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Tid

Glöm inte att meddela om du får förhinder till , e-post: .

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
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Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199

2 (17)

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 (VS)
Rolf Olsson (MP)
Peter Frank (KD)

Deltagande tjänstemän
Jörgen Flink, Förvaltningschef
Maria Tigerschiöld, Nämndsekreterare
Karin Jeppsson, Samordnare ANDTS och barnkonventionen §57
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55 Mötets öppnande och upprop samt val av
justerare
Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Göran Hansson
(S) och Tomas Olsson (SD) till justerare. Tid och plats för justering:
Söderslättshallen fredag 19 augusti.

Sammanfattning
Upprop företas och närvaro noteras samt ersättare inträder som ledamöter enligt
lista.
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56 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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57 Barnkonventionen
Dnr KFN 2022/91

Sammanfattning
Föreläsning om barnkonventionen av Karin Jeppsson, Samordnare ANDTS och
barnkonventionen.
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58 Ekonomisk rapport 2022
Dnr KFN 2022/5

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk
rapport 2022-07-31.

Sammanfattning
Föreligger Ekonomisk rapport 2022-07-31.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport 2022-07-31.
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59 Föreningsbidrag
Dnr KFN 2022/7

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
gällande Arrangörsbidrag
bevilja Trelleborgsrevyn 20 000 kronor för sin sommarrevy i Parken
bevilja Samkultur Gränsgång 28 300 kronor för Konsthantverkmarknad på
Palmfestivalen

att det i föreningarnas marknadsföring ska framgå att föreningen får stöd av
Trelleborgs kommun
att föreningar med beviljat arrangörsbidrag redovisar sina aktiviteter efter
genomförandet, dock senast 2022-12-31, via www.trelleborg.se/foreningsbidrag.

Sammanfattning
Föreligger ansökningar enligt nedan.
Det finns 193 000 kr kvar i potten att fördela i år.
Gällande bidragsregler finns på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag
Arrangörsbidrag
Trelleborgsrevyn ansöker om 20 000 kronor för sin sommarrevy i Parken, gratis
inträde.
Samkultur Gränsgång ansöker om 28 300 kronor för Konsthantverkmarknad på
Palmfestivalen.

Beslutsunderlag
Ansökningar

Beslutet skickas till
Berörda föreningar
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60 Ansökan ur Olof Christofferssons
donationsfond 2022
Dnr KFN 2022/97

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Birgitta Åkesson 10 000 kronor ur Olof Christofferssons donationsfond
för att kunna fortsätta driften av internetsidan om författaren Victoria
Benedictsson, bördig från Domme, Fru Astad. Pengarna ska täcka kostnader för
upprätthållande av sidan fram till 2029.
att det i all marknadsföring ska framgå att hemsidan drivs med stöd av Trelleborgs
kommun.

Sammanfattning
Birgitta Åkesson ansöker om 10 000 kronor ur Olof Christofferssons donationsfond
för att kunna fortsätta driva hemsidan om författaren Victoria Benedictsson bördig
från Domme, Fru Alstad. Hemsidan har ett stort värde som komplement till
Wikipedia. Hemsidan har ett stort värde för forskning om svenska, och särskilt
kvinnliga, författare.
Kultur- och fritidsnämnden förvaltar Olof Christofferssons donationsfond.
Fondens medel ska gå till anskaffande av museiföremål samt inköp och utgivning
av skrifter som behandla genealogi, folklore, botanik, geologi, arkeologi,
numismatik eller kulturhistoria från Skytts och närliggande härader. Totalt finns
662 000 kronor i fonden just nu. Lämpligt att dela ut är årets resultat, men hela
kapitalet är utdelningsbart.

Beslutsunderlag
Ansökan

Beslutet skickas till
Birgitta Åkesson
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61 Ansökan om kompensationsstöd 2022 Pingvin Rugby Club
Dnr KFN 2022/7

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå föreningens
ansökan med hänvisning till beslutade bestämmelser för föreningsbidrag.
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Pingvin Rugby
Club 97 950 kronor till förlorade inkomster enligt specifikation i ansökan: inträde
77 000 kronor, shop 2 500 kronor, kiosk 18 450 kronor och bar 0 kronor.

Sammanfattning
Pingvin Rugby Club har 5 juli insänt ansökan om kompensationsstöd 2022.
Pingvin RC ansöker om kompensationsstöd för 2022 för bortfall av inkomst och
fördyrande omständigheter på grund av flytt från ordinarie lokaler till tillfälliga
planer och lokaler.
Pingvin ansöker om kompensation på 110 000 kronor enligt redovisning och
beräkning enligt bilaga.
Beredning
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 är avsatt för föreningsbidrag saknas utrymme för
denna typ av riktat föreningsbidrag.
Gällande bidragsregler finns på webben: www.trelleborg.se/foreningsbidrag

Beslutsunderlag
Ansökan om kompensationsstöd 2022

Beslutet skickas till
Pingvin Rugby Club
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62 Bidragsregler - Föreningsbidrag till
förbättring och utveckling av anläggningar och
verksamhetsmiljöer
Dnr KFN 2022/85

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna kriterier och process för ansökan om föreningsbidrag som bidrar till
förbättring och utveckling av anläggningar och verksamhetsmiljöer för kultur,
idrott och föreningsliv
att ge förvaltningen i delegation att handlägga och utbetala bidraget enligt antagna
bidragsregler.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni, §145 att öka kultur- och fritidsnämndens
driftsbudget 2022 med 6 miljoner kronor att användas till trygghetsvärdar,
Troellprojektet på Trelleborgs Museum samt uppgradering av infrastruktur inom
förvaltningens lokaler.
På uppdrag av kultur- och fritidsnämndens ordförande har kultur- och
fritidsförvaltningen tagit fram bidragskriterier som möjliggör för föreningslivet att
ansöka om föreningsbidrag som bidrar till förbättring och utveckling av
anläggningar och verksamhetsmiljöer för kultur, idrott och föreningsliv.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande kriterier och process för ansökan:
Syfte med stödet
Tillgång till väl fungerande och attraktiva anläggningar och verksamhetsmiljöer är
en avgörande faktor för att kunna bedriva föreningsverksamhet. Föreningslivet har
en lång uppförsbacke efter pandemin och drabbas även hårt av pågående
kostnadsökningar.
En stor del av en fungerande anläggnings- och verksamhetsmiljö består i material
och inventarier anpassat för respektive förenings verksamhet. Syftet med detta stöd
är att utveckla, förbättra samt öka tillgängligheten av befintliga anläggnings- och
verksamhetsmiljöer för föreningslivet i kommunen.
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 september 2022 till 31 oktober 2022 kan föreningar ansöka om
stöd digitalt via kommunens webbplats. Webbansökan registreras via
www.trelleborg.se/foreningsbidrag. Bidraget ska vara nyttjat och redovisat senast
den 31 maj 2023.
Förening kan söka stöd för:
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•

Material- och/eller inventarier som bidrar till förbättring och utveckling av den
anläggnings- och verksamhetsmiljö där föreningens verksamhet bedrivs.

Förening kan inte söka stöd för:
•
•

Förbrukningsmaterial med kort livslängd
Kostnader som annan bidragsgivare har eller förväntas kompensera för

Förening måste redovisa följande i samband med ansökan:
•
•

Kort beskrivning av vad bidraget ämnas användas för och hur detta bidrar till
en förbättrad anläggnings- och verksamhetsmiljö.
Sökt bidragsbelopp (max 50% av totalkostnaden och max 50 000kr per
förening)Förväntad inköpsmånad (senast maj 2023)I föreningens
marknadsföring ska framgå att föreningen får stöd från Trelleborgs kommun

Bidragsnivåer:
•

Bidrag kan utgå med 50% av den totala inköpskostnaden och med maximalt
50 000 kr per enskild förening.

Redovisning:
•

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll §145 Tillfällig budgetförstärkning 2022 till
tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll §51 Tillfällig budgetförstärkning 2022 till
tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet skickas till
Föreningar i Trelleborgs kommun
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63 Höghöjdsbana i Albäck
Dnr KFN 2022/98

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda kostnad med mera för en höghöjdsbana i Albäck.

Sammanfattning
På initiativ från ordförande föreslås kultur- och fritidsnämnden besluta att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda kostnad med mera för en höghöjdsbana i
Albäck.
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64 Begäran om planbesked för Kvadraten 84
Dnr KFN 2022/14

Förslag till beslut
Presidiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna nedanstående
som sitt yttrande på frågan om behov av lokal för kulturevenemang i aktuell storlek
och placering.
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att det är glädjande att det finns fria aktörer
som vill komplettera Trelleborgs underlag av lokaler för kulturevenemang.
Nämnden har dock inget behov av ytterligare lokaler i den föreslagna storleken och
placeringen eftersom man anser att det finns ett flertal både egna kommunala och
andra lokaler som väl tillfredsställer befintligt behov. Nämnden har även efterhört
med föreningar som skulle kunnat visat intresse men även de konstaterar att den
föreslagna lokalen är i paritet med befintligt utbud och inte väsentligt skulle
förändra förutsättningarna för Trelleborgs föreningsliv.
Kultur- och fritidsnämnden förespråkar fortfarande ett konserthus men med minst
antal besökare på 600 personer.

Sammanfattning
På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 7 juni hanterades ett ärende
avseende planbesked för Kvadraten 84. Planbeskedet avser en påbyggnad samt
utbyggnad av det befintliga huset på fastigheten i avsikt att bygga en lokal för
kulturevenemang samt bostäder.
Ärendet återremitterades till förvaltningen för fortsatt utredning av behovet av en
lokal för kulturevenemang samt remitterades ärendet till Kultur- och
fritidsnämnden av samma anledning.
Samhällsbyggnadsnämnden vill ha ett förtydligande, avseende vilket behov det
finns för ett lokal för kulturevenemang i denna storlek samt placering i staden, av
Kultur- och fritidsnämnden.
Yttrandet ska ha inkommit till samhallsbyggnad@trelleborg.se senast den 22
augusti 2022.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §131 Begäran om planbesked för Kvadraten
84 - PL - 2022 - 17

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden samhallsbyggnad@trelleborg.se
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65 Delegationsärenden 2022
Dnr KFN 2022/6

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 juni: Verksamhetsbidrag ungdomsverksamhet 32 532 kronor,
arrangörsbidrag kulturverksamhet 75 700 kronor. bidrag pensionärsorganisationer
319 999 kronor, bidrag frivillig social verksamhet 10 000 kronor och räntebidrag 1
028 kronor. Bidragsutbetalningar juli: Verksamhetsbidrag 21 484 kronor,
arrangörsbidrag kulturverksamhet 41 512 kronor, bidrag parasportdag 7 000 kronor
och räntebidrag 3 553 kronor. Beslutsdelegat: Martin Wedin Hansson.
Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2022/7.
Bidragsutbetalningar till pensionärsorganisationerna 2022. Beslutsdelegat: Annika
Eriksdotter. Dnr 2022/7.
Bidrag - Arrangörsstöd. Beslutsdelegat: Annika Eriksdotter. Dnr 2022/7.
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 2022/5.
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66 Verksamhetsrapport 2022
Dnr KFN 2022/8

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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67 Rapporter 2022
Dnr KFN 2022/9

Sammanfattning
Följande skrivelser och rapporter föreligger:
Kommunstyrelsens protokoll §152 Revidering av riktlinje för representation. Dnr
2022/89.
Kommunstyrelsens protokoll §153 Riktlinjer för utlämnande av allmän handling.
Dnr 2022/90.
Kommunstyrelsens protokoll §180 Strategi och kommunövergripande
handlingsplan för kompetensförsörjning. Dnr 2022/92.
Kommunfullmäktiges protokoll §121 Lokalförsörjningsplan för Trelleborgs
kommun 2022. Dnr 2019/160.
Kommunfullmäktiges protokoll §128 Stadsmiljöprogram för Trelleborg. Dnr
2019/197.
Kommunfullmäktiges protokoll §129 Årlig uppföljning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut, nämnderna. Dnr 2022/3.
Kommunfullmäktiges protokoll §131 Årlig uppföljning, likabehandlingsplan för
2021, nämnderna. Dnr 2022/12.
Kommunfullmäktiges protokoll §135 Delårsrapport 1 - 2022, Trelleborgs kommun.
Dnr 2022/93.
Kommunfullmäktiges protokoll §136 Budgetkompensation med anledning av
covid-19. Dnr 2022/94.
Kommunfullmäktiges protokoll §139 Trelleborgs kommuns avgifter för kopior,
avskrifter och utskrifter av allmän handling. Dnr 2022/90.
Kommunfullmäktiges protokoll §140 Uppdatering av Finanspolicy. Dnr 2022/95.
Kommunfullmäktiges protokoll §141 Näringslivsstrategi 2022-2030. Dnr 2022/4.
Kommunfullmäktiges protokoll §145 Tillfällig budgetförstärkning 2022 till
tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden. Dnr 2022/85.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse gällande handläggning av
bidragsansökningar från Trelleborg Judo. Dnr 2022/7.

17 (17)

68 Informationsärende - Ordförande har ordet
Dnr KFN 2022/10

Sammanfattning
Ordförande informerar muntligt på nämndsammanträdet om olika aktuella ärenden.

