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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Hellen Boij-Ljungdell 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2017-02-15 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-9 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Hellen Boij-Ljungdell  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-02-08 

Anslaget sätts upp 2017-02-16 Anslaget till och med 2017-03-10 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsnämndens kansli 
 

Underskrift 

  

 Bo Wain  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Birgitta Delring (BP), Ordförande 
Ulf Lennerling (M), 1:e vice ordförande 
Hellen Boij-Ljungdell (S), 2:e vice ordförande 
Kenneth Waderup (SD) 
Staffan Lundberg (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Per Thaagaard Pedersen (S) ersättare för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Monica Linde (C) ersättare för vakant plats 

Ersättare och insynsplats 

Dan Nilsson (M) 
Jan-Olof Nilsson (BP) 
Göran Malmberg (S) 
Jörgen Persson (V), insynsplats 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Johan Lundgren, utbildningschef 
Bo Wain, nämndsekreterare 
Teresa Fridell, kanslichef 
Peter Jörsgård, ekonom §§ 1-5 
Bertil Rantoft, personalföreträdare, Lärarnas riksförbund 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 1  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärende 4 ska behandlas först på kvällens möte.  
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§ 2  

Anmälan av motion om att tillgängliggöra 
rekreationsområden   

Dnr 2016-000143  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att återremittera ärendet till presidiet för vidare beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit till kommunfullmäktige om att tillgängliggöra 
rekreationsområden. 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 oktober 2016, § 130, att överlämna 
motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och 
fritidsnämnden ska skicka ett yttrande till kommunfullmäktige som sedan avgör 
ärendet.  

Motionären inbjudes till sammanträdet för att föredra ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Motion om att tillgängliggöra rekreationsområden 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-10-12 § 130 
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§ 3  

Information om preliminär årsredovisning 2016 för 
kultur- och fritidsnämnden 

Dnr 2017-000023  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområdet ska upprätta ekonomisk rapport över kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter. 

Ekonom Peter Jörsgård informerar om preliminärt resultat för nämndens 
årsredovisning.  
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§ 4  

Överföring investeringsbudget 

Dnr 2017-000026  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna förslaget till överföring av investeringsmedel och översända 
förslaget till kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat förslag till överföring av investeringsmedel från 
2016 till 2017.  

Handlingar i ärendet 
Investeringsrapport, daterad 2017-02-01 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 5  

Tidplan för ekonomistyrning 2017 

Dnr 2017-000001  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa tidplanen för budget och ekonomistyrning 2017 för kultur- och 
fritidsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 19 december 2016, § 270, godkänt ett av 
ekonomienheten framlagt förslag avseende tidplan för ekonomistyrning 2017. 
Kultur- och fritidsnämndens ekonom har mot bakgrund av kommunstyrelsens 
beslut tagit fram en tidplan för budget och uppföljning 2017 för kultur- och 
fritidsnämnden.  

Handlingar i ärendet 
Tidplan för ekonomistyrning för budget och uppföljning 2017 för kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kommunstyrelsens beslut § 270, 2016.  

 

 



 

 

9(12) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-02-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6  

Anmälan av medborgarförslag om användningen 
av Kuben i Bara 

Dnr 2016-000163  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att uppdra åt anläggningssamordnaren att skriva ett yttrande över 
medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit om användningen av Kuben i Bara.  

Kommunfullmäktige beslutade den 9 november 2016, §137, att överlämna 
motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och 
fritidsnämnden ska skicka ett yttrande till kommunfullmäktige som sedan avgör 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag inkommet den 1 november 2016 

Kommunfullmäktiges beslut § 137, 2016 

Beslut skickas till 
Anläggningssamordnaren 
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§ 7  

Förslag om upprustning av gamla brandstationen 
i Klågerup 

Dnr 2016-000059  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ge fritidsenheten i uppdrag att utreda möjligheterna för ideella föreningar i 
Klågerup att disponera gamla brandstationen under två års tid som ett projekt 
"föreningarnas hus i Klågerup", samt 

att det färdiga förslaget ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden den 8 
mars för vidare remittering till teknisk nämnd.  

Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse från ett antal ideella föreningar har inkommit till kultur- och 
fritidsnämnden. I skrivelsen föreslås att den gamla brandstationen i Klågerup 
ska rustas upp. 

Förslagsställarna vill att kommunen investerar i en upprustning av Gamla 
Brandstationen för att bilda ett ”Föreningarnas Hus” i Klågerup. I samband med 
att fritidsenheten utrett frågan om ersättningslokaler till BK Banér har ritningar 
och program för en ombyggnad tagits fram. Kostnadskalkylen för denna 
ombyggnad uppgår till ca 3,4 miljoner kr. 

Gamla Brandstationen är inte längre aktuell som ny träningslokal för BK Banér, 
utan fritidsenheten undersöker tillsammans med BK Banér andra lösningar och 
alternativ. 

Kultur- och Fritidsnämnden har inte haft några planer på ett föreningshus i 
Gamla Brand-stationen, och inga medel finns heller avsatta i 
investeringsbudgeten för detta ändamål. Fritidsenheten är i grunden positiv till 
alla slag av förenings- och aktivitetslokaler, men den stora 
investeringskostnaden för en ombyggnad av en äldre byggnad är en mindre bra 
lösning, varför fritidsenheten föreslår att förslaget avslås.  

Handlingar i ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28, 2016 

Förslag om upprustning av gamla brandstationen 

Beslut skickas till 
Anläggningssamordnaren  
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§ 8  

Meddelande och skrivelser 2017-02-08 

Dnr 2017-000022  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Information om tackkort inkommit från föreläsningsföreningen 

Information om aktivitetspark i Bara 

Information om avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden 

Information om utegym i Klågerup  

Information om demokratidagarna från Sveriges kommuner och landsting 

Information om invigning och nya öppettider vid Klågerups bibliotek 
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§ 9  

Anmälan av delegationsbeslut 2017-02-08  till 
kultur- och fritidsnämnden 

Dnr 2017-000029  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om fattat delegationsbeslut och att lägga den till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har delegerat viss beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän i av enligt nämnden antagen delegationsförteckning.  

Beslut fattat genom delegation ska anmälas vid närmast därpå påföljande 
sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Anmälan innebär inte att 
nämnden kan ompröva eller fastställa besluten, utan fyller funktionen att 
klagotiden för vissa av dessa beslut räknas från den dag justerat protokoll 
anslås.  

Handlingar i ärendet 
Delegationsbeslut av samordnare för förening och anläggning angående 
beviljande av utvecklingsbidrag, daterat 9 januari 2017 (Dnr KOF 2016-173).  

 

 


