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KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum: 2016-03-02 
 
 

    

  

Närvarolista kultur – och fritid 

Beslutande (ej denna) 

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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 § 9   

  

Information om det ekonomiska läget                                   
Peter Jörsgård går igenom det ekonomiska läget för kultur – och fritids verksamhet. 

Föredragningen innefattar årsredovisningen 2015, överföring av investeringsmedel från 2015 

till 2016 samt internbudget 2016. 

#  Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att tacka för föredragningen 

 samt att godkänna årsredovisningen för 2015. 

# Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att fastställa internbudgeten 

 för 2016. 

# Presidiet föreslår kultur – och fritidsnämnden föreslå kommunfullmäktige att överföra 

 investeringsmedlen från 2015 till 2016 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå nämnden att tacka för föredragningen samt att godkänna årsredovisningen för 

 2015, samt                                                                                                                      

att föreslå nämnden att fastställa internbudgeten för 2016, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att överföra investeringsmedlen från 2015 till 2016 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 10 

 

Överföring av ansvaret för kulturskolan 

Kof Dnr: 16-12 

 

Utbilningsnämnden har 2016-01-18 föreslagit kommunfullmäktige att ansvaret för kulturskolan 

överförs från utbildningsnämnden till kultur – och fritidsnämnden under förutsättning att 

samverkan genomförs med upprättande av konsekvens – och riskanalys. 

Kommunfullmäktige har 2016-01-29 överlämnat ärendet till kultur – och fritidsnämnden för 

yttrande avseende utbilningsnämndens förslag. 

En konsekvens – och riskanalys finns nu upprättat. 

 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att godkänna utbilningsnämndens 

förslag till överföring av ansvaret för kulturskolan från utbilningsnämnden till kultur – och 

fritidsnämnden, samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för ett slutligt beslut. 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna utbilningsnämndens förslag till överföring av ansvaret för kulturskolan 

 från utbilningsnämnden till kultur – och fritidsnämnden, samt 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för ett slutligt beslut 

 

 

 

___________________ __________________  __________________ 

 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 11 

Intern kontrollplan 2016 

Kof Dnr: 16-21                                                                           

Samtliga nämnder har i uppdrag att ta fram en plan varje år för intern kontroll av 

verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. 

Från bitr. utbilningschef Annika Kraft föreligger förslag till intern kontrollplan för 2016. 

 

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

kontrollplanen för 2016. 

 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

att anta den interna kontrollplanen för 2016. 

 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  __________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 12 

 

Författning för föreningsstöd, barn och unga 

Kof Dnr: 16-22 

Svedala kommun ser det lokala föreningslivets verksamheter för barn och unga som en viktig 

del av den levande demokratin och viktig för den allmänna folkhälsan och samhällets 

utveckling. Föreningsverksamhet för barn och unga är viktig inte bara utifrån perspektivet om 

ungas aktiva och utvecklande fritid utan även utifrån ett socialt perspektiv. Detta vill Svedala 

kommun stötta.  

Svedala kommun finner det angeläget att föreningsstödet bidrar till att stödja och uppmuntra 

föreningsverksamhet för barn och unga i samma anda som kommunens värdegrund. Svedala 

kommuns främsta värdeord är Hållbarhet, Öppenhet, Engagemang och Mod. 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden besluta att anta författningen för 

föreningsstöd, barn och unga, samt anta de konsekvensändringar, redaktionella ändringar och 

rättelser som finns i författning 3:09, samt att översända författningen för föreningsstöd, barn 

och unga till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut. 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att  anta författningen för föreningsstöd, barn och unga, samt 

att anta de konsekvensändringar, redaktionella ändringar och rättelser som finns i 

 författning 3:09, samt 

att översända författningen för föreningsstöd, barn och unga till kommunfullmäktige för ett 

 slutgiltigt beslut 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 13  

 

Delegationsbeslut 

 

Beslut fattade på delegation ska anmälas till ansvarig nämnd. 

D.nr Kof: 16-14. Klågerups GIF har ansökt om utvecklingsstöd för lägerverksamhet. Beviljad 

ansökan om 6 000skr. 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

 att  lägga delegationsbeslutet till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 14 

 

Information, meddelande från KS/KF 

  

Finns inga meddelande från Ks/kf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 15 

 

Övrigt 

#  Information från Karin Leeb Lundberg om den regionala kulturplanen 

 Information kommer på nämndsmötet i april 

#  Information från Annika Kraft om nya föreningar 

 Bara Härads Musik – och kulturförening – ett kulturcafé som kommer att vara på  Killehuset. Den 20/3 och den 

 28/3 kommer de att ha en ”medlemsjakt” vid Ica i Bara. 

#  Information från Daniel Kåreda om ungas fritid. 

 Information kommer på nämndsmötet i april 

# Övrig information från Birgitta Delring: 

 Ordförandet från Bara scoutkår bjuder in att titta på bilder från deras resa till Japan. 

 2016-03-08 på Tejarpsgård i Klågerup kl. 19:00. 

# Birgitta Delring och Annika Kraft informerar om situationen som har uppstått på Bara Kuben  

Nämndsmötet i april kommer vi att ha i Svedalahallen. 

Vi träffas där kl. 18.00 för en rundvisning samt fika. 

Nämndsmötet börjar kl. 19.00. 

Väl mött. 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 


