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  § 26 

 

Information om det ekonomiska läget för nämndens 
ansvarsområden.  
 

En föredragning kommer att ske om det ekonomiska läget för nämndens 

verksamhet.  

 

Presidiet för kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden tackar för 

föredragningen och lägger informationen till handlingarna. 
 

  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att  tacka för föredragningen och lägger informationen till 

handlingarna. 
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§ 27 

 

Mål för kultur- och fritidsnämnden 
 

Kommunfullmäktige har i samband med budgetarbetet för 2016- 2018 

begärt att få maximalt tre strategiska mål per nämnd.  

 

Biträdande utbildningschef har i skrivelse 2015-02-24 föreslagit 

målformuleringar till nämnden. Dessa antogs av nämnden samt 

översändes till budgetberedningen. Budgetberedningen återsände 

förslagen till mål med önskan om omformulering. 

 

Från biträdande utbildningschef föreligger förslag till reviderade mål för 

kultur- och fritidsnämndens verksamheter.  

 

Ordförande föreslår nämnden besluta enligt eget förslag: 

 
Medborgarmål 

Svedala kommun ska ha ett rikt och mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 

med en tydlig bildningsansats, byggd på lyhördhet för medborgarnas behov och 

önskemål och med ambition att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke. 

 

Verksamhetsmål 

Verksamheter för barn och unga ska prioriteras. 

Alla verksamheter ska ha ett inkluderande förhållningssätt och aktivt motverka 

diskriminering *) av individer och grupper. 

Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig dialog och delaktighet för att fånga upp 

behov och önskemål. 

 

*)Diskrimineringsgrunderna: Kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

 

Presidiet för kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden antar 

förslagen till strategiskt mål samt verksamhetsmål samt att uppdra åt 

sekreteraren att översända dessa till budgetberedningen.  
 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att  anta förslag till strategiskt mål samt verksamhetsmål enligt 

ordförandens förslag samt 

 

att  uppdra åt sekreteraren att översända dessa till budgetberedningen. 
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§ 28 

 

Sommaröppettider för biblioteken i Svedala kommun 
 

Efter midsommar stänger biblioteket i Bara under några månader i 

samband med flytten till nya lokaler. Biblioteket kommer därefter få ökad 

tillgänglighet året runt som meröppet bibliotek. Klågerups bibliotek håller 

sommarstängt under några veckor juli. Svedala bibliotek är i dagsläget 

stängt alla lördagar i maj, juni, juli och augusti, vilket alltså innebär att 

det inte är möjligt för kommuninvånarna att besöka sitt bibliotek på 

lördagar under en tredjedel av året.  

 

Utökade öppettider på helgen bidrar både till en förbättrad 

biblioteksservice anpassad efter nutida levnadsvanor och ett levande 

Svedala centrum. Därför föreslås att Svedala bibliotek fortsättningsvis ska 

vara lördagsöppet året om. 

 

Presidiet för kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden tackar för 

föredragningen och lägger informationen till handlingarna samt att 

fastställa ordningen att ändringar i öppettider inom ramen för befintlig 

budget beslutas av bibliotekschefen.  

 
 

 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att  tacka för föredragningen och lägger informationen till 

handlingarna samt 

 

att fastställa ordningen att ändringar i öppettider inom ramen för befintlig 

budget beslutas av bibliotekschefen.  
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§ 29 

 

Gallringsplan för biblioteken i Svedala kommun 
 

I syfte att genomföra de förestående förändringar i Svedalas 

biblioteksverksamhet gällande tillgänglighet, självservice och meröppet 

ser bibliotekschefen ett behov av gallring under 2015. 

 

Efter 2015 års slut övergår gallringsplanen i en medieplan som blir en del 

av Svedalas nya biblioteksplan. Gallringsplanen för Svedala ska fungera 

som en värdegrund och medarbetarpolicy med övergripande riktlinjer för 

det gallringsarbete som ligger framför bibliotekspersonalen under 2015. 

Bibliotekens medieutbud baseras på den grund som Svedala kommuns 

biblioteksplan, bibliotekslagen och UNESCOs folkbibliotekmanifest 

utgör. 

 

Detta innebär ett fokus på livslångt lärande och kulturspridning. 

Bibliotekens medier ska präglas av aktualitet, kvalitet och bredd och vi 

ska erbjuda medier både i tryckt och digital form.  

 

Från bibliotekschefen föreligger förslag till gallringsplan. 

 

Presidiet för kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden beslutar att fastställa 

gallringsplanen för biblioteken i Svedala 2015, att uppdra åt bibliotekschefen att 

efter 2015 års genomförda gallring utarbeta en medieplan för folkbibliotekens 

framtida mediearbete samt att uppdra åt bibliotekschefen att återkommande 

rapportera för nämnden om genomförandet av upprättad medieplan. 

 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa gallringsplanen för biblioteken i Svedala 2015 

 

att uppdra åt bibliotekschefen att efter 2015 års genomförda gallring utarbeta 

en medieplan för folkbibliotekens framtida mediearbete. 

 

att uppdra åt bibliotekschefen att återkommande rapportera för nämnden om 

genomförandet av upprättad medieplan. 
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§ 30 

 

Hyresnivåer för kultur- och fritidsanläggningar 
 

Svedala kommun äger, hyr och förvaltar ett antal fastigheter och 

anläggningar för föreningar och andra att använda till aktiviteter av olika 

slag.  

 

Fritidsenheten och kulturenheten bedrev ett långt utvecklingsarbete under 

ett och ett halvt år tillsammans med berörda föreningar för att ta fram ett 

nytt föreningsstödsprogram. Justeringarna och förtydligandena i denna 

författning vad gäller hyror och avgifter är direkt kopplade till den 

processen och behandlades också delvis i samband med den processen. 

Sedan dess har även en remissomgång genomförts.  

 

Från fritidschefen föreligger förslag till nya hyresavgifter för Svedala 

kommuns kultur- och fritidslokaler och –anläggningar gällande 

föreningar, privatpersoner och andra.   

 

Presidiet för kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden beslutar att 

föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till nya hyresavgifter för 

Svedala kommuns kultur- och fritidslokaler och –anläggningar gällande 

föreningar, privatpersoner och andra.   
 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 

 

att  anta förslaget till nya hyresavgifter för Svedala kommuns kultur- 

och fritidslokaler och –anläggningar gällande föreningar, 

privatpersoner och andra.   
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§ 31 

 

Entréavgifter på friluftsbaden 
 

I Svedala kommun finns två friluftsbad med uppvärmda bassänger för 

bad, motionssim och simundervisning sommartid. Dessa badanläggningar 

har funnits länge i kommunen och är till mångt och mycket en stor del av 

Svedalas och Baras vardag under somrarna.  

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2009 beslutades att på 

försök införa entréavgifter på friluftsbaden i Svedala och Bara. Dessa 

avgifter beslutades skulle ta ut i samarbete med lokala föreningar och 

dessa fastställs också till Svedala Volleybollklubb, Svedala Tennisklubb 

och Bara GIF. Bakgrunden till att entréavgifter infördes var att skapa en 

finansiell möjlighet att anställa badvakter vid friluftsbaden för att öka 

såväl trygghet som service vid anläggningarna. Även en del andra beslut 

fattades rörande arbetsmiljö, bemanning och lokaler i samband med 

beslutet 2009.  

 

I november 2009 permanentades avgifterna. Inför 2012 reglerades 

avgifterna upp något samt inför 2013 justerades priserna för 

säsongskorten för barn ned.  

 

Vid årsskiftet 2013/2014 såldes ett stort antal av Svedala kommuns 

fastigheter till det kommunala fastighetsbolaget Svedab. Friluftsbaden 

ligger dock kvar i kommunal ägo.  

 

Bifogad utvärdering är ett underlag inför framtida utveckling av 

verksamheterna vid friluftsbaden och hanteringen av kostnader och 

intäkter. Från fritidschefen föreligger förslag till reviderade rutiner och 

avgifter för entré på friluftsbaden i Svedala kommun. 

 

Ordföranden föreslår nämnden besluta föreslår kommunfullmäktige 

 

att anta förslaget till nya entréavgifter på friluftsbaden, att gälla från 2015 samt 

 

att anta förslaget till ny hantering av entréavgifterna, att gälla från 2016 samt 

 

att från 2016 erbjuda kommunens samtliga föreningar möjlighet att bedriva 

kioskverksamheten vid friluftsbaden.  
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Hellen Boij-Ljungdell, S, yrkar avslag på att-sats 1 och bifall på att-sats 2 

och 3.  

 

Ordföranden framställer proposition på eget förslag och finner att 

nämnden har beslutat i enlighet med eget förslag men votering begärs då. 

 

Följande propositionsordning föreslås och godkänns; den som vill 

godkänna ordförandens förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej.  

 

Omröstningen utfaller med 4 som röstar Ja och 3 som röstar Nej.  

 

För Ja-propositionen röstar Birgitta Delring, BP, Ulf Lennerling, M, 

Kristoffer Linné, FP och Hasse Bengtsson, SD. 

 

För Nej-propositionen röstar Hellen Boij-Ljungdell, S, Lise-Lott Gsaxner, 

S och Per-Ola Valastig, MP. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 

 

att anta förslaget till nya entréavgifter på friluftsbaden, att gälla från 2015 samt 

 

att anta förslaget till ny hantering av entréavgifterna, att gälla från 2016 samt 

 

att från 2016 erbjuda kommunens samtliga föreningar möjlighet att bedriva 

kioskverksamheten vid friluftsbaden.  

 

 

--- 

Hellen Boij-Ljungdell, S, Lise-Lott Gsaxner, S och Per-Ola Valastig, MP 

reserverar sig muntligen mot beslutet.  

--- 
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§ 32 

 

Medborgarförslag om att anlägga en multiplan vid 
Roslättsskolan; Dnr 12.344 
 

Sara Mergoli, Måns Larsen och Kar-Fat Poon, samtliga Svedala, har i 

medborgarförslag föreslagit att kommunen anlägger en multiplan vid 

Roslättsskolan.  

 

Kommunfullmäktige har 2012-05-14 beslutat att överlämna 

medborgarförslaget till beredningen för kultur och fritid för beredning. 

Beredningen för kultur och fritid har 2012-08-29 beslutat att översända 

ärendet till beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt. Beredningen 

för samhällsbyggnad och tillväxt har 2013-01-15 beslutat att översända 

ett svar i ärendet till beredningen för kultur och fritid. Information om 

svaren från beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt behandlades 

vid sammanträdet med beredningen för kultur och fritid 2013-02-27.  

 

Presidiet för kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden översänder 

ärendet till Utbildningsnämnden för beslut.  
 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra åt sekreteraren att översända ärendet till 

Utbildningsnämnden. 
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§ 33 

 
Information, meddelanden m m 

 

Beslut Kommunfullmäktige   

- Kf § 27, Ks § 33; Dnr 12.887 Förvärv av del av Hyby 4:2, 3:5, 5:2, 

och 5:5 (gång och cykelväg) i Klågerup. 

 

Fritidschefen informerar efter fråga från Kristoffer Linné om 

konstgräsplanen på Bara IP att entreprenören kommer att genomföra 

provdräneringar inom de närmaste veckorna för att underlätta de problem 

som finns med vattensamlingar på fotbollsplanen. 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 


