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1. Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och
besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl kultur, idrott och föreningsliv
som ungdomsverksamhet. Nämndens uppdrag är även att driva kommunens stora
kulturinstitutioner, sköta och hyra ut kommunens idrottsanläggningar, kommunens trygghetsvärdar,
samordning av ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) och barnkonventionen samt
driva fritidsgårdarna i kommunen.
När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre
fysisk och psykisk hälsa. Nämndens verksamhet ska bidra till en hållbar och god samhällelig
utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv och trygg kommun för såväl invånare som besökare.
Kultur- och fritidslivet i Trelleborg ska utgå från kvalité, bredd och mångfald.
Nämnden har ansvar för såväl bidrag och stöd till kulturföreningar, idrottsföreningar, sociala
föreningar och pensionärsorganisationer. Nämndens fokus och primära uppdrag är att barn och unga
ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid men stöd ges också till de föreningar som arbetar för att
utveckla fritidsaktiviteter för vuxna.
Nämndens samlade verksamheter syftar till att alla Trelleborgs medborgare ska ha goda möjligheter
att utöva och uppleva kultur och idrott samt att tillskapa meningsfulla och trygga
fritidssysselsättningar för medborgare. Verksamheterna ska bidra till att lägga grunden till ett
kreativt, bildat, hälsosamt, öppet, tryggt och dynamiskt samhälle.

2. Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur och fritid består av 9 olika verksamheter vilket listas nedan
Badhuset och Anderslövs Friluftsbad
På Badhuset i Trelleborg finns det möjlighet till motionssim, simskola för såväl barn som vuxna,
äventyrsbad och vattenlekar samt till avkoppling. På Badhuset arbetas det aktivt med att öka
simkunnigheten för Trelleborgs invånare, bland annat genom simundervisning för skolklasser och
intensivsommarsimskola. Simkunnigheten bland barnen i kommunen betraktas i nuläget som hög.
Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna, som bedriver verksamhet på Badhuset. På
Friluftsbadet i Anderslöv finns det möjlighet till att bada, spela volleyboll, spela boule och sola.
Biblioteken
Trelleborgs bibliotek ska vara ett modernt bibliotek och ett bibliotek i framkant och en ständig
utveckling har skett under de senaste åren både vad gäller lokaler och teknik. Trelleborgs bibliotek är
mer än bara böcker och har en omfattande programverksamhet med bland annat föreläsningar inom
olika ämnen riktade till olika målgrupper. Biblioteksfilialer finns i Anderslöv som är ett ”mer öppet”
bibliotek och i Gislöv. Bokbussen kör turer runt om i kommunen och dessutom sker omfattande
uppsökande verksamhet i form av bland annat ”boken kommer”. På centralstationen finns även en
smartlock där böcker kan hämtas och lämnas.
Kansliavdelningen med enheten för allmänkultur samt trygghetsenheten
Förvaltningens kansliavdelning samordnar administration, nämndsarbete och ärendehantering.
Avdelningen hanterar även föreningsfrågor, föreningsbidrag och lokalbokningar samt har det
övergripande ansvaret för samordningen av kommunens ANDT- och barnrättsfrågor. I
kansliavdelningen ingår även enheten för allmänkultur med Parkens kultur- och konferenscenter
samt verksamheten med kommunens trygghetsvärdar.
Utvecklingsarbetet på kansliavdelningen är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling och
interna utvecklingsprocesser. En viktig del i detta arbete är att stödja föreningar som söker extern
finansiering, samt att kommunicera ut möjligheter om bidrag, fonder och stöd.
Enheten för allmänkultur ansvarar för kommunens allmänkultur både för vuxna, ungdomar och barn
samt stöttar föreningslivet både med service och ekonomiska bidrag.
Enheten ansvarar för det viktiga arbetet med kommunens båda kulturgarantier. Ett nära samarbete
sker med bildningsförvaltningen gällande kulturgarantin för unga som bidrar till att Trelleborgs
skolungdomar får tillgång till ett kulturutbud av mycket hög kvalitet. På samma sätt samverkar
enheten med socialförvaltningen för att förstärka och garantera ett bra kulturutbud även inom
äldreomsorgen.
Viktigt för verksamheten är också att engagera professionella kulturutövare och få dem till
Trelleborg. Enheten besitter stor kompetens både inom arrangemangsteknik och film. Resurser som
krävs för att kunna driva och skapa attraktiva, trygga arrangemang med hög standard. Enheten
ansvarar för kommunens egna stora arrangemang med allt ifrån invigningar, lyktetändning, Valborg
till Nationaldagsfirande och Webb-tvsändningar.
Enheten stödjer aktivt övriga kulturinstitutioners verksamheter där de största satsningarna på kultur
för barn och unga sker.

Parkens kultur- och konferenscenter är en del av enheten för allmänkultur och kommunens enda
kultur- och konferensanläggning med kapacitet att ta emot uppemot 1 000 gäster. Huvuduppdraget
för verksamheten är att hyra ut lokalerna till arrangörer av kultur, föreningar, föreläsningar,
konferenser och andra event under hela året.
I kansliavdelningen ingår även Trygghetsenheten med kommunens trygghetsvärdar.
Trygghetsvärdarnas övergripande uppdrag handlar om att skapa trygghet genom sin närvaro,
företrädelsevis kvällar och nätter, i hela kommunen.
Kulturskolan
Idag når Kulturskolan cirka 1500 elever, dels genom den avgiftsbelagda undervisningen i Kockska
Huset och på Bastionsskolan och dels genom olika projekt som t. ex Tvåornas Kör och andra projekt
på skolor och fritidshem. De olika inriktningarna som Kulturskolan bedriver undervisning i är musik,
dans, teater, bild och form samt film, animation, foto och serieteckning.
Kulturskolan är kommunens största verksamhet när det gäller att ge barn och ungdomar möjlighet till
kulturutövande och är en oumbärlig verksamhet när det gäller att uppfylla de krav på barns
rättigheter som barnkonventionen ställer.
Serviceenheten
Serviceenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens
idrottsanläggningar, sporthallar, ridanläggningar och ishall. Utvecklingsarbetet på enheten handlar i
hög grad om hur service och kvalitet på drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar kan bli
bättre och effektivare.
Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgen/Magasinet
Utställningsverksamheten på Trelleborgs museum inriktar sig på egengjorda utställningar med
varierande ämnen, dock främst arkeologi och historia samt konst och design.
Samlingarna på Kulturmagasinet visas för bokade gruppbesök och för allmänheten vid speciella
tidpunkter.
Verksamheten på Trelleborgen följer mönster från tidigare år med ett brett sommarutbud gentemot
såväl lokalbefolkning som turister. Övrig tid är verksamheten framför allt riktad mot skolor och
grupper. Därtill firas som tidigare Valborg, Påsk, skörde- och vinterfest.
En stor del av arbetet på museerna är inriktat på pedagogisk skolverksamhet. Förutom de program
som ingår i skolornas kulturgaranti erbjuds ytterligare ett 25-tal olika program. Genom Skapande
skola erbjuder museerna ytterligare program, ofta framtagna i nära samklang med respektive klass
eller skola. Museet arbetar även regionalt i sydvästra Skåne med museipedagogik i samarbete med
universiteten och andra museer.
Ungdomsenheten
Ungdomsenhetens uppdrag är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och
stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att
främja ungdomskultur, integration, demokrati och jämlikhet. Det finns i dagsläget fritidsgårdar i
Skegrie , Anderslöv, Smygehamn, Ungdomens hus som ligger i Parken, Backafall som ligger i
Pilevallsskolan och en platsobunden verksamhet, Pop upp-gården. På Ungdomens hus finns även
permanent verksamhet för personer med funktionsvariation oavsett ålder.

2.1 Nulägesbild för Kultur och fritid
Enheten för allmänkultur kommer, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut, att
under 2021 ta över mötesplatserna Akka och Gröningen från Socialnämnden.
Det planeras för en flytt av vattenreningssystemet på badhuset från källarplan till en byggnad utanför
badhuset som tidigare använts som verkstad för Räddningstjänsten. Arbetet är planerat att påbörjas
under 2021.
Det planeras för att bygga om ventilationen på Badhuset vilket kommer göra att personalmatsalen
minskas samt ett kontor minskas till förmån för nya ventilationsrum. Arbetet är planerat till 2021.
Befintlig lagerlokal för Enheten för allmänkultur kommer behöva lämnas senast 2021-09-01. Ett nytt
lager kommer att behövas efter detta datum.

2.2. Större planerade eller pågående lokalförändringar
Ett större projekt pågår just nu med omfattande renoveringar, om- och nybyggnationer på Brosjödals
ridanläggning samt Kyrkoköpinge ridanläggning utifrån beslut i Kommunfullmäktige. Anläggningarna
planeras att vara klara och tas i drift under 2021.
Då nuvarande rugbyplan Pilevallen under 2021 kommer tas i anspråk av nybyggnation av en
idrottshall till Engelska skolan samt att den i nuläget inte uppfyller de förbundskrav som finns från
Svenska rugbyförbundet så planeras en ny rugbyanläggning norr om Ymorvallen som är tänkt att
innehålla en fullstor plan för rugby inklusive läktare samt omklädningsbyggnad med två
omklädningsrum och förrådsutrymme.
En tillbyggnad är planerad att byggas på Smygeskolans idrottshall som är tänkt att vara anpassad för
truppgymnastik. Teknisk serviceförvaltning har sedan tidigare beviljats medel för byggnation från
kommunstyrelsen om 25 miljoner kronor för tillbyggnaden till sporthallen i Smygehamn. Dessa medel
är tillgängliga från och med 2021. Teknisk serviceförvaltning har därefter äskat ytterligare fem
miljoner kronor för byggnationen, vilket kommer att beslutas i kommunstyrelsen i mars 2021. Inför
kommunstyrelsen i mars har förslag givits om att dessa fem miljoner istället ska äskas genom
lokalförsörjningsplanen.
Kultur och fritidsnämnden beslutar, under förutsättning att nämnden fullt ut kompenseras för den
hyreshöjningen som projektet i sin helhet kommer att medföra 2022 och framåt, att föreslå att
kommunstyrelsen genom lokalförsörjningsplanen beviljar 5 miljoner kronor till byggnationen av
tillbyggnaden till sporthallen i Smygehamn, utöver de redan beviljade 25 miljoner kronorna.
Detta under förutsättning att dessa 5 miljoner kronor inte sedan tidigare har beviljats genom annat
beslut i kommunstyrelsen, i vilket fall detta äskande dras tillbaka.
En ny byggnad kommer byggas där nuvarande Pilevallen ligger av Hemsö och det är tänkt att Kulturoch fritidsförvaltningen ska hyra in sig i denna. Denna kommer bestå av två fullstora idrottshallar
med vars en aktivitetsyta på 40*20m samt 60 meters löparbana och omklädningsrum. Hallarna
kommer ha inriktning mot friidrott samt badminton som varit i Köpingeskolans idrottshall som rivs till
förmån för byggnation av Engelska skolan. I samma byggnad planeras även omklädningsrum som kan
nyttjas av verksamheten på Köpingeskolans konstgräs. En fritidsgård kommer också att finnas i
byggnaden.
Biblioteksfilialen i Anderslöv kommer att flytta in i det nybyggda Familjen Hus under 2021 och lämna
nuvarande lokal vid Anderslövs torg som planeras avyttras.

Det planeras för en renovering och utbyggnad av Axel Ebbes Konsthall. Det planeras för en
skaparateljé, en stor hall för tillfälliga utställningar samt ytor för möten och konferenser.
En tillbyggnad byggs till på Söderslättshallen som kommer att innehålla fyra nya omklädningsrum, en
samlingslokal, ett föreningskansli samt förråd. Tillbyggnaden planeras stå klar under hösten 2021.
Det planeras för en stuga i Albäcksskogen. Detta är ett samarbete med Stiftelsen Skollovskolonin
Trelleborg som har donerat pengar för att bygga en stuga i Albäcksskogen för samling och
övernattning för ca 40 barn.

2.3 Befolkningsutveckling
Befolkningsprognosen påverkar inte Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhet i det kortsiktiga men
givetvis kan den göra det om det under ett längre perspektiv sker kraftiga förändringar. En stor del av
förvaltningens verksamhet påverkas mer av trender i samhället vilket både kan öka behovet samt
minska behovet av olika lokaler.

2.4 Analys lokalbehov
Trelleborgs Modellflygplats ligger i farozonen att få ligga kvar på sin nuvarande plats när det
planerade fängelset ska byggas. Om modellflygplatsen måste flytta måste en utredning startas där
man tittar på nya möjliga platser för denna verksamhet.
Det pågår en dialog kring Vångavallen om ett övertagande av fastigheten av Trelleborgs
Fotbollsförening, vid förändring måste potentiella konsekvenser och möjligheter beaktas och
utredas.
Eftersökning av nya lokaler för kulturskolans verksamhet i Kockska Huset kommer ligga på agendan
under 2021 då nuvarande lokaler inte fullt ut är ändamålsenliga med akustik och ljudisolering samt
att lokalen inte medger expandering av verksamheten.
En dialog pågår med Sydslättens ryttarförening angående driftsform och ägande av deras
ridanläggning i Anderslöv i likhet med arbetet som gjorts på Brosjödals ridanläggning och
Kyrkoköpinge ridanläggning.
Behovet av den gamla gymnastiksalen i Skegrie analyseras och om analysen kommer fram till att den
inte behövs kommer avtalet att sägas upp.
Kommunens fem konstgräsplaner är anlagda under olika år där den äldsta just nu är anlagd 2009. För
breddfotboll är livslängden för en konstgräsplan ca 10 år vilket betyder att det i kommunen just nu
finns behov av att byta ut en konstgräsplan snarast. För övriga fyra planer bör det analyseras vad som
återstår av deras livslängd och därefter planera för utbyte.
Biblioteket utreder just nu ett utbyte av entrén inför 2023.

2.5 Sammanfattning behovsanalyser
Inga behovsanalyser är genomförda under 2020.
Kultur och fritidsnämnden beslutar, under förutsättning att nämnden fullt ut kompenseras för den
hyreshöjningen som projektet i sin helhet kommer att medföra 2022 och framåt, att föreslå att
kommunstyrelsen genom lokalförsörjningsplanen beviljar 5 miljoner kronor till byggnationen av
tillbyggnaden till sporthallen i Smygehamn, utöver de redan beviljade 25 miljoner kronorna.
Detta under förutsättning att dessa 5 miljoner kronor inte sedan tidigare har beviljats genom annat
beslut i kommunstyrelsen, i vilket fall detta äskande dras tillbaka.

Bilaga 1 Objektslista Kultur och fritid
Verksamhet

Totalt:

Populärnamn
Yta
Ägd/hyrd
Huvudbiblioteket, Trelleborg
1522 Ägd
Kulturbruket
609 Hyrd
Axel Ebbes Konsthall
322 Ägd
Karbingatan 2 förråd
2000 Hyrd
Gård Kyrkoköpinge 14
659 Ägd
Parken inkl Ungdomens Hus
2500 Ägd
Musikpaviljongen
180 Ägd
Lagerlokal hamnen
Museet
1757 Ägd
Trelleborgen Entréhus
410 Ägd
Trelleborgen
borgrekonstruktion
Trelleborgen Medeltidshuset
Vikingagården
Kulturskolan, Kockska Huset
1401 Ägd
Del av Bastionen för
Kulturskolan
Biblioteket Anderslöv
157 Ägd
Del av Serresjöskolan för
bibliotekfilial
Hattmuseet
11517

Byggår

Drift
privat/kommunal

Verksamhet Populärnamn
Concordia
Köpingeskolan Idrottshall
Albäckshallen
Söderslättsgymnasiet
Vångavallen
Förvaltnings adm östra vallgatan 2 o4
Badhuset
Skytteanläggning Maglarp
Söderslättshallen
Anderslöv IP Allaktivitetshus inkl
fritidsgård
Anderslöv IP gräsplan
Anderslövs konstgräs
Skansens IP - gräsplan
Smygehamns IP gräsplan
Klagstorps IP - gräsplan
Albäcks Tennisbanor
Beddinge Tennisbanor
Pilevallens IP - gräsplan
Del av Pilevallskolan för Backafalls
fritidsgård
Gylle IP - gräsplan
L Beddinge IP - gräsplan
Snarringe IP - gräsplan
Köpingeskolan IP - konstgräsplan
Ymorvallen
Köpingeskolan cykelvelodrom
Smygehamn konstgräsplan
Västervångskolans konstgräsplan
Anderslövs utomhusbad
Maskingatan Föreningshus
Föreningarnas Hus
Väståkra idrottshall
Fågelbäckskolan idrottshall
Bäckaskolan idrottshall
Klagstorps skola idrottshall
Liljeborgskolan idrottshall
Liljeborgskolan lilla idrottshall
Serresjöskolan idrottshall
Söderslättsgymnasiet idrottshall
Skegrie skolan lilla idrottshall
Västervångskolan idrottshall
Skegrie skola idrottshall inkl Skegrie
fritidsgård

Yta
646
1460
2348
310+80
3886
115
4823
923
12183

Ägd/hyrd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd

437 Ägd
?
?
?
?
?
?
?

Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd

?
?
?
?

Ägd
Ägd
Ägd
Ägd

1000 Ägd
593 hyrd
2062
1351
277
259
1445
353
1205
2372
738
3800

Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd
Ägd

1541 Ägd

Byggår

Drift
privat/kommunal

Kattebäckskolans idrottshall
Smygeskolans idrottshall
Del av Smygeskolan för Smyge fritidsgård
Del av Trygghetens Hus för
Trygghetsenheten
Ridhus kyrkoköpinge
Ridhus brosjödal
Dalabadets camping
Skateholms camping
Totalt:

327 Ägd
1556 Ägd

45700

