och artister
Piggsvinsteatern 20 000 kronor - (beviljades år 2020: 10000kr) Ett
sommarunderhållningsprogram på Galleri IsieTIO
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Beslutsunderlag
Ansökningar Arrangörsbidrag 2021

Beslutet skickas till
Berörda föreningar
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§ 17 Systematiskt arbetsmiljöarbete och
likabehandlingsplan 2020
Dnr KFN 2021/40

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapport om kultur- och
fritidsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete och likabehandlingsplan 2020.

Sammanfattning
Föreligger rapport om kultur- och fritidsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete
och likabehandlingsplan 2020.

Beslutsunderlag
Årlig uppföljning 2020 - Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Årlig uppföljning 2020 – Likabehandlingsplan.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 18 Initiativärende (SD) - Vikingabåt på
Trelleborgen
Dnr KFN 2020/117

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ta med kostnadsförslag 10 miljoner kronor till vikingaskepp på Trelleborgen till
budgetberedning 2022-2024
att ge förvaltningen i uppdrag att skapa en arbetsgrupp med kultur- och
fritidsnämndens presidie och förvaltningschef tillsammans med förslagsvis VD och
vice VD, Visit Trelleborg med medskick till arbetsgruppen att titta på
möjligheterna för ett vikingabesök från Danmark i enlighet med museichefens
förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 19 augusti 2020, §52 Initiativärende (SD) Vikingabåt på Trelleborgen, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
kostnadsförslag till budgetberedning 2022-2024 för ett vikingaskepp med placering
på Trelleborgen samt att förvaltningen ser över helheten.

Beredning
Förvaltningen har kontaktat Vikingeskibsmuseet i Roskilde och Hands On History
i Norge. För att få en exakt kostnad krävs en projektbeskrivning och en ganska
avancerad offert-process, så här bad förvaltningen också just om en kvalificerad
gissning. Ett mindre långskepp på ca 17 meter, byggt enligt konstens alla regler,
skulle kosta mellan 9 och 10 miljoner kronor. Sedan tillkommer transport,
eventuellt segel, drift och underhåll. Samtliga belopp är exklusive moms.
Vikingeskibsmuseet låter dessutom hälsa att de gärna anlitas för att besöka
Trelleborg med sitt långskepp. Det kunde vara en riktig höjdpunkt under
turistsäsongen.

Yrkande
(C) + (S) yrkar avslag på presidiets förslag till beslut och på att det i enlighet med
museichefens förslag genomförs ett vikingabesök från Danmark med utställning
över staden.

Yrkande
Tomas Olsson (SD) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.
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Ajournering
Ajournering klockan 16.35-16.45.

Proposition
Ordförande ställer proposition på (C)s och (S)s yrkande mot presidiets förslag till
beslut och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag till
beslut.

Omröstning
Den som röstar på presidiets förslag till beslut röstar ja. Den som röstar på (C) och
(S)s yrkande 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 till beslut.

Tilläggsyrkande
Gunnar Hedin (M) och Mats-Åke Svensson (KD) yrkar att kultur- och
fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skapa en arbetsgrupp med kulturoch fritidsnämndens presidie och förvaltningschef tillsammans med förslagsvis VD
och vice VD, Visit Trelleborg med medskick till arbetsgruppen att titta på
möjligheterna för ett vikingabesök från Danmark i enlighet med museichefens
förslag.

Tilläggsyrkande
(C) och (S) ställer sig bakom Gunnar Hedins (M) och Mats-Åke Svenssons (KD)
tilläggsyrkande.

Tilläggsyrkande
Tomas Olsson (SD) yrkar bifall till Gunnar Hedins (M)s och Mats-Åke Svenssons
(KD) tilläggsyrkande.
En enig nämnd beslutar att ställa sig bakom tilläggsyrkandet.

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

Protokollsanteckning
Lars Hemzelius (SÖS), Gustaf Centervall (L) och Rolf Olsson (MP) meddelar att
man inkommer med protokollsanteckning. (C) stödjer protokollsanteckningen.
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§ 19 Initiativärende (SD) - Staty på Trelleborgen
Dnr KFN 2020/118

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skapa en
arbetsgrupp med kultur- och fritidsnämndens presidie och förvaltningschef
tillsammans med förslagsvis VD och vice VD, Visit Trelleborg med medskick till
arbetsgruppen att titta på möjligheterna för ett vikingabesök från Danmark i
enlighet med museichefens förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 19 augusti 2020, §53 Initiativärende (SD) Uppföra en vikingastaty av Harald Blåtand, att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram kostnadsförslag till budgetberedning 2022-2024 på vikingastaty av Harald
Blåtand på Trelleborgen samt att förvaltningen ser över helheten.

Beredning
Förvaltningen har varit i kontakt med dels Statens konstråd och dels en lokal
konstnär. Det är förstås svårt att ge ett kostnadsförslag utan att beställa en offert,
men eftersom det i sig är en kostnad, och en ganska omfattande process, bad vi om
en kvalificerad gissning. Svaret vi fick av båda är att en helkroppsstaty
föreställande Harald Blåtand skulle kosta åtminstone 1 miljon kronor exklusive
moms. I den kostnaden ingår markberedning, sockel, gjutare, stenhuggare,
konstnär, konstruktör, upphovsrättsligt arvode med mera. Samtliga belopp är
exklusive moms.
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§ 20 Avtal Trelleborgs Ryttarförening
Dnr KFN 2021/23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna avtal med Trelleborgs Ryttarförening avseende upplåtelse och drift av
Brosjödal ridskoleanläggning samt
att ge förvaltningschefen i delegation att vid behov göra mindre justeringar i
avtalet.

Sammanfattning
Föreligger förslag till avtal med Trelleborgs Ryttarförening avseende upplåtelse
och drift av Brosjödal ridskoleanläggning.
Avtalsförslaget har tagits fram i nära dialog med Trelleborgs Ryttarförening och
tekniska serviceförvaltningens förvaltningsjurist.
Skånes ridsportförbund har rådgivit i ärendet gällande anläggningskapaciteten och i
möjligaste mån har nämndens fastställda taxor och avgifter används.

Beslutsunderlag
Avtalsförslag TRF
Gränsdragningslista Brosjödal

Beslutet skickas till
Trelleborgs Ryttarförening

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

§ 21 Delegationsordning 2021
Dnr KFN 2021/53

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Delegationsordning för kulturoch fritidsnämnden.

Sammanfattning
Föreligger uppdaterad Delegationsordning med tillägg 8.17 Beslut att vidta
åtgärder, stängningar av verksamheter med mera i enlighet med pandemilagen.

Beslutsunderlag
Delegationsordning 2021-03-24

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

§ 22 Tidigarelägga utnyttjande av
investeringsmedel för ridanläggningarna
Dnr KFN 2019/107

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anhålla om att tidigarelägga utnyttjande av
investeringsmedel för ridanläggningarna innebärande att investeringsmedel för
2022 avseende ridanläggning om 2 miljoner kronor omförs till investeringsbudget
2021.

Sammanfattning
Anhållande om att tidigarelägga utnyttjande av investeringsmedel för
ridanläggningarna innebärande att investeringsmedel för 2022 avseende
ridanläggning om 2 miljoner kronor omförs till investeringsbudget 2021.
Kultur- och fritidsnämnden har i kommunens investeringsplan för 2022 avsatt 2
miljoner kronor i investeringsmedel för ridanläggningarna. Dessa medel behövs
dock redan 2021 och nämnden anhåller därför att aktuella medel omförs till att ingå
i investeringsbudget 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

§ 23 Överflytt av verksamheter på AKKA /
Träffpunkt Trelleborg och Gröningen /
Träffpunkt Anderslöv
Dnr KFN 2020/90

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag och handlingsplan för hur verksamheten på AKKA / Träffpunkt Trelleborg
och Gröningen / Träffpunkt Anderslöv ska drivas.

Sammanfattning
Då kultur- och fritidsnämnden nu tar över verksamheterna AKKA och Gröningen
från socialförvaltningen vill kultur och fritidsnämnden att förvaltningen tar fram
förslag och handlingsplan för hur verksamheten ska drivas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 16 september 2020, § 66 Överflytt av
verksamheter på AKKA och Gröningen från socialnämnden till kultur- och
fritidsnämnden, att översända förvaltningens yttrande såsom nämndens yttrande till
kommunstyrelsen och socialnämnden. En enig nämnd ser mycket positivt på
överflytt av verksamheter på AKKA / Träffpunkt Trelleborg och Gröningen /
Träffpunkt Anderslöv från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

23 (26)

Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

§ 24 Delegationsärenden 2021
Dnr KFN 2021/18

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

Sammanfattning
Föreligger förteckning över handlagda ärenden enligt delegation.
Bidragsutbetalningar i februari: Räntebidrag 965 kronor. Beslutsdelegat: Martin
Wedin Hansson. Dnr 2021/22.
Attestförteckning 2021-02-24. Beslutsdelegat: Jörgen Flink. Dnr 2021/44.
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 2021/17.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

§ 25 Verksamhetsrapport 2021
Dnr KFN 2021/19

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

Sammanfattning
Föreligger verksamhetsrapporter från respektive enheter och avdelning för kulturoch fritidsnämndens verksamheter Badhus, Biblioteken, Kulturskolan, Museerna,
Serviceenheten, Ungdomsenheten och Kansliavdelningen med Enheten för
allmänkultur och Trygghetsenheten

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

§ 26 Rapporter 2021
Dnr KFN 2021/20

Sammanfattning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Kommunfullmäktiges protokoll §14 Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i
kultur- och fritidsnämnden. Dnr 2021/38.
Kommunfullmäktiges protokoll §34 Renhållningsordning för Trelleborgs Kommun
2021-2030. Dnr 2021/37.
Kommunfullmäktiges protokoll §48 Budgetkompensation med anledning av
Covid-19. Dnr 20121/36.
Folkbildningsrådets översyn av studieförbundens rapportering. Dnr 2021/42.
Tekniska servicenämndens protokoll §19 Äskande - parkeringsplatser
Söderslättshallen. Dnr 2019/117.
Tekniska servicenämndens protokoll §22 Äskande av medel Axel Ebbes konsthall.
Dnr 2020/110.
Kommunfullmäktiges protokoll §76 Återrapportering - Granskning av
servicenämndens avtalshantering och avtalstrohet. Dnr 2021/47.
Kommunfullmäktiges protokoll §78 Återrapport förslag på tobaksförebyggande
åtgärder. Dnr 2021/48.
Kommunfullmäktiges protokoll §79 Organisationsförändringar i
kommunstyrelsens verksamhet – konsekvensbeskrivning. Dnr 2021/49.
Kommunfullmäktiges protokoll §82 Översyn styrdokument - Barns rättigheter. Dnr
2021/50.
Kommunstyrelsens protokoll §38 Information - rapport USSP 2020. Dnr 2021/31.
Kommunstyrelsens protokoll §40 Informations- och trygghetspunkter. Dnr
2021/55.
Kommunfullmäktiges protokoll §109 Informationsärende: Budget 2021- tekniska
justeringar. Dnr 2020/97.
Kommunfullmäktiges protokoll §119 Äskande av medel för ny rugbyanläggning.
Dnr 2019/172.
Kommunfullmäktiges protokoll §121 Begäran om investeringsmedel - Axel Ebbes
konsthall. Dnr 2020/110.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-03-24

KFN 2021/10

§ 27 Informationsärende - Ordförande har ordet
Dnr KFN 2021/39

Sammanfattning
Ordförande informerar muntligt på nämndsammanträdet om olika aktuella ärenden.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

