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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

Plats och tid

Parken och / eller Skype via länk kl. 16.00-17.30

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)
Ismet Dedic (S)
Lars Hemzelius (SÖS)
Rolf Olsson (MP) 16.35-17.30, §95-§109
Peter Frank (KD)

Övriga

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

Justeringens plats och tid

Söderslättshallen

Paragrafer

93–109

Sekreterare
Maria Tigerschiöld
Ordförande
Thomas Nilsson (KD)

Justerare

Tomas Olsson (SD)

Ola Olsson (C)
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

ANSLAG/BEVIS

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

Kultur- och fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-14

Datum då anslaget tas ned

2022-01-05

Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift
Maria Tigerschiöld
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 93 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Tomas Olsson (SD) och Ola Olsson
(C) till justerare. Tid och plats för justering: Söderslättshallen fredag 10 december.

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

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 94 Fastställande av mötets dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg §109
Konstverk Atleten.

Sammanfattning
Föreligger dagordning för kultur- och fritidsnämndens möte.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

6 (21)

Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 95 Ekonomisk rapport 2021
Dnr KFN 2021/17

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport 2021-10-31.

Sammanfattning
Föreligger ekonomisk rapport 2021-10-31.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport 2021-10-31.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 96 Attestförteckning 2022
Dnr KFN 2021/138

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Attestförteckning angående
beslutsattestanter och deras ersättare från och med 2022-01-01.

Sammanfattning
Föreligger Attestförtecking 2022 angående beslutsattestanter och deras ersättare
från och med 2022-01-01 inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Attestförteckning 2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 97 Arrangörsbidrag 2021
Dnr KFN 2021/41

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja 50 000 kronor i arrangörsstöd till Söderslätts Musikkår för Höstkonsert
16 oktober
att bevilja 15 000 kronor i arrangörsstöd till Tusen Myror Julkonsert 19+20
december
att bevilja 50 000 kronor i arrangörsstöd till Musikfrämjandets konsert Vinterskriet
19 februari 2022
att det i föreningarnas marknadsföring ska framgå att föreningen får stöd av
Trelleborgs kommun
att föreningarna redovisar sina aktiviteter efter genomförandet, dock senast 202201-31, via webbformulär. Musikfrämjandets arrangemang 19 februari redovisas
senast 2022-03-31.

Sammanfattning
Föreligger ansökningar enligt nedan:
Söderslätts Musikkår Höstkonsert Musikalpärlor 16 oktober 50 000 kronor
Tusen Myror Julkonsert i Lilla Beddinge Kyrka 19-20 december 15 000 kronor
Musikfrämjandets konsert Vinterskriet 19 februari 2022, 50 000 kronor

Beslutsunderlag
Ansökningar Arrangörsbidrag

Beslutet skickas till
Berörda föreningar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 98 Bidragskriterier för cuper, turneringar eller
motsvarande.
Dnr KFN 2021/63

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta bidragskriterier enligt förslag
att upphäva beslut 20 oktober, §92 eftersom utvecklingsmedel till följd av
resultatförbättring 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut 27 september, §269 ska
användas till annat ändamål
att tidigare avsatta belopp enligt beslut §92 istället arbetas in i nämndens
verksamhetsplan för 2022 inom befintlig budgetram för föreningsbidrag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-10-20, §92, att ge kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att framarbeta bidragskriterier som möjliggör för
föreningslivet att ansöka om avsatt föreningsbidrag för genomförande av cuper,
turneringar eller motsvarande. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande
kriterier och process för ansökan:
Syfte med stödet
Syftet är att stimulera till att fler föreningar arrangerar aktiviteter som lockar fler
utövare och besökare till Trelleborgs kommun samt att säkerställa att befintliga
arrangerade aktiviteter ges förutsättningar för att fortlöpa och utvecklas. Stödet kan
samtidigt bidra till att maximera nyttjandet av kommunens anläggningar och ge
ytterligare ekonomiska tillskott till föreningslivet.
Rätt till bidrag
Bidrag kan endast beviljas bidragsberättigade föreningar enligt de allmänna
bestämmelser som är antagna av Kultur- och fritidsnämnden. Bidrag kan beviljas
för alla ålderskategorier.
Ansökan
Under perioden 1 januari 2022 till 31 oktober 2022 kan föreningar ansöka om stöd
från avsatt bidragspott digitalt via kommunens webbplats
www.trelleborg.se/foreningsbidrag. Arrangemanget ska vara genomfört senast den
31 maj 2023.
Förening måste redovisa följande i samband med ansökan:




Kort beskrivning av arrangemanget och målgrupp
Datum för genomförandet av arrangemanget
Förväntat antal lag och/eller antal deltagare vid individuella aktiviteter

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden




Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

Uppskattad budget där det klart framgår vad stödet är ämnat att användas
för
I föreningarnas marknadsföring ska framgå att föreningen får stöd från
Trelleborgs kommun

Förening kan inte söka stöd för:






Interna föreningsarrangemang
Arrangemang som endast riktar sig till föreningar och/eller deltagare inom
Trelleborgs Kommun
Ordinarie säsongstävlingar, matcher, seriespel eller motsvarande
Kostnader som annan bidragsgivare har eller förväntas kompensera för
Arvoden och/eller lönekostnader (undantaget domare och funktionärer som
krävs för att genomföra match eller motsvarande)

Bidragsnivåer:





Bidrag kan utgå med maximalt 5 000 kr vid arrangemang med minst fem
lag eller 25 individuella deltagare utom Trelleborgs kommun
Bidrag kan utgå med maximalt 10 000 kr vid arrangemang med minst tio
lag eller 50 individuella deltagare utom Trelleborgs kommun
Bidrag kan utgå med maximalt 15 000 kr vid arrangemang med minst 15
lag eller 75 individuella deltagare utom Trelleborgs kommun
Vid flerdagsarrangemang kan ett tillägg om maximalt 5 000kr per
arrangemang utgå

Redovisning


Beviljat bidrag ska redovisas via
www.trelleborg.se/redovisningforeningsbidrag till kultur- och
fritidsförvaltningen senast 30 dagar efter genomfört arrangemang. Beviljat
belopp ska kunna verifieras med underlag som styrker kostnaderna. Ej
redovisat bidrag ska återbetalas.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll §46
Kultur- och fritidsnämndens protokoll §92

Beslutet skickas till
Berörda föreningar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 99 Flytt av fritidsgården i Anderslöv
Dnr KFN 2021/131

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att flytta Anderslövs fritidsgård från Allaktivitetshuset till Träffpunkt Anderslöv
att göra samlingslokalen i Allaktivitetshuset bokningsbar för alla föreningar enligt
nämndens fastställda taxor och avgifter.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har sedan en tid tillbaka ansvaret för Träffpunkt
Anderslöv (Gröningen). Nu kommer hemtjänsten att lämna sina lokaler där. Dessa
lokaler är utmärkta för fritidsgården som för tillfället är inhysta i Allaktivitetshuset.
Efter dialog med Anderslövs BOIK så ser föreningen mycket positivt på att kunna
få mer tid att vara i Allaktivitetshusets samlingslokal. Då behöver inte de planerade
barackerna byggas.
Dialog har även förts med brukarrådet på Träffpunkten och även dessa ställer sig
positiva.
Samverkan mellan personal på träffpunkten och fritidsgården med dess besökare
för att säkerställa båda målgruppernas behov och möjligheter är av största vikt och
ska inledas omgående. Personal och ungdomar på fritidsgården ställer sig positiva
till flytten. Barn och ungdomar ser fram emot att lokalen ligger centralt i byn, det
är inte kusligt att gå dit. På Träffpunkten finns stora lokaler där man kan ha
verksamheter såsom pingis, biljard, bakning och matlagning. Ungdomarna tycker
också att det är bra att det är närmare till ICA och närmare till sina hem. Personalen
ser också det som väldigt positivt och ser fram emot ett samarbete med olika
föreningar i alla åldrar.

Beslutet skickas till
Anderslövs BOIK

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 100 Initiativärende (SD) - Flytta fritidsgården i
Anderslöv till Gröningen
Dnr KFN 2021/132

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse initiativärendet besvarat i §99 Flytt av
fritidsgården i Anderslöv.

Sammanfattning
"Fritidsgården i Anderslöv finns just nu i en trång lokal som inte uppfyller kraven
på bra förutsättning att kunna ge ungdomarna en bra fritidsaktivitet. På Gröningen
finns det många bra lokaler som blir tomma när hemtjänsten flyttar ut. På
Gröningen skulle det behövas en fast personal alla dagar i veckan. Att flytta hit
fritidsgården skulle ge personal alla dagar i veckan på detta fina ställe.
Fritidsgården finns just nu i en för liten lokal som inte är anpassad för
verksamheten.
Det saknas personal på Gröningen.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
–
Att Kultur och fritidsnämnden beslutar att flytta fritidsgården ifrån allhuset
till Gröningen när hemtjänsten flyttar ut.
–
Att Kultur och fritidsnämnden beslutar att fritidsenheten och ansvarig för
Gröningen samverkar.
–

Att Kultur och fritidsnämnden tar fram kostnader för flytt och investeringar.

–
Att kultur och fritidsnämnden beslutar att köpa ett biljardbord till
Gröningen.
För Sverigedemokraterna Trelleborg.
Tomas Olsson
2 : vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden."

Beslutsunderlag
Initiativärende (SD) - Flytta fritidsgården i Anderslöv till Gröningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 101 Medborgarförslag - Bygga en till ishall
Dnr KFN 2021/123

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att nämnden delar förslagsställarens uppfattning om behov av en till ishall
att förslaget lyfts i den ordinarie lokalförsörjningsprocessen där respektive nämnd
lyfter sitt behov årligen i lokalrevisionen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 27 september, §275, att överlämna besvarandet av
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.
Förslagsställaren närvarade på nämndsammanträdet 8 december för att göra ett (1)
inlägg för sitt förslag.
Den 31 augusti 2021 inkom medborgarförslaget Bygga en till ishall
Omröstningsperioden för medborgarförslaget löper ut den 2 oktober 2021 men
medborgarförslaget har redan fått 228 röster.
Medborgarförslaget
"Det är många som är beroende av istiden i hallen och tiden räcker inte till för alla.
Mitt förslag är att man anlägger en till isrink avsedd för träningar."

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll §275 Medborgarförslag, Bygga en till ishall

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

14 (21)

Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 102 Uppföljning Intern kontroll 2021
Dnr KFN 2020/152

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Uppföljning intern kontroll 2021.

Sammanfattning
Föreligger Uppföljning Intern kontroll 2021 för kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Uppföljning intern kontroll 2021
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-12-16 §92 Intern kontrollplan 2021
Intern kontrollplan 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 103 Intern kontrollplan 2022
Dnr KFN 2021/135

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2022 för
kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Föreligger Intern kontrollplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden, vilket även
innefattar tre gemensamma internkontrollmoment för år 2022 för samtliga
nämnder:
1. Bristfälliga rutiner avseende arkivering av handlingar och ärenden
2. Bristande kunskap om GDPR
3. Oklarheter i ansvar och uppdrag på grund av ej uppdaterade reglementen

Beslutsgång
Intern kontrollplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges protokoll §303 Internkontroll - gemensamma risker 2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 104 Remiss Ortsmiljöprogrammet - riktlinjer
för Trelleborgs livskraftiga orter
Dnr KFN 2021/129

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna nedanstående att-satser som sitt
yttrande på ortsmiljöprogrammet:
att varje ort i programmet får ett konstverk uppsatt på befintlig central
samlingsplats i byn
att varje konstverk belyses och därmed blir samlingsplatsen belyst och därmed
tryggare
att en fast väderresistent högtalaranläggning med blåtandskoppling monteras på
samma plats och därmed blir en spontan kulturutövningsplats
att en skylt med historiskt relevant information om byn sätts upp på platsen.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 oktober, §190, att remittera programmet
för offentlig miljö i Trelleborgs livskraftiga orter till samtliga nämnder och bolag,
berörda byalag, Trafikverket, och till de politiska partierna. Remisstiden pågår till
den 17 januari 2022.
Ortsmiljöprogrammet beskriver kommunens strategi i arbetet för att alla
kommunägda offentliga miljöer i de livskraftiga orterna ska bli så bra som möjligt.
Som en samlad källa för målformuleringar, riktlinjer och framtidsvisioner ska
dokumentet vägleda framtida utvecklingsprojekt.
Ortsmiljöprogrammet ska utgöra riktlinjerna i arbetet med att förvalta, omforma
och utforma offentliga miljöer i de livskraftiga orterna Alstad, Anderslöv,
Beddingestrand, Klagstorp, Simremarken, Skegrie, Smygehamn och Västra
Tommarp. På alla dessa orter finns kommunägda, allmänna platser och på flera
orter planeras det för nya sådana platser. Det finns ett behov av att beskriva de här
offentliga miljöerna och att formulera visioner för hur de kan förbättras. Det
behöver också förtydligas hur sådana visioner ska uppfyllas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §190 Ortsmiljöprogrammet - riktlinjer för
Trelleborgs livskraftiga orter - PL-2021-86

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer
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§ 105 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.
Anställning av en servicearbetare på serviceenheten från 21-09-20. Anställning av
en servicearbetare på serviceenheten från 21-11-03. Beslutsdelegat: Jonas
Areheim. Dnr 2021/21.
Bidragsutbetalningar i oktober: verksamhetsbidrag 1 025 476
kronor, arrangörsbidrag kulturverksamhet 35 788 kronor, bidrag
pensionärsorganisationer 50 000 kronor, bidrag sociala föreningar 75 000 kronor,
rekryteringsbidrag 119 320 kronor, kompensationsstöd 299 000 kronor och
räntebidrag 5 040 kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson.
Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2021/22.
Bidragsutbetalningar i november: verksamhetsbidrag 2 960 kronor och
rekryteringsbidrag 79 150 kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. Dnr
2021/22.
Delegationsbeslut rekryteringsbidrag 35 000 kronor + 79 150 kronor.
Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson. 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.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer
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§ 106 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
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Kultur- och fritidsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-12-08

KFN 2021/16

§ 107 Rapporter 2021
Dnr KFN 2021/20

Sammanfattning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Bildningsnämndens ordförandebeslut Inrättande av padelprofil på Väståkraskolan
samt kriterier för antagning till profilen. Dnr 2021/128.
Trelleborg Judos skrivelse Återstartstöd för Trelleborg Judo. Dnr 2021/22.
Kommunstyrelsens protokoll §240 Återrapport Axel Ebbes konsthall. Dnr
2020/110.
Kommunfullmäktiges protokoll §296 Delårsrapport 2 - 2021, Trelleborgs kommun.
Dnr 2021/57.
Kommunfullmäktiges protokoll §299 Godkännande av antagandehandling för
Miljömålsprogram för Trelleborgs kommun - Lokala miljömål 2021. Dnr
2021/133.
Kommunfullmäktiges protokoll §300 Godkännande av halvtidsrapport 2020 för
Klimatanpassningsplan 2018-2023. Dnr 2021/134.
Kommunfullmäktiges protokoll §303 Internkontroll - gemensamma risker 2022.
Dnr 221/135.
Kommunfullmäktiges protokoll §304 Policy och riktlinjer för
informationssäkerhet. Dnr 2021/136.
Kommunfullmäktiges protokoll §307 Medborgarförslag - Permanent isbana i
Stadsparken. Dnr 2021/137.
Bildningsnämndens protokoll §169 Ändrar stadieindelning Skegrie skola. Dnr
2021/140.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §319 Svar på initiativärende (SD) Firande av veteranernas dag. Dnr 2021/92.
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§ 108 Informationsärende - Ordförande har
ordet
Dnr KFN 2021/39

Sammanfattning
Ordförande informerar muntligt på nämndsammanträdet om olika aktuella ärenden.
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§ 109 Konstverk Atleten
Dnr KFN 2021/146

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta tillvara
lämpliga glasdelar från skulpturen och sätta upp dem i konferensrummet Atleten i
tillbyggnaden på Söderslättshallen enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning
1975 sattes ett konstverk upp utanför Söderslättshallen. Verket heter Atleten och är
skapat av Tom Möller. För ett antal år sedan blev konstverket kraftigt vandaliserat
och går inte att reparera. I flera år har det legat i ett förråd.
I stället för att destruera det så föreslår förvaltningen att vissa delar av verket, som
är i glas, kan sättas upp som prydnader i det nya konferensrummet i tillbyggnaden
på Söderslättshallen. Konferensrummet har fått det lämpliga namnet Atleten. Även
en affisch med skulpturen innan vandaliseringen kan tas fram och sättas upp i
rummet.
Konstintendenten inom Trelleborgs museer anser att planen är en mycket bra
lösning under rådande omständigheter då konstnären är död och ingen
dokumentation finns. Statens konstråd har heller inga invändningar mot detta
förfarande som kan anses unikt.
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