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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-03-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 8 mars 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  

Justeringens plats och datum Svedala kommun,  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 10-24 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Liselott Gsaxner § 10-14, 16-24 och Per Thaagaard Pedersen § 15  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-03-08 

Anslaget sätts upp 2017-03- Anslaget till och med 2017-03- 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Kultur- och fritid 
 

Underskrift 

  

 Bo Wain  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Birgitta Delring (BP), Ordförande 
Lars Nordberg (M), 1:e vice ordförande 
Hellen Boij-Ljungdell (S), 2:e vice ordförande 
Lise-Lott Gsaxner (S)    ej närv § 15 jäv 
Kenneth Waderup (SD) 
Therese Ellingsen (L)    ej närv § 15 jäv  

Tjänstgörande ersättare 

Per-Ola Valastig (MP) för Staffan Lundberg (MP)   ej närv § 15 jäv 
Per Thaagaard Pedersen (S) för Lise-Lott Gsaxner (S)    § 15 
Göran Malmberg (S) för Per-Ola Valastig (MP)      § 15 
Monica Linde (C) för Therese Ellingsen (L)    § 15 

Ersättare och insynsplats 

Dan Nilsson (M) 
Monica Linde (C)   §§ 10-14, 16-24 
Jan-Olof Nilsson (BP) 
Per Thaagaard Pedersen (S)   §§ 10-14, 16-24 
Göran Malmberg (S)    §§ 10-14, 16-24 
Hasse Bengtsson (SD)  
Jörgen Persson (V), insynsplats  

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Johan Lundgren, utbildningschef 
Annika Kraft, biträdande utbildningschef 
Johanna Kandell, fritidschef 
Peter Jörsgård, ekonom 
Mats Törnwall, administrativ chef 
Bo Wain, nämndsekreterare 
Bertil Rantoft, personföreträdare LR  
Allmänhet 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 10  

Ansökan om ett ökat årsanslag till verksamheten 
från Statarmuseet i Skåne 

Dnr 2016-000109  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att bevilja ett anslag om 200 000 kronor för 2017.  

Sammanfattning av ärendet 
Statarmuseet i Skåne har i skrivelse ansökt om ett ökat årligt anslag till 
verksamheten: 395 000 kronor, vilket är detsamma som man erhåller från 
Region Skåne. 

I motiveringen framhåller museichefen att verksamheten fokuserar på 
pedagogik, hållbarhet och helhet och är ständig utveckling. Museiverksamheten 
är populär och lockar många besökare. Detta kräver fler uppgifter, underhåll, ny 
teknik med mera. Statarmuseet har idag fyra heltidstjänster, två deltidsanställa 
och ett tiotal timanställda.  

Handlingar i ärendet 
Bidragsansökan från Statarmuseet 

Årsredovisning för stiftelsen statarmuseet i Skåne för räkenskapsåret 2015 

Verksamhetsberättelse 2015 - Jubileumsåret 

Remiss från kommunstyrelsens ordförande 

Skrivelse från handläggare 

Beslut skickas till 
Stiftelsen statarmuseet i Skåne  

Ekonomenheten 
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§ 11  

Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 
2016 

Dnr 2017-000041  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna årsredovisningen, samt 

att till kommunfullmäktige överlämna det föreliggande bokslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat förslag på årsredovisning för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet 2016. 

Ekonom Peter Jörsgård redogör för bokslutet i sin helhet.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 2016 för kultur- och fritidnämnd 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige  
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§ 12  

Internbudget 2017 för kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter 

Dnr 2017-000043  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2017 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat förslag till internbudget 2017 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter.  

Ekonom Peter Jörsgård är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Utkast till Internbudget 2017 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten  
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§ 13  

Begäran om resultatöverföring från 2016 till 2017 

Dnr 2017-000042  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att överföra 537 000 kronor från 2016 till 2017 
års driftsbudget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att erbjuda resultatöverföring för samtliga 
nämnder i samband med 2016-års bokslut om ekonomiska förutsättningar finns. 
För at få möjlighet att överföra driftsmedel så krävs dessutom att nämndens 
verksamhet har bedrivits enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
beslutat om. 

Kultur och fritidsnämnden resultat för 2016 uppgick till plus 592 000 kronor. Det 
positiva resultatet har uppstått genom vakanta tjänster samt återhållsamhet 
under året. 

Enligt gällande direktiv kan en nämnd begära överföring av maximalt en procent 
av beviljat kommunbidrag. För kultur- och fritidsnämnden innebär detta ett 
belopp på 537 000 kronor. 

Resultatöverföringen kommer att användas för att förbättra och underhålla 
verksamhetens sport och fritidsanläggningar. 

Ekonom Peter Jörsgård är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Begäran om resultatöverföring av driftsmedel från 2016 till 2017 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten  
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§ 14  

Intern kontrollplan 2017 

Dnr 2017-000044  

Beslut 
Kultur– och fritidsnämnden beslutar 

att ge Kultur- och fritidsenheten i uppdrag att återkomma med ett förslag till 
nämndmötet den 5 april.  

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga nämnder har i uppdrag att ta fram en plan varje år för intern kontroll av 
verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. 
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§ 15  

Nomineringar till kulturpris, idrottspris och 
stipendier 2016 

Dnr 2017-000045  

Beslut 
Kultur– och fritidsnämnden beslutar 

att utse vinnare och stipendiater i följande kategorier: 

Kulturpris: Delas mellan Sveamatea och Hampus Gsaxner 

Kulturstipendium: Oliver Ascard 

Idrottspris: Tilda Ek  

Föreningsledarstipendium: Lennie Sverin 

Sammanfattning av ärendet 
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 2017. 

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

Handlingar i ärendet 
Inkomna nomineringar till: 

Föreningsledarstipendium 2016 

Kulturstipendium 2016 

Kulturpris 2016 

Idrottspris 2016 

Yrkanden och beslutsgång 
Birgitta Delring (BP), yrkar att Cecilia Landén ska erhålla kulturpriset.  

Hellen Boij-Ljungdell (S), yrkar att Sveamatea och Hampus Gsaxner ska erhålla 
kulturpriset.  

Kenneth Waderup (SD), yrkar att endast Hampus Gsaxner (skiljt från 
Sveamatea) ska erhålla kulturpriset.  

Ordförande konstaterat att det finns tre förslag till beslut och ställer först bifall 
mot avslag på Kenneth Waderups (SD) yrkande att endast Hampus Gsaxner 
ska erhålla kulturpriset. ordförande konstatererar att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar avslå Kenneth Waderups (SD) yrkande.   

Ordförande ställer sedan ordförandens yrkade om att Cecilia Landén ska 
erhålla kulturpriset mot Hellen Boij-Ljungdells (S), yrkande att Sveamatea och 
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Hampus Gsaxner ska erhålla kulturpriset. Ordföranden konstaterar att kultur- 
och fritidsnämnden beslutar att Cecilia Landén erhåller kulturpriset.  

Omröstning begärs och genomförs.  

Ordförande ställer följande omröstningsproposition: Den som röstar Ja vill att 
Cecilia Landén erhåller kulturpriset, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej erhåller 
Sveamatea och Hampus Gsaxner  kulturpriset. 

Omröstningsresultat: ja-röster 3 st, nej-röster 4 st.  

Ja-röster: Lars Nordberg (M), Monica Linde (C), Birgitta Delring (BP) 

Nej-röster: Hellen Boij-Ljungdell (S), Kenneth Waderup (SD), Per Thaagaard 
Pedersen (S), Göran Malmberg (S).  

 

Birgitta Delring (BP) yrkar att Galleri Kvis erhåller kulturstipendiet. 

Hellen Boij-Ljungdell (S) yrkar att Oliver Ascard erhåller kulturstipendiet.  

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Galleri Kvis 
erhåller kulturstipendiet.  

Omröstning begärs och genomförs. 

Ordförande ställer följande omröstningsproposition: den som vill att Galleri Kvis 
erhåller kulturstipendiet röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej erhåller 
Oliver Ascard kulturstipendiet.  

Omröstningsresultat: ja-röster 3 st, nej-röster 4 st.  

Ja-röster: Lars Nordberg (M), Monica Linde (C), Birgitta Delring (BP) 

Nej-röster: Hellen Boij-Ljungdell (S), Kenneth Waderup (SD), Per Thaagaard 
Pedersen (S), Göran Malmberg (S).  

Ordförande föreslår att Tilda Ek erhåller idrottspriset, vilket kultur- och 
fritidsnämnden bifaller.  

Ordförande föreslår att Lennie Sverin erhåller föreningsledarstipendiet, vilket 
kultur- och fritidsnämnden bifaller.  

Beslut skickas till 
Pristagarna  

Ekonomienheten  
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§ 16  

Ansökan om utökat driftsbidrag SommarRock 
2017, 13-15 juli 

Dnr 2016-000160  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja bidrag om 75 000 kr för 2017 samt 

att ingå samarbetsavtal med SMURF samt  

att delegera till utbildningschefen att teckna eventuellt tillkommande avtal med 
anledning av samarbetet.  

Sammanfattning av ärendet 
Sommarrock Svedala firar i år 30-årsjubileum och har sedan starten 1987 
utvecklats till Svedala kommuns största, ideellt drivna evenemang. Varje år 
engagerar föreningen SMURF 700 ideella krafter över flera generationer i 
samband med Sommarrocken. Evenemanget är djupt förankrat både hos 
medborgare och i det lokala näringslivet, och det är välkänt långt utanför 
kommungränsen och har bidragit till att sätta Svedala på kartan. 

2015 gjorde revisionen en fördjupad granskning av samarbetet mellan den 
ideella föreningen S.M.U.R.F och Svedala Kommun gällande Sommarrocken. I 
rapporten framgick behovet av ett nytt avtal som på ett tydligare sätt reglerar 
samarbetet och respektive parts åtaganden än det tidigare gör. 

Kultur- och bibliotekschefen har utifrån revisionens synpunkter tagit fram ett 
förslag på samarbetsavtal vilket kultur- och fritidsnämnden nu har att ta ställning 
till.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Eva Thorgilsson, daterad 2017-
02-28 

Sammanställning över kommunens debiteringar till S.M.U.R.F. 

Ansökan från S.M.U.R.F.  

Beslut skickas till 
Utbildningschefen 

Ekonomienheten  
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§ 17  

Ansökan om elitbidrag Svedala volleyklubb 
säsongen 2016/2017 

Dnr 2016-000184  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja 200 000 kronor till Svedala Volleybollklubb som ett elitbidrag under 
2017, samt 

att godkänna förslaget om samarbetsavtal mellan Svedala volleybollklubb och 
Svedala kommun avseende samverkan mellan klubben och de olika 
skolidrottsföreningarna under 2017 som en lämplig motprestation för stödet.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala Volleyboll har ansökt om stöd på 200 000 kronor för klubbens 
elitverksamhet och möjligheterna att spela internationellt säsongen 2016/2017. 

Till ansökan har föreningen bifogat en redovisning för 2016 års elitverksamhet, 
med en specifikation av de aktiviteter som utförts kopplat till elitbidraget samt de 
kostnader detta stöd beräknas ha täckt. Ansökan är välgrundad och innehåller 
ett bra underlag för att synliggöra Svedala kommun i samband med föreningens 
elitmatcher och andra arrangemang. 

Fritidsenheten föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 

tillstyrka Svedala Volleybollklubbs ansökan om stöd för sin verksamhet under 
2017.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning  

Förslag om avtal till stöd för elitverksamhet 2017 avseende Svedala 
Volleybollklubb 

Ansökan om elitbidrag Svedala Volleyklubb säsongen2016/2017 

Redogörelse för elitverksamheten under 2016 

Tjänsteskrivelse från utredare 

Beslut skickas till 
Svedala Volleybollklubb 

Ekonomienheter  
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§ 18  

Yttrande över förslaget från fyra föreningar om 
upprustning av gamla brandstationen i Klågerup 

Dnr 2016-000059  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till förslaget och låta Fritidsenheten bistå föreningarna i 
kontakten med Miljö och Teknik samt 

att översända ärendet till tekniska nämnden för godkännande och slutlig 
handläggning.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat 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".  

Anläggningssamordnaren redogör i tjänsteskrivelse för förslaget.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från anläggningssamordnare, daterad 2017-02-27 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd  
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§ 19  

Uppdrag om inventering av möjligheterna att 
anställa personer med anställningsstöd 
("extratjänst") 

Dnr 2016-000170  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att uppdra åt Kultur- och fritidsenheten att inventera möjligheterna att anställa 
personer med subventionerat anställningsstöd, så kallad extra tjänst, och 
återkomma till nämnden med redovisning.  

Sammanfattning av ärendet 
Extratjänst innebär att arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om man 
anställer en person som under en viss tid har deltagit i det 
arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin. 

Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete 
utan stöd. Stödet kallas extratjänst.  

Handlingar i ärendet 
Informationsblad Extratjänst, Arbetsförmedlingen 

Informationsblad 100 procent extratjänst, Regeringskansliet 

Skrivelse från utskottet för arbete och integration, Svedala kommun 
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§ 20  

Yttrande över Höje å vattenråds skrivelse om 
spridning av små plastpartiklar från 
konstgräsplaner 

Dnr 2016-000171  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att skrivelsen från Höje å vattenråd anses vara besvarad med vad som anförts i 
tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning av ärendet 
Förekomsten av små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, i våra vatten, sjöar, 
hav och vattendrag, är ett relativt nytt miljöproblem som har uppmärksammats 
under senare år. Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 mm och som 
sprids till hav, sjöar och vattendrag genom avloppsvatten, dagvatten, 
snötippning och via atmosfären. Partiklarna kan ha många olika ursprung, de 
kan till exempel komma från konstgräsplaner. 

Vattenrådet ser fram emot ett samarbete i denna aktuella fråga samt ett svar 
från nämnden på denna skrivelse tillsammans med någon form av plan för hur 
nämnden kommer att hantera frågan om spridning av mikroplast från 
konstgräsplaner.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Höje å vattenråd, daterad 2016-12-07 

Tjänsteskrivelse av anläggningssamordnare, daterad 2017-02-28 

Protokollsnot 
Per Ola Valastig (MP) lämnar följande anteckning till protokollet att 
Fritidsenheten informerar berörda idrottsföreningar att uppmärksamma den 
negativa miljöpåverkan som plastpartiklar i konstgräsplanerna kan utgöra.  

Beslut skickas till 
Höje å vattenråd   
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§ 21  

Utseende av personuppgiftsombud i Kultur- och 
fritidsnämnden 

Dnr 2017-000048  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   

att utse administrativ chef Mats Törnwall till personuppgiftsombud för kultur- och 
fritidsnämnden samt  

att till Datainspektionen anmäla Mats Törnwall som nytt personuppgiftsombud.  

Sammanfattning av ärendet 
Personuppgifter är enligt definitionen i 3 § personuppgiftslagen (1998:204) all 
slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som 
är i livet. I en kommun är kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna 
personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamheter. Det innebär att det 
är kommunstyrelsen och respektive nämnd som ansvarar dels för de 
personuppgifter som behandlas i verksamheten, dels för att bestämma 
ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.  

Kultur- och fritidsenheten föreslår att administrativ chef Mats Törnwall utses till 
personuppgiftsombud för kultur- och fritidsnämnden. Mats Törnwall bedöms ha 
de kvalifikationer som krävs och kommer även beredas tillfälle att utbilda sig 
särskilt i personuppgiftslagen och de skyldigheter som ett personuppgiftsombud 
har.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Bo Wain, daterad 2017-02-24 

Beslut skickas till 
Datainspektionen 

Kommunstyrelsen  
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§ 22  

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande har fattat ett brådskande beslut å nämndes vägnar, vilket redovisas 
här.  

Handlingar i ärendet 
Delegationsbeslut löneöversyn 2017 av ordförande. 

Tjänsteskrivelse av Utbildningschef, daterad 2017-02-26  
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§ 23  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2017-000049  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Johanna Kandell ny Fritidschef 
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§ 24  

Övrigt  

 

 


