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KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum: 2016-02-03 
 
 

    

  

Närvarolista kultur – och fritid 

Beslutande 

Parti Namn Parti Namn 

BP Birgitta Delring, Ordf S Lise-Lott Gsaxner, Led 

M Ulf Lennerling, 1:e v. ordf MP Per-Ola Valastig, Led 

S Hellen Boij-Ljungdell, 2:e v. ordf SD Kenneth Waderup, Led 

FP Kristoffer Linné, Led   

    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 

Parti Namn Parti Namn 

M Dan Nillson, Ers S Göran Malmberg, Ers 

C Monica Linde, Ers MP Staffan Lundberg, Ers 

BP Jan-Olof Nilsson, Ers SD Hasse Bengtsson, Ers 

S Per Thaagaard Pedersen, Ers V Jörgen Persson, Ins-plats 

    

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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 § 1   

  

Förslag till nytt reglemente för kultur – och fritidsnämnden, 
KS § 310, Dnr. Kof 16-07 

Kommunstyrelsen har översänt förslag till nytt reglemente för kultur – och fritidsnämnden. 

Fritidsenheten lämnar yttrande om två punkter rörande lotterilagen samt externa 

samlingslokaler, och föreslår ytterliga en förändring i reglementet som är punkt 3, mindre 

ändringar i avgifter. 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att godkänna yttrandet till nytt 

reglemente för kultur och fritidsnämnden samt att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna yttrandet till nytt reglemente för kultur – och fritidsnämnden, samt 

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 2 

 

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter, Dnr. Kof 16-08 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2015, § 96 att anta framlagt förslag till 

delegationsordning avseende arbetsmiljöuppgifter inom kommunens verksamheter att gälla. 

From 1 januari 2015 har Svedala kommun en ny politisk organisation med nämnder. 

Arbetsmiljöansvaret för medarbetarna har flyttas från kommunstyrelsen till nämnderna där 

respektive nämnd har arbetsmiljöansvar för de medarbetare som arbetar i den verksamhet 

som nämnden ansvarar för. Med anledning av denna förändring behöver Svedala kommun 

anta en ny delegationsordning avseende arbetsmiljöuppgifter. 

Utifrån antagen delegationsordning avseende arbetsmiljöuppgifter inom kommunens 

verksamheter ska kommundirektören  

#  fördela arbetsuppgifterna vidare till utbildningschefen i egenskap av verksamhetschef 

 och tillse att denne har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att 

 kunna bedriva arbetsmiljöarbetet inom verksamhetsområde kultur – och fritid 

#  ge utbildningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att SAM 

 (systematiskt arbetsmiljöarbete) kan bedrivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga 

 befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med. 

 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att godkänna delegationsordningen 

avseenden arbetsmiljöuppgifter samt att lägga informationen till handlingarna. 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delegationsordningen avseenden arbetsmiljöuppgifter 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 3 

Redovisning av översyn av planer, program och policys till 
KS, Dnr. Kof 15-42 

Kanslienheten har en lista över planer, program och policys som är antagna av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.Av listan kan man läsa att det finns ett antal 

dokument som tidpunkten för revidering har överskridits eller att det saknas en tidpunkt för 

revidering.Kommunstyrelsen har 2015-09-28, ks § 238 beslutat att redovisning ska ske senast 

den 31 januari 2016. Anstånd har beviljats för detta. 

Redovisning är följande för kultur – och fritid: 

# Riktlinjer för konst i det offentliga rummet:                                                                                                                      

 Bilaga medföljer från Kulturchefen, gäller tillsvidare. 

# Kultur, bibliotek och fritidsplan: 

 En ny plan för kultur – och fritid antogs 2015-12-02, gäller under 2016-2018. 

 En ny plan för bibliotek antas 2016-02-03, gäller under 2016-2018. 

# Ungdomspolitiskaprogramet: 

 Beslut från kultur – och fritidsnämnden 2015-12-02 att översända ärendet till Kf. 

 Vi avvaktar svar från Kf om detta. 

# Riktlinjer för Kultur: 

 Bilaga finns medföljer från Kulturchefen, riktlinjer finns idag i kultur, bibliotek och  fritidsplanen.  

 Turism hanteras idag av kommunstyrelsen och näringslivs – och turismutvecklaren, Thomas Carlsson. 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att godkänna redovisningen samt 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen, samt 

att  överlämna redovisningen till kommunstyrelsen 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 



6(10) 

KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum: 2016-02-03 
 
 

§ 4 

 

Biblioteksplanen 

 

Bitr. utbildningschefen, Annika Kraft presenterar den färdigställda                            

biblioteksplanen 2016-2018. 

 

 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden besluta att anta den färdigställda 

biblioteksplanen 2016-2018 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att  anta den färdigställda biblioteksplanen 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 5 

 

Ansökan för utvecklingsstöd från Hyby scoutkår,             
Dnr. Kof 16-04 

Hyby scoutkår har inkommit med en ansökan för utvecklingsstöd om 11 350kr.         

Föreningen tillhör en av de större föreningsverksamheterna för barn och unga i kommunen 

utanför idrotten. Under vintern och våren 2016 vill föreningen genomföra olika utbildningar, 

samt genomföra en föreläsning om att möta barn med funktionshinder. Fritidskontoret gör 

bedömningen att detta är mycket lovvärt och föreslår att föreningen beviljas utvecklingsstöd 

om 11 350 kr. 

Från fritidschefen föreligger bedömningsunderlag samt förslag till beslut. 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att bevilja föreningen 

utvecklingsstöd om 11 350 kr för kalenderåret 2016. 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

 att  bevilja föreningen utvecklingsstöd om 11 350 kr för kalenderåret 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 6 

 

Ansökan för anläggningsstöd från Svedala scoutkår,     
Dnr. Kof 15-54  

 

Svedala scoutkår har inkommit med en ansökan om anläggningsstöd om 102 611 kr för sin 

föreningslokal i Svedala samt scoutstuga i Yddinge, för kalenderåret 2016. Fritidskontoret gör  

bedömningen att föreningen är i behov av anläggningsstödet för att kunna bibehålla sina 

anläggningar. 

Från fritidschefen föreligger bedömningsunderlag samt förslag till beslut. 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att bevilja föreningen 

anläggningsstöd om 85 000 kr för kalenderåret 2016. 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

 att  bevilja föreningen anläggningsstöd om 85 000 kr för kalenderåret 2016. 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 7 

 

Information, meddelande från KS/KF 

 

Beslut från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

- Kf § 154, Ks § 267. Dnr: ks 2015-184. Förslag till driftsbudget 2016, flerårsbudget 

2017-2018 och investeringsbudget 2016 samt investeringsplan 2017-2018. 

- Ks § 289. Ansökan från Svedala Tennisklubb om bidrag till borgensavgift för lån till 

Svedalahallen. 

- Kf § 157, Ks § 270. Dnr: Ks 2014-725. Svar på motion om att göra läktaren i Svedala 

sporthall tillgänglig för åskådare som är rullstolsburna. 

- Ks § 309. Redovisning av intern kontroll 2015. 

- Kf § 161. Dnr: Ks 15-02. Val. 

- Kf § 1, Ks § 290. Dnr: 2015-236. Svar på medborgarförslag om anläggande av utegym 

i Svedala centrum. 

 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 



10(10) 

KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum: 2016-02-03 
 
 

 

§ 8 

 

Övrigt 

 

Skyltning vid biblioteket i Klågerup: 

I samband med sommarens biblioteksflytt i Bara hänvisades baraborna till biblioteket i 

Klågerup. Flera besökare upplevde dock att det var svårt att hitta dit pga. bristfällig skyltning. 

Biblioteket har därför tagit hjälp av Miljö och Teknik för att förbättra skyltningen från 

vändplanen på Klågerupskolans framsida till bibliotekets entré på baksidan. 

Sammanlagt fem skyltar visar nu vägen längs parkering och gångbanor. Även parkeringen vid 

sporthallen har fått en ny skylt som informerar om att biblioteksbesökarna kan parkera där. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 


