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Kultur- och fritidsnämnden
Datum

Diarienummer

2021-10-14

KFN 2021/15

Tid

Onsdagen den 20 oktober 2021 klockan 16.00

Plats

Parken

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

1

Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

2

Fastställande av mötets dagordning

3

Ekonomisk rapport 2021

4

Delrapport av Förstudie och framtidsanalys för
Trelleborgens potential som besöksmål

5

Sammanträdestider 2022

6

Taxor och avgifter 2022

7

Årets Förening, Årets Idrottsprestation och Årets
Kulturstipendium

8

Trelleborg Judos ansökan om bidrag till lokal

9

Återremiss Biblioteksplan för Trelleborgs kommun
2022 - 2025

10

Delegationsärenden 2021

11

Verksamhetsrapport 2021

12

Rapporter 2021

13

Informationsärende - Ordförande har ordet

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)
Rolf Olsson (MP)
Peter Frank (KD)

Deltagande tjänstemän
Jörgen Flink, Förvaltningschef
Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare
Ivar Lill, Controller
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79 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Mats-Åke
Svensson (KD) och Göran Hansson (S) till justerare. Tid och plats för justering:
Söderslättshallen fredag 22 oktober.

Sammanfattning
Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt
lista.
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80 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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81 Ekonomisk rapport 2021
Dnr KFN 2021/17

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk
rapport 2021-08-31.

Sammanfattning
Föreligger ekonomisk rapport 2021-08-31.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport 2021-08-31.

6 (16)

82 Delrapport av Förstudie och framtidsanalys
för Trelleborgens potential som besöksmål
Dnr KFN 2021/102

Sammanfattning
Presentation och delrapport på nämndsammanträdet av Ola Lundin, museichef och
Maarja Edman, VD Visit Trelleborg gällande Förstudie och framtidsanalys för
Trelleborgens potential som besöksmål.
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83 Sammanträdestider 2022
Dnr KFN 2021/104

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
sammanträdesplan 2022 för kultur- och fritidsnämndens sammanträden.

Sammanfattning
Föreligger sammanträdesplan 2022 för kultur- och fritidsnämndens sammanträden.
Kultur- och fritidsnämndens presidie
Onsdagar klockan 16.00 två veckor före nämndssammanträde på
Söderslättshallen och / eller digitalt om inget annat anges i kallelsen.
2021-12-29
2022-02-02
2022-03-02
2022-04-06
2022-052022-062022-07-06
2022-08-03
2022-09-07
2022-09-28 / 2022-10-12
2022-11-30
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden
Onsdagar klockan 16.00 på Parken och / eller digitalt om inget annat anges i
kallelsen.
2022-01-12
2022-02-16
2022-03-15
2022-04-20
2022-052022-062022-07-20
2022-08-17
2022-09-21
2022-10-12 / 2022-10-26
2022-12-14

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll §258 Sammanträdestider 2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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84 Taxor och avgifter 2022
Dnr KFN 2021/106

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att höja taxor och avgifter enligt tidigare beslut med 2,5 procent årligen, undantaget
entréavgifter och avgifter till kulturskolan.
att höja den ordinarie taxan för entré till friluftsbadet med 10 kronor för barn och
ungdom samt 20 kronor för vuxna.
att höja den ordinarie taxan för entré till badhuset med 5 kronor för barn.
att taxor och avgifter för uthyrningsbara lokalytor på träffpunkterna ska motsvara
de taxor och avgifter som gäller för motsvarande lokaler i övriga anläggningar.

Sammanfattning
Föreligger förslag på taxor och avgifter för 2022 enligt bilaga.
Förvaltningen föreslår att justeringen av taxor och avgifter för 2022 följer
nämndens tidigare beslut om en årlig uppräkning med 2,5 procent, undantaget
entréavgifter och avgifter till kulturskolan.
Förvaltningen föreslår dock en viss justering och marknadsanpassning av
entréavgifterna till friluftsbadet med motiveringen att avgiften har legat kvar på
samma nivå sedan badet invigdes år 2016 och är förhållandevis låg i jämförelse
med andra friluftsbad. För att efterfölja samma prisnivå föreslås samtidigt en
justering av entréavgiften för barn på badhuset.
Gällande nämndens nya verksamhetslokaler, träffpunkterna, föreslår förvaltningen
att taxor och avgifter för uthyrningsbara lokalytor ska motsvara de taxor och
avgifter som gäller för motsvarande lokaler i nämndens övriga anläggningar.
Årsavgiften för deltagare föreslås vara oförändrad.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2022

Beslutet skickas till
Berörda föreningar
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85 Årets Förening, Årets Idrottsprestation och
Årets Kulturstipendium
Dnr KFN 2021/103

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse en kulturstipendiat som presenteras på nämndsammanträde 8 december.
att vinnarna av Årets Förening och Årets Idrottsprestation utses vid sluten
omröstning på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 20 oktober.
att dela ut priser till Årets Förening, Årets Idrottsprestation och Årets
Kulturstipendium i samband med nämndsammanträde på Parken onsdag 8
december med inbjudan till nämnd, nominerade och medföljande.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens presidium väljer tre nomineringar per pris till Årets
Förening, Årets Idrottsprestation och Årets Kulturstipendium. Presidiet beslutade
13 oktober att välja följande nomineringar:
Kulturstipendium
Ansökningar och nomineringar saknas. Presidiet föreslår att kultur- och
fritidsnämnden beslutar att utse en kulturstipendiat som presenteras på
nämndsammanträde 8 december.
Årets Förening
Palmstadens Innebandyklubb
Pingvin Rugby Club
Trelleborg Gymnastics & Dance Club
Årets Idrottsprestation
Clara Lerby, handboll
Jordan Lou, basket
Wilma Jönsson, aerobic gymnastics
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 14 september, §67
att förslag till nomineringar lämnas in till förvaltningen senast 30 september
att av inkomna förslag väljer kultur- och fritidsnämndens presidium tre
nomineringar 13 oktober, därefter sker omröstning i kultur- och fritidsnämnden 20
oktober
att dela ut priser till Årets Förening, Årets Idrottsprestation och Årets
Kulturstipendium på Parken tisdag 23 november med inbjudan till nämnd och
nominerade.

Beslutet skickas till
Nominerade
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86 Trelleborg Judos ansökan om bidrag till lokal
Dnr KFN 2021/22

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå föreningens ansökan med hänvisning till beslutade bestämmelser för
föreningsbidrag.
att föra in behovet i nämndens lokalförsörjningsplan vid kommande revidering.

Sammanfattning
Trelleborg Judo söker ett bidrag på 15 000 kronor per månad x 12 månader = 180
000 kronor per år för att själva lösa sin lokalfråga.
Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att aktuell bidragsansökan inte
uppfyller villkoren i någon av de bidragsformer som är antagna av kultur- och
fritidsnämnden. I den budget som för närvarande är avsatt för föreningsbidrag
saknas utrymme för denna typ av riktat föreningsbidrag. Lokalbidrag för
ungdomsverksamhet går i nuläget att söka för förhyrd alternativ egenägd lokal med
150 kronor per bidragsberättigad medlem och till ett maxbelopp om 8 000 kronor
per år.

Beslutsunderlag
Ansökan

Beslutet skickas till
Trelleborg Judo
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87 Återremiss Biblioteksplan för Trelleborgs
kommun 2022 - 2025
Dnr KFN 2021/83

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk
plan för Biblioteksplan 2022-2025 och att översända denna till kommunstyrelsen
enligt återremiss.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 september, §239 att återremittera
Biblioteksplan för Trelleborgs kommun 2022-2025 till KFN för komplettering med
ekonomisk plan.
Kultur- och fritidsnämnden godkände 15 juni §55 Biblioteksplan för Trelleborgs
kommun 2022-2025.
Kompletterande kalkyl till ”Biblioteksplan för Trelleborgs kommun 2022–
2025”
Biblioteksplanens grundläggande aktiviteter, som bestäms av styrdokument på
olika nivåer (sidan 3 ff.), ryms inom befintlig rambudget. Tack vare beslutad (år
2021) budgetförstärkning på 2,0 mnkr, kan verksamheten dessutom förstärka inom
följande områden (sidan 15-16 ff.) vilket möjliggör uppfyllandet av planens mål:
-

Utökning av mediabudgeten


-

Inköp av media för ytterligare 1.000 tkr som ger ett bredare och mer
varierat bestånd som är grundläggande för att kunna arbeta läsfrämjande
med barn och ungdomar.
Likvärdig tillgång till biblioteksresurser


-

Utökning av verksamheten i första hand på Anderslövs bibliotek och
bokbussen med fokus på barn och unga för 400 tkr.
Digital utveckling



-

Nya behov och önskemål från användarna inom olika digitala
verksamheter möts med utökade resurser för 400 tkr med fokus på äldre
och barn och unga.
Arrangemang



Medel för fler riktade arrangemang med fokus på barn och unga för 200 tkr

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-27 §239
Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2021-06-15 § 55
Biblioteksplan för Trelleborgs kommun 2022– 2025
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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88 Delegationsärenden 2021
Dnr KFN 2021/18

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.
Bidragsutbetalningar i augusti-september: Arrangörsbidrag 175 000
kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Beslutsdelegat: Annika
Eriksdotter. Dnr 2021/22.
Delegationsbeslut rekryteringsbidrag 109 320 kronor. Beslutsdelegat: Martin
Wedin Hansson. Dnr 2021/22.
Delegationsbeslut bidrag till pensionärsorganisationer 50 000
kronor. Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2021/22.
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.
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89 Verksamhetsrapport 2021
Dnr KFN 2021/19

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att 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.
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90 Rapporter 2021
Dnr KFN 2021/20

Sammanfattning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Tekniska servicenämndens protokoll §107 Återrapport Axel Ebbe. Dnr 2020/110.
Kommunfullmäktiges protokoll §248 Policy kamerabevakning. Dnr 2021/115.
Kommunfullmäktiges protokoll §249 Ändrat/tydliggörande av ansvar för teknisk
och fysisk säkerhet. Dnr 2021/116.
Kommunfullmäktiges protokoll §253 Motion (MP) "Ökat stöd till Kvinno- och
Brottsofferjourens viktiga arbete". Dnr 2020/163.
Kommunfullmäktiges protokoll §257 Uppföljningsrapport 2020, Energiplan 20192023. Dnr 2021/117.
Kommunfullmäktiges protokoll §264 Antagande av detaljplan - DP 190
Rugbyplanen. Dnr 2019/172.
Kommunfullmäktiges protokoll §268 Riktlinjer borgensåtaganden samt revidering
av finanspolicy. Dnr 2021/.118
Kommunfullmäktiges protokoll §269 Utvecklingsmedel till följd av
resultatförbättring 2020. Dnr 2021/119.
Kommunfullmäktiges protokoll §270 Uppdaterat regelverk kring
Resultatutjämningsreserv. Dnr 2021/120.
Kommunfullmäktiges protokoll §282 Medborgarförslag, Ny kombinerad café/bar
och växthus. Dnr 2021/121.
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91 Informationsärende - Ordförande har ordet
Dnr KFN 2021/39

Sammanfattning
Ordförande informerar muntligt på nämndsammanträdet om olika aktuella ärenden.

