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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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 § 16  

  

Information om det ekonomiska läget                                    

En föredragning kommer att ske om det ekonomiska läget för nämndens verksamhet. 

 

Presidiet för kultur – och fritid föreslår att nämnden tackar för föredragningen och lägger 

informationen till handlingarna. 

 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att tackar för föredragningen och lägger informationen till handlingarna. 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 17       Kof Dnr: 16-58 

 

Beslut av kultur – och fritids indikatorer för 2016. 

 

I samband med fastställande av budget för 2016 fastställde kommunfullmäktige tre strategiska 

målområden; 

1. Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt. 

2. Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och 

medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande. 

3. Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i 

balans med fokus på kärnverksamheterna. 

Till det övergripande målet kopplades tre verksamhetsmål. Under varje mål lämnas förslag till 

indikatorer. Uppfölning av målen och indikatorerna och kommer att ske i delårsrapporten efter 

augusti månad och i årsredovisningen. 

 

Presidiet för kultur – och fritid föreslår nämnden besluta att godkänna de angivna indikatorerna 

för 2016. 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar  

 

att           godkänna de angivna indikatorerna för 2016. 

 

 

                                                                 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 18      kof Dnr: 16-47 

 

Val av representanter för kultur – och fritidsnämnden i 
politisk grupp för framtagande av nytt ungdomspolitiskt 
program 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2016, § 20 att uppdra åt kommunstyrelsen att 

leda arbetet med att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program med uppdrag att ta fram syfte 

och mål för programmet, att den politiska gruppen ska bestå av 9 ledamöter varav 2 ledamöter 

från kultur – och fritidsnämnden, 2 ledamöter från utbildningsnämnden, 2 ledamöter från 

socialnämnden samt 3 ledamöter från kommunstyrelsen. Nämnderna utser sina ledamöter. 

 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden besluta att utse 2 ledamöter från 

kultur – och fritidsnämnden. Kultur – och fritidsnämnden beslutar att utse Birgitta Delring (BP) 

och Per-Ola Valastig (MP) som representanter. 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att utse Birgitta Delring (BP) och Per-Ola Valastig (MP) som representanter, samt  

att  skicka över det till kommunstyrelsen för expediering. 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  __________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 19       kof Dnr: 16-43 

 

Nomineringar till kulturpris, idrottspris och stipendier 2015 

Svedala kommun delar varje år ut ett antal priser inom idrott och kultur till några av 

kommunens invånare. Allmänheten har möjlighet att nominera kandidater. Priserna delas ut 

under Sveriges nationaldag den 6 juni 2016. 

Priserna är på 10 000 kr per kategori. Vid flera pristagare i samma kategori delas prissumman.   

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att utse vinnare och stipendiater i följande kategori: 

 Föreningsledarstipendium: 

 Samira Kindvall-Manners – Ordförande i Klågerupskolans idrottsförening 

 Sara Bergman – Huvudledare i Klågerupskolans Idrottsförening för barn i åldern 7-8. 

 Idrottspris: 

 Kristian Legiec – Ledare i Spångholmsskolans idrottsförening inom futsal och fotboll. 

 Kulturstipendium: 

 Magnus Lindgren – Egenföretagare som varje morgon oavsett väder kliver upp med 

 ett leende på stationen med sitt kaffe. Idéer föds, det startas företag och nya vänner 

 hittas. 

 

 

___________________ __________________  __________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 20       kof Dnr: 16-45 

 

Medborgarförslag om inrättande av fältgrupp i           
Svedala kommun 

 

Medborgarförslag har inkommit till kultur – och fritidsnämnden den 18/2-2016 från Jan-Olof 

Nilsson, Koltrastgränd 21, 233 75 Klågerup om att Svedala kommun bör ha en fältgrupp för att 

spara både pengar och liv. 

Jan-Olof Nilsson presenterar sitt förslag om inrättande av fältgrupp i Svedala Kommun. 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar att ge fritidschefen, Daniel Kåreda i uppdrag att utreda 

möjligheten om att inrätta en fältgrupp i Svedala kommun samt att till nästa kultur – och fritids 

nämndsammanträde den 3 maj 2016 framföra sitt yttrande. 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att  ge fritidschefen, Daniel Kåreda i uppdrag att utreda möjligheten om att inrätta en 

 fältgrupp i Svedala kommun samt  

att   till nästa kultur – och fritids nämndsammanträde den 3 maj 2016 framföra sitt  yttrande. 

 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 21       kof Dnr: 16-57 

 

Medborgarförslag om att anordna samlingslokal i Bara 

Medborgarförslag har kommit kommunfullmäktige tillhanda 2015-10-27, med förslag att ny 

samlingslokal för ca 200 sittande personer ordnas i centrumbyggnaden i Bara i den del som 

ICA för närvarande disponerar 

Kommunfullmäktige beslutade att det inte är möjligt att anordna samlingslokaler i Bara 

centrumbyggnaden enligt besked från fastighetsägaren.  

Kultur – och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-03-09 att 

undersöka möjligheterna att anpassa användandet av lokalerna i Bara Kuben för 

sammankomster i linje med medborgarförslagets mening. 

 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att ge fritidschefen, Daniel Kåreda i 

uppdrag att utreda möjligheten om att undersöka möjligheterna att anpassa användandet av 

lokalerna i Bara Kuben för sammankomster i linje med medborgarförslagets mening, samt att 

till kultur – och fritids nämndsammanträde den 1 juni 2016 framföra sitt yttrande. 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

 att ge fritidschefen, Daniel Kåreda i uppdrag att undersöka möjligheterna att anpassa 

 användandet av lokalerna i Bara Kuben för sammankomster i linje med 

 medborgarförslagets mening. 

att   till kultur – och fritids nämndsammanträde den 1 juni 2016 framföra sitt yttrande. 

 

 

___________________ __________________  __________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

§ 22      kof Dnr: 16-41 
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Ansökan om Elitbidrag från Svedala volleyboll 

  

Svedala Volleyboll har ansökt om stöd på 200 000 sek för klubbens elitverksamhet och 

möjligheterna att spela internationellt säsongen 2015/2016. 

Från fritidschefen föreligger ett förslag till beslut. 

Fritidschefen, Daniel Kåreda föreslår kultur – och fritidsnämnden besluta att tillstyrka Svedala 

volleybollklubbs ansökan om stöd för sin elitverksamhet under 2016 samt att översända 

ärendet till kommunstyrelsen med meddelande om att medel för ändamålet finns inom kultur – 

och fritidnämndens budget samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett avtal ska tecknas 

mellan Svedala volleybollklubb och Svedala kommun avseende samverkan mellan klubben 

och enheten för Ungas fritid under 2016 som en lämplig motprestation för stödet. 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar  

 

att  tillstyrka Svedala volleybollklubbs ansökan om stöd för sin elitverksamhet under 2016, 

 samt 

att översända ärendet till kommunstyrelsen med meddelande om att medel för ändamålet 

 finns inom kultur – och fritidnämndens budget, samt 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett avtal ska tecknas mellan Svedala 

 volleybollklubb och Svedala kommun avseende samverkan mellan klubben och 

 enheten för Ungas fritid under 2016 som en lämplig motprestation för stödet. 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

§ 23      kof Dnr: 16-54 
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Ansökan om utvecklingsstöd från Svedala volleyboll för 
resekostnader 

Ansökningar har inkommit från Svedala volleyboll till kultur – och fritidsnämnden 2016-03-16 

om utvecklingsstöd för resekostnader. 

Från fritidskontoret föreligger ett yttrande. 

Fritidskontoret överlämnar härmed ansökan till kultur – och fritidsnämnden för beslut 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Svedala volleybolls ansökan om utvecklingsstöd för resekostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 24       kof Dnr: 16-56 

 

Ansökan om utvecklingsstöd från Svedala volleyboll för 

inköp av bollar 

 

Ansökning har inkommit från Svedala volleyboll till kultur – och fritidsnämnden 2016-03-16 om 

utvecklingsstöd för inköp av bollar. 

Från fritidskontoret föreligger ett yttrande. 

 

Fritidskontoret föreslår att föreningen beviljas utvecklingsstöd om 32 938 kr för inköp av bollar. 

 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att beviljas utvecklingsstöd om 32 938 kr för inköp av bollar 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

§ 25 
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Delegationsbeslut 

 

Beslut fattade på delegation ska anmälas till ansvarig nämnd. 

 

Dnr: kof: 16-27. Ansökan om utvecklingsstöd från BK Banér. Beviljad ansökan om 2 850 kr. 

Dnr: kof: 16-40. Ansökan om utvecklingsstöd från Klågerups GIF.                                   

Beviljad ansökan om 7 500 kr. 

Dnr: kof: 16-55. Ansökan om utvecklingsstöd från Svedala volleyboll för inköp av div 

medicinskt material. Beviljad ansökan om 5 600 kr. 

 

Anställning i mars 2016 

Malin Wikander, bibliotekarie – Bara bibliotek. Tillsvidare 2016-03-01  

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att  lägga delegationsbesluten till handlingarna 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

§ 26 
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Information/meddelande från Ks/Kf 

 

Kf § 19: Detaljplan för del av Svedala 306:34 och 306:37 förskola, skola och idrott, del 1. 

Kf § 31: Reviderat arkivreglemente för Svedala kommun. 

Ks § 22: Ansvar för feriearbete för unga. 

Ks § 25: Revisionens granskning av avtalsuppföljning och upphandlingsprocessen. 

Ks § 26: Förslag till intern kontrollplan för 2016.  

Ks § 27: Översyn av bestämmelser och riktlinjer mm i kommunen författningssamling. 

 

 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

§ 27 
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Övrigt 

 

 Börringe byggdegårds ekonomiska förenings ansökan, inkommen 2015-08-27, kof Dnr 

15-37 om bidrag på 75 000Sek beviljas för 2016. 

 

 Bifogat finns information om Kulturnatten 2015 och julmarknad 2015. 

 

 

 Utbilningschefen, Johan Lundgren informerar nämnden om nuläget angående SFI. 

 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

§ 28        kof Dnr: 16-59 
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Renovering av gamla brandstationen i Klågerup 

 

BK Banér, Lions Club Bara, Bastuföreningen och Byalaget föreslår en upprustning av gamla 

Brandstationen i Klågerup, med intilliggande bostadshus, för att bilda ett ”Föreningarnas hus” i 

Klågerup. 

 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att ge fritidschefen, Daniel Kåreda i 

uppdrag att utreda möjligheten av upprustning av gamla Brandstationen, samt att till kultur – 

och fritids nämndsammanträde den 5 oktober 2016 framföra sitt yttrande. 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

 att ge fritidschefen, Daniel Kåreda i uppdrag att utreda möjligheten av upprustning av 

 gamla Brandstationen, samt 

att   till kultur – och fritids nämndsammanträde den 5 oktober 2016 framföra sitt yttrande. 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 


