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 § 29-40 

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 Staffan Lundberg, Ers  

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

L Kristoffer Linné, Led   

    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser, personalföreträdare 
och tjänstemän) 

Parti 

M 

S 

Namn 

Dan Nilsson, Ers 

Göran Malmberg, Ers 

 Namn 

Annika Kraft, bitr.utbildningschef 

Johan Lundgren, Utbildningschef 

C Monica Linde, Ers  Eva Thorgilsson, Bibliotekschef 

SD 

 

Hasse Bengtsson, Ers 

 

 Daniel Kåreda, Fritidschef 

Camilla Carenelli, nämndsekreterare 

    

    

    

  

 

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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 § 29  

  

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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§ 30       Kof Dnr: 2016-20 

 

Bidrag till Kulturskolans stödförening 

 

Utbilningsnämnden beslutade 2016-01-18, UN § 8 att överlämna ärendet till kultur – och 

fritidsnämnden för ställningstagande till frågan om föreningsbidrag. 

Kulturenheten ger ekonomiskt stöd enligt gällande ”Riktlinjer och regler för kommunens stöd 

till kulturföreningar” och ”Bestämmelser för Svedala kommuns bidrag till studieförbunden”.  

Kulturskolans stödförening stödjer kulturskolans elever i sin utveckling, betalar 

lägerverksamhet, helgaktiviteter, kursdagar, fika och delar ut stipendier. Detta kan inte anses 

som kulturarrangemang som riktar sig mot en bred allmänhet utan mer som en uppmuntrande 

föräldraförening för Kulturskolans elever. 

 

Presidiet för kultur – och fritid föreslår nämnden besluta att det regelverk som styr stödet till 

kulturföreningar innehåller inte stöd till föräldraföreningar, samt att om medel skjuts till kan 

kulturenheten betala ut stödet och frågan kan tas upp igen när Kulturskolan har förts över till 

Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar  

 

att         det regelverk som styr stödet till kulturföreningar innehåller inte stöd till   

  föräldraföreningar  

att         Om medel skjuts till kan kulturenheten betala ut stödet och frågan kan tas upp  

  igen när Kulturskolan har förts över till Kultur- och fritidsnämnden, samt 

att tjänsteman tar kontakt med föreningen och förklarar för föreningen om vårt regelverk 

 och hur de kan söka bidrag till nästa år.  

                                                     

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 31      kof Dnr: 2016-46 

 

Yttrande över granskning av Sommarrock 

 

Kommunrevisionen har för yttrande senast 2016-05-18 översänt sin granskning av 

Sommarrock. Granskningen omfattar den tid då kultur – fritidsnämnden varit ansvarig i 

ärendet. Ärendet överlämnas från kommunstyrelsen till kultur – och fritidsnämnden för 

yttrande. 

Kulturchefen, Karin Leeb Lundbergs yttrande ligger till förslag. 

 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden besluta att godkänna Kulturchefens 

yttrande vad gäller mål, avtal, rutinbeskrivningar och momshantering, samt att godkänna 

förslag till åtgärder 2016. 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna Kulturchefens yttrande vad gäller mål, avtal, rutinbeskrivningar och 

 momshantering, samt 

att godkänna förslag till åtgärder 2016. 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  __________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 32       kof Dnr: 2016-74 

 

Angående låneregler för nyanlända och ensamkommande 

 

Det ökande flyktingmottagandet i Svedala kommun skapar nya förutsättningar för 

folkbibliotekets uppdrag. För att biblioteken ska kunna tillhandahålla en likvärdig service till alla 

invånare behöver reglerna för att få lånekort uppdateras och anpassas efter förändringarna i 

befolkningsstrukturen. 

Med anledning av de ändrade förutsättningarna i Svedala kommun, Bibliotekslagen, Svedala 

kommuns biblioteksplan samt Barnkonventionen bör alltså en översyn av nuvarande 

låneregler göras. Ett nytt nuläge kräver nya arbetssätt för biblioteket. 

 

A) Förslag till beslut angående lånekort för nyanlända: 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden besluta att nyanlända får möjlighet 

till lånekort, men med vissa begränsningar på grund av avsaknad av fast adress. En temporär 

låntagarkategori med giltighetstid på ett år skapas, tiden kan vid behov förlängas. Kortet är 

begränsat till max fem medier åt gången per lånetillfälle och det går inte att reservera fjärrlån, i 

övrigt samma låneregler, samt, 

B) Förslag till beslut angående lånekort för ensamkommande barn: 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att ensamkommande får möjlighet 

till lånekort, men med vissa begränsningar på grund av avsaknad av fast adress. En temporär 

låntagarkategori med giltighetstid på ett år skapas, tiden kan vid behov förlängas. Kortet är 

begränsat till max fem medier åt gången per lånetillfälle och det går inte att reservera fjärrlån, i 

övrigt samma låneregler. Underskrift av vårdnadshavare eller god man krävs inte. 
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  fort. § 32       kof Dnr: 2016-74 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att nyanlända får möjlighet till lånekort, men med vissa begränsningar på grund av  

 avsaknad av fast adress. En temporär låntagarkategori med giltighetstid på ett år 

 skapas, tiden kan vid behov förlängas. Kortet är begränsat till max fem medier åt 

 gånger per lånetillfälle och det går inte att reservera fjärrlån, i övrigt samma 

 låneregler, samt, 

 

att ensamkommande får möjlighet till lånekort, men med vissa begränsningar på grund av 

 avsaknad av fast adress. En temporär låntagarkategori med giltighetstid på ett år 

 skapas, tiden kan vid behov förlängas. Kortet är begränsat till max fem medier åt 

 gånger per lånetillfälle och det går inte att reservera fjärrlån, i övrigt samma låneregler. 

 Underskrift av vårdnadshavare eller god man krävs inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ _____________ __________________  _________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 33       kof Dnr: 2016- 

 

Avsiktsförklaring angående införande av meröppet på 
samtliga folkbibliotek i Svedala kommun 

Svedala kommuns dåvarande beredning för Kultur och Fritid visade redan 2011 intresse för 

meröppna bibliotek som en del av den lokala biblioteksutvecklingen, och därför blev 

meröppetteknik en naturlig del i planeringen av det nya biblioteket i Bara som invigdes i 

oktober 2015. Syftet var att öka tillgängligheten och attraktionskraften, nå nya målgrupper och 

anpassa biblioteksverksamheten efter besökarnas samtida levnadsvanor.  

 

Meröppet har haft en positiv effekt på Baras som ort, då det är liv och rörelse på biblioteket vid 

tider då det normalt skulle vara nedsläckt och stängt.  

Det stämmer väl överens med forskningen som visar att meröppet inte bara ökar bibliotekets 

betydelse för individen, utan också bidrar till en samhällsutveckling som skapar möten och tillit 

till medmänniskor.Även besöksstatistiken och utlåningsfrekvensen i Bara visar positiva resultat 

som en konsekvens av den ökade tillgängligheten. 

 

Presidiet föreslår Kultur- och Fritidsnämnden att anta avsiktsförklaringen om meröppet på 

samtliga folkbibliotek i Svedala kommun. 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att  anta avsiktsförklaringen om meröppet på samtliga folkbibliotek i Svedala kommun. 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 34       kof Dnr: 2016-21 

 

Komplettering av intern kontrollplan 2016 för kultur – och 
fritidsnämnden - uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2016 § 26 att uppdra åt kultur – och 

fritidsnämnden och övriga nämnder att utföra intern kontrollplan enligt reglementet för intern 

kontroll, och redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen senast 2016-09-30 och att berörda 

nämnder i sin interna kontrollplan för 2016 för perioden 2015-07-01 – 2016-06-30 ska göra 

uppföljning av avtalstroheten gentemot de ramavtal som nämnden ansvarar för samt 

kontrollera att gällande inköpspolicy efterlevs. 

 

 

Presidiet för kultur – och fritidsnämnden föreslår nämnden att komplettera intern kontrollplan 

2016 med följande kontrollområde: 

Kontroll av att de ramavtal som nämnden ansvarar för samt att inköpspolicyn följs för perioden 

2015-07-01 – 2016-06-30. 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

 att komplettera intern kontrollplan 2016 med följande kontrollområde: 

 Kontroll av att de ramavtal som nämnden ansvarar för samt att inköpspolicyn följs för 

 perioden 2015-07-01 – 2016-06-30. 

 

 

 

___________________ __________________  __________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 35      kof Dnr: 2016-45 

 

Yttrande över medborgarförslag om inrättande av fältgrupp 
i Svedala 

  

Kultur – och fritidsnämnden beslutade 2016-04-06, § 20 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. 

Fritidschefen, Daniel Kåreda välkomnar initiativet till ett stärkt förebyggande arbete riktat till 

unga och anser att frågan är värd att utreda närmare innan beslut tas i frågan om 

medborgarförslaget 

Från fritidschefen föreligger ett yttrande. 

Fritidschefen föreslår presidiet att ta upp ärendet vid nästa bromöte den 19 maj 2016. 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar  

 

att  godkänna Fritidschefens yttrande om inrättande av en fältgrupp i Svedala Kommun, 

 samt, 

att presidiet tar upp ärendet vid nästa bromöte den 19 maj 2016. 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 36      kof Dnr: 2016-75 

 

Förändring av hyresavgifter för Svedala kommuns kultur – 
och fritidslokaler och – anläggningar gällande föreningar, 
privatpersoner och andra 

Fritidsenheten har genomfört en översyn av de avgifter som tas ut för att boka tider i de 

kommunala anläggningarna för kultur – och fritidsverksamhet. Översynen har lett fram till ett 

förslag med vissa förändringar av avgifter. 

Från fritidsenheten föreligger ett förslag på förändringar av avgifter. 

 

Fritidschefen föreslår kultur – och fritidsnämnden besluta att tillstyrka förslaget till hyresavgifter 

för Svedala kommuns kultur – och fritidslokaler och – anläggningar gällande föreningar, 

privatpersoner och andra samt att översända ärendet till kommunfullmäktige. 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att tillstyrka förslaget till hyresavgifter för Svedala kommuns kultur – och fritidslokaler och 

 – anläggningar gällande föreningar, privatpersoner och andra, samt 

att översända ärendet till kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 37       kof Dnr: 2016-73 

 

Ansökan om anläggningsstöd från Svedala 

kampsportförening 

Föreningen har ansökt om stöd för sin föreningslokal i gamla skolan i Östra Svenstorp utanför 

Svedala tätort. Föreningen ansöker om 60 000 kr. Fritidskontoret gör bedömningen att 

föreningen bör ges stöd i den ansökta omfattningen. 

Från fritidskontoret föreligger underlag för beslut. 

 

Fritidschefen föreslår kultur – och fritidsnämnden besluta att föreningen beviljas ett 

anläggningsstöd om 60 000 kr för kalenderåret 2016. 

 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att föreningen beviljas ett anläggningsstöd om 60 000 kr för kalenderåret 2016 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 38       kof Dnr: 2016-52 

 

Ansökan om utvecklingsstöd från Holmeja IS 

 

Föreningen har ansökt om stöd för att köpa en hjärtstartare till idrottsplatsen i Holmeja. 

Föreningen ansöker om 13 250 kr. Fritidskontoret gör bedömningen att detta är viktigt för 

idrottandet för alla åldrar i Holmeja och föreslår att föreningen beviljas utvecklingsstöd om 

13 250 kr.  

Från fritidskontoret föreligger underlag för beslut. 

 

Fritidschefen föreslår kultur – och fritidsnämnden besluta att föreningen beviljas 

utvecklingsstöd om 13 250 kr för kalenderåret 2016 för inköp av en hjärtstartare. 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att  föreningen beviljas utvecklingsstöd om 13 250 kr för kalenderåret 2016 för inköp av en 

 hjärtstartare 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 39      kof Dnr: 2016- 

 

Plan för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 

 

I kultur – och fritidsnämnden 2015-12-02, § 98 presenterades den färdigställda planen för 

kultur, kulturskola, bibliotek och fritid.  

Planen ska översändas till kommunstyrelsen för sitt godkännande. 

 

Presidiet föreslår kultur – och fritidsnämnden att översända planen för kultur, kulturskola, 

bibliotek och fritid till kommunstyrelsen för sitt godkännande. 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att översända planen för kultur, kulturskola, bibliotek och fritid till kommunstyrelsen för sitt 

 godkännande. 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 



15(15) 

KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum: 2016-05-03 
 
 

§ 40 

 

Övrigt 

 

 Information om Kvalitetsarbetet från Annika Kraft. 

 

 Information om omorganisationen på Klågerups bibliotek från Eva Thorgilsson 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

Kultur – och fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

 

 

 

 

___________________ __________________  ___________________ 

Ordförandets signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 


