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Mötesdatum

Mötets diarienummer

2021-08-25
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Plats och tid

Sessionssalen kl. 9.00–12.35

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
Erik Lundström (KD)
Helmuth Petersén (SD)
Lennart Höckert (S)
Henrik Silfverstolpe (L)

Tjänstgörande ersättare
Ersättare
Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Magnus Sahlin, VD, Trelleborgs energi, § 190
Sofia Henderup Larsson, Verksamhetschef, Bildningsförvaltningen, del av
§ 191
Malin Ekblad, Säkerhetschef, Kommunledningsförvaltningen, § 191
Olle Wybrands, Samordnare, Kommunledningsförvaltningen, § 207
Kenneth Johansson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, § 207

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen tisdagen den 31 augusti 2021 kl 9.00

Paragrafer

189–229

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Erik Lundström (KD)

Lennart Höckert (S)

ANSLAG/BEVIS

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats
Underskrift
Eva-Lotta Kittel
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§ 194 Paket om stöd till föreningslivet
Dnr KS 2021/481

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fatta beslut om att stötta föreningslivet till en kostnad om 600 tkr i enlighet med
presenterat förslag.

Sammanfattning
Pandemin har slagit hårt mot föreningarna i Trelleborgs kommun, varför ett
stödpaket tagits fram för att fortsatt främja möjligheterna för invånare att delta i ett
varierat föreningsliv.
Stödpaketet består av tre delar till en kostnad om totalt 600 tkr.
Del ett: Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med
Kommunledningsgruppen för pandemihanteringen tagit fram ett förslag som består
av tre delar för att stötta det lokala föreningslivet.
Kultur- och fritidsnämnden slopar kraven på dokumentation för vårterminens
aktiviteter. Som underlag för utbetalningarna kommer föregående "normalårs”
aktiviteter användas.
Kostnad: 0 kr.
Del två innebär ett kompensationsstöd för lokal- och anläggningskostnader under
perioden januari till juni 2021.
Under perioden 1 juli-25 augusti 2021 kan föreningar ansöka om stöd från potten
digitalt via kommunens webbplats.
Kultur- och fritidsnämnden beräknas kunna fatta beslut om utbetalning tidigast
under september.
Syftet med stödet är att ge ideella föreningar förutsättningar att överleva och
fortsatt kunna bedriva verksamhet.
Ansökan sker digitalt via kommunens webbplats från den 1 juli.
Kostnad: 300 tkr
Del tre innebär ett rekryteringsbidrag för föreningar som på ett kreativt och
innovativt sätt arrangerar prova-på-aktiviteter, öppet hus, besöker
skolor/fritidsgårdar, utbildningar eller liknande i syfte att rekrytera nya medlemmar
eller föreningsledare till verksamheten.
Syftet med stödet är att ge ideella föreningar stöd i rekryteringsprocessen av nya
medlemmar eller föreningsledare till verksamheten. Stödet kan innefatta
ekonomiskt bidrag men även stöd från förvaltningen, t ex med administration, och
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teknisk support. Insatser som riktar sig till ungdomar i tonåren kommer särskilt att
prioriteras.
Ansökan sker digitalt via kommunens hemsida från den 1 juli och handläggs
löpande. Ansökan ska göras senast 30 november 2021 och aktiviteten ska vara
genomförd senast 30 april 2022.
Kostnad: 300 tkr.
Vidare beskrivning om stödpaketet presenteras närmare under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2021/481 daterad 2021-08-10

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
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