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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 6 februari 2019 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 Dan Nilsson 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-02-12 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-9 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Dan Nilsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-06 

Anslaget sätts upp 2019-02-12 Anslaget till och med 2019-03-07 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus kultur- och fritid 
 

Underskrift 

  

 Bo Wain  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Birgitta Delring (BP), Ordförande 
Dan Nilsson (M), 1:e vice ordförande 
Morgan Pedersen (SD), 2:e vice ordförande 
Patrik Büssow (L) 
Christoffer Andersson (SD) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 

Tjänstgörande ersättare 

 

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Carina Lindhe (BP) 
Hans Bengtsson (SD) 
Emmy Hardenstedt (S) 
Mats Isgren (S) 
Rickhard Andersson (V) insynsplats 
Martin Pråme Malmqvist (KD) insynsplats 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Johan Lundgren, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Gull-Britt Jönsson, kommunrevisor 
Bertil Rantoft, personalföreträdare Saco 
Medborgare 
Bo Wain, nämndsekreterare 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 1  

Val av representanter till FSI (Förskola-Skola-
Idrott) styrgrupp 

Dnr 2019-000020  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att välja Ordförande och 2.e vice ordförande till representanter i FSI Styrgrupp.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Presidiet föreslår att välja ordförande och 2.e vice ordförande till representanter 
i FSI (Förskola-Skola-Idrott) styrgrupp.  

      

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 

 

5(18) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2  

Utvärdering av öppettider på mötesplatser Ungas 
Fritid 

Dnr 2019-000016  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av utvärderingen av öppettider vid Unga Fritids 

mötesplatser samt 

att godkänna förslaget till nya öppettider vid Unga Fritids mötesplatser enligt 
förslaget i tjänsteskrivelse från områdeschef kultur- och fritid 

      

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsteskrivelse: 

I augusti genomfördes en förändring av öppettiderna på mötesplatserna i 
Svedala. Mötesplatserna har öppnat redan från kl.16 och varit öppet mån-fre på 
alla mötesplatserna med syfte att vara tillgängliga för yngre besökare. 
Förändringen har nu utvärderats och resultatet visar att de olika mötesplatserna 
har olika behov och antalet ungdomar som besöker verksamheten skiljer sig åt i 
de olika kommundelarna. Ungas fritid har gjort en mätning på antal besökare på 
respektive mötesplats mellan kl.16-18 och snittvärdet i Klågerup 0,6 besökare 
per dag, i Bara är snittet 1,4, i Svedala är snittet 0,9.  

När verksamheten har öppet krävs det att minst två fritidsassistenter per 
mötesplats är tjänstgörande. På arbetstid som inte är belagd till öppen 
verksamhet arbetar fritidsassistenterna bland annat med uppsökande 
verksamhet i skolan och i samhället i övrigt, med äventyrspedagogik, 
ungdomsdemokratiarbete, skolidrottsföreningar, aktiviteter med ungdomar på 
fritiden, samverkan med föreningslivet samt med insatser inom skolans 
verksamhetsområde.  

Förslag till förändring 

Efter utvärderingen av öppettiderna föreslår verksamheten att mötesplatsernas 
öppettider ska vara kl.18-21 måndag, onsdag och torsdag och 18–23 på 
fredagar. Genom att inte hålla öppet på tisdagskvällar kan samverkan med 
skolorna utökas. 

 

Utöver bemanning på mötesplatserna tjänstgör personal på lördagar på det 
som verksamheten kallar för ”aktivitetslördagar”. Förslaget är att utöka 
bemanningen längre på lördagskvällar för att kunna genomföra uppsökande 
verksamhet på fältet.  



 

 

6(18) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

    

Ett steg i att få fler ungdomar engagerade i gruppverksamhet, projekt, aktiviteter 
och att genomföra sina idéer är att Ungas fritid under våren 2019 ska starta 
med projektrum. Det innebär större möjlighet för ungdomarna i kommunen att 
planera och genomföra sina idéer, allt från stora och små. Personalen kommer 
även kunna vara mer tillgänglig i skolorna. Ungas fritid har redan insatser i 
skolklasser i kommunen och får även fler förfrågningar från skolpersonalen att 
ha ytterligare insatser. Personalen från Ungas fritid är idag behjälplig för 
kommunens Skolidrottsföreningar och genom att ändra öppettiderna kan Ungas 
fritid stötta dem mer och ha ett större samarbete.  

 

Förslag till nya öppettider 2019: 

Svedala:  Bara:   Klågerup: 

Måndag  18-21 Måndag  18-21 Måndag  18-21 

Onsdag  18-21  Onsdag  18-21 Onsdag  18-21 

Torsdag  18-21  Torsdag  18-21  Torsdag  18-21 

Fredag  18-23  Fredag  18-23 Fredag  18-23 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från områdeschef kultur- och fritid daterad 2019-01-21.  
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§ 3  

Information om ritningar för Svedala nya bibliotek 

Dnr 2019-000015  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

      

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschefen för kultur- och fritid informerar om ritningar för Svedala nya 
bibliotek.  

Handlingar i ärendet 
-Ritning 190117 areauppskattning nuvarande bibliotek i Svedala 

 (666 kvadratmeter). 

-Ritning över Svedala nya bibliotek (785 kvadratmeter). 
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§ 4  

Information om förslag till avtal mellan Svedala 
kommun och Svedala IF avseende uppförande av 
föreningslokal 

Dnr 2019-000017  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att tagit del av informationen 

Protokollsanteckning 
Hellen Boij-Ljungdell (S) vill lämna följande förslag till anteckning i protokollet. 
Att i förslaget till avtal stryka beloppet under punkt 8. Samt att under punkt 9 
lägga till en rad med följande text - Svedala IF får ett bidrag om xxx kronor för 
driftskostnader.      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala IF och Svedala kommun har under hösten och vintern 2018/2019 fört 
en diskussion rörande uppförande av föreningslokal på fastigheten Vid 
Aggarpsvallen. 

Svedala IF har ett behov av en föreningslokal med samlingslokal, mötesrum 
samt kontor för anställd personal. Kultur och fritids styrdokument Plan för kultur, 
kulturskola, bibliotek och fritid har som strategiskt mål att verka för ett rikt och 
mångsidigt utbud av kultur och fritidsaktiviteter med en tydlig bildningsansats 
med syfte att stärka kommunens attraktionskraft och varumärke. Vidare finns 
ett mål att prioritera barn och ungdomar. Då Svedala IF bedriver en omfattande 
barn- och ungdomsverksamhet, samt att Svedala IF:s verksamhet bedöms 
stärka kommunens attraktionskraft och varumärke, ställer sig Svedala kommun 
sig positiva till att stötta Svedala IF. 

 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från områdeschef kultur- och fritid i form av ett utkast till avtal.  

      

      

 



 

 

9(18) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5  

Förslag till anläggning av fotbollsplaner vid FSI 
Etapp 2, Aggarps Sporthall 

Dnr 2019-000018  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anlägga en biokonstgräsplan som är upplyst och därmed kan nyttjas året om 
samt en naturgräsplan för användning under sommarsäsongen 

att i anslutning till planerna uppföra en servicebyggnad innehållande material 
för drift av planerna samt förråd för föreningarnas utrustning samt uppföra en 
kioskbyggnad enligt tjänsteskrivelse från områdeschef kultur- och fritid 

      

Sammanfattning av ärendet 
Vid Aggarps Sporthall ska två 11-manna fotbollsplaner anläggas med 
tillhörande servicebyggnad samt föreningskiosk. FSI styrgrupp har uppdragit åt 
Kultur- och fritidsnämnden att fatta beslut kring vilken ytbeläggning som ska 
anläggas samt att fatta beslut om uppförande av servicebyggnaderna.  

Det finns tre alternativa ytbeläggningar som är aktuella att anlägga, naturgräs, 
hybridgräs eller konstgräs. En naturgräsplan är en traditionell gräsmatta, 
hybridgräs är en blandning mellan naturgräs och konstgräs och konstgräs är en 
konstgräsmatta som fylls upp med gummigranulat. 

En naturgräsplan är endast spelbar under sommarsäsongen. En hybridgräsplan 
utökar den spelbara tiden med ett par veckor på våren och ytterligare ett par 
veckor på hösten, totalt 6-8 veckor längre säsong. En konstgräsplan är spelbar 
året om. Gummigranulat är omdiskuterat då det finns risk att gummigranulat 
hamnar i dagvatten och vattendrag och därmed är negativt ur ett 
miljöperspektiv.  

Det finns dock ett nytt material på marknaden som lanserats under hösten 2018 
som innebär att granulaten är gjord av råsocker som därmed är biologisk 
nedbrytbart. Även själva konstgräsmattan är utvecklad och innehåller inget 
latex som de tidigare mattorna. Denna typ av planer har i skrivande stund inte 
anlagts i Sverige, men 6 planer har anlagts i Norge, en i Finland samt en i 
Nederländerna. 

De två nya planerna avser att ersätta de två planer som finns vid Svedala 
Gamla IP där det i dagsläget finns en konstgräsplan samt en naturgräsplan. 
Marken som konstgräsplanen ligger på är under detaljplanering för uppbyggnad 
av ett seniorboende som byggs av Bovieran. Byggstart för Bovieran är planerad 
till hösten 2019. Detta innebär att vi under från hösten 2019 fram till att de nya 
planerna är färdiga endast har tre planer att tillgå istället för fem. Anläggning av 
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en konstgräsplan beräknas kunna tas i bruk våren 2020. Hybridgräsplan och 
naturgräs tar längre tid att anlägga och kan först tas i bruk våren 2021.  

Vid FSI Etapp 2 är det planerat att fotbollsplanen närmast Sporthallen ska vara 
belyst och fotbollsplanen närmast bebyggelse ska var oupplyst, detta för att inte 
strålkastarna ska störa de boende. Detaljplanen för FSI Etapp 2 är överklagad 
och handläggningstiden är beräknad ta max sex månader, vilket innebär att det 
kan dröja fram till maj 2019 innan den vinner laga kraft.  

På de planer som finns i Svedala tätort spelar i dagsläget fyra fotbollsklubbar, 
Svedala IF, Skabersjö IF, Skabersjö DFF samt Holmeja IF (vintertid). 
Föreningarna förespråkar anläggning av en konstgräsplan samt en 
naturgräsplan, som då ersätter de två befintliga planerna vid Svedala IP.  

Vid anläggning av konstgräsplan förespråkas att man lägger 3 meter asfalt runt 
planerna för att minimera förlust av granulat vid snöröjning. På så sätt kan man 
återvinna granulat och hålla kostnader nere. Vid anläggning av naturgräsplan 
och hybridgräsplan tillkommer en kostnad på 500 tkr för  

Det optimala är att anlägga en biokonstgräsplan som är upplyst och därmed 
kan nyttjas året runt, samt en naturgräsplan för användning under 
sommarsäsongen. 

I anslutning till planerna behöver det uppföras en servicebyggnad innehållande 
material för drift av planer samt förråd för föreningarnas utrustning, samt en 
kioskbyggnad. Servicebyggnaden om ca 180 m2 föreslår byggas och ägas av 
kommun då det är kommunen som äger marken. Servicebyggnaden innehåller 
utöver förråden en spolplatta samt tre toaletter (inkl. HWC) och kostar 3 000 tkr 
i investeringskostnad. Kioskbyggnaden kostar 900 tkr i investeringskostnad. 

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse från områdeschef kultur- och fritid daterad 2019-01-08. 

-Illustration- och ritningar från bygg- och miljö, 2019-01-31.  

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6  

Information om samarbete med Stiftelsen 
Statarmuséet 

Dnr 2019-000022  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen samt  

att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 

samarbetet i slutet av 2019 

      

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund: 

Stiftelsen Statarmuséet driver ett museum i en statarlänga i Torups bokskog. 
Svedala kommun har två representanter i stiftelsens styrelse. 

Under hösten 2018 har diskussion förts i Kultur- och fritidsnämnden att skriva 
ett avtal mellan nämnden och Stiftelsen med syfte att bevaka Svedala 
kommuns medborgares tillgång till den museala verksamheten som bedrivs. 
Bland annat har ett önskemål varit att muséet ska delta i Kulturkalaset, samt 
vara delaktiga i bibliotekens programutbud.  

I dialog med museichefen, och i samråd med kommunjurist, har det tydliggjorts 
att Kultur- och fritidsnämnden kan påverka verksamhetens arbete genom 
kommunens två representanter i styrelsen. Därmed finns inget syfte att skriva 
avtal. 

 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från områdeschef kultur- och fritid daterad 2019-01-30.  
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§ 7  

Information om deltagande i Lupp 2019 

Dnr 2019-000021  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra Lupp 2019 samt 

att återkomma senare med redovisning av resultatet 

att översända information till kommunstyrelsen för kännedom 

      

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef kultur- och fritid informerar om sin syn på Lupp 2019. 

 

Kunskap om unga gör skillnad för unga. 

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp 
(lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur 
ungas livssituation ser ut lokalt. 

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser 
på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin 
egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. 

 

Ungdomsenkäten Lupp kan användas för att: 

*skaffa kunskap om unga 

*underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter 

*skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga 

*förbättra ungas levnadsvillkor lokalt 

 

Fem språk 

Lupp är tillgänglig på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. 

Målgrupper 

Enkäten är anpassad för tre olika åldersgrupper: 

13-16 år 

16-19 år 

19-25 år 
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Handlingar i ärendet 
Mera information om Lupp: https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp 

 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 8  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden  

2019-02-06 

Dnr 2018-000307  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av fattade delegationsbeslut. 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Beslut fattat genom delegation ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden. 
Anmälan innebär inte att kultur- och fritidsnämnden kan ompröva eller fastställa 
besluten, utan bland annat fyller funktionen att klagotiden för vissa av dessa 
beslut räknas från den dag justerat protokoll anslås. 

Delegationsbeslut fattade av delegater enligt kultur- och fritidsnämndens 
delegationsförteckning har förtecknats i skrivelse till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Handlingar i ärendet 
Från nämndsekreterare - Förteckning av över fattade delegationsbeslut daterad 
2019-01- 
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§ 9  

Information och nya frågor anmäls 2019-02-06 

Dnr 2018-000306  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
*Revidering av konkurrenspolicy för Svedala kommun, 

 protokoll KF 2018-11-07 §106. 

Den nuvarande konkurrenspolicyn antogs av kommunfullmäktige den 10 
oktober 2007, § 137. På Kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari 
2017, § 37, beslutade kommunstyrelsen att verksamheterna ska kunna 
utmanas genom utmanarrätt samt att ge upphandlingsstrategen i uppdrag att 
revidera konkurrenspolicyn. 

Upphandlingsstrategen har nu tagit fram förslag på reviderad konkurrenspolicy. 
Skillnaden mellan den nuvarande konkurrenspolicyn och den förslagna är att 
begreppet utmanarrätt har tillkommit. Den innebär att bland annat privata 
aktörer kan utmana en verksamhet och om kommunstyrelsen anser att 
verksamheten ska utmanas så ska en upphandling ske. 

 

*Budget 2019 med ram för 2020-2021 för Svedala kommun samt vision och mål 
för mandatperioden 2019-2022, protokoll KF 2018-11-07 §118. 

Kommunfullmäktige har 13 juni 2018, § 58, beslutat om preliminära 
budgetramar för 2019–2021 inklusive investeringar. Kommunstyrelse, bygg- 
och miljönämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, utbildningsnämnd samt 
teknisk nämnd har överlämnat yttranden avseende budgetramar driftbudget 
2018 samt i förekommande fall förslag till investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen, teknisk nämnd, socialnämnden, utbildningsnämnden, bygg- 
och miljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över de 
preliminära ramarna.  

Förslag till budget har beretts av kommunstyrelsens budgetberedning. 
Förslaget är framtaget i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna 
ekonomistyrningsprocessen.  

Förhandlingar enligt MBL § 19 och § 11 har ägt rum. Kommunstyrelsen 
behandlade ärendet den 29 oktober 2018.  

*Ersättares inträdande som beslutande i styrelse och nämnder, 

 protokoll KF 2018-12-05 §124. 
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Enligt 6 kap. 16 § andra stycket kommunallagen ska fullmäktige, om ersättarna 
inte väljs proportionellt, bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.  

Valberedningen har berett ärendet och tagit fram förslag till beslut. 

Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), informerar om att Centerpartiet 
meddelat följande ersättarordning: M, L, BP, KD.  

*Val av kommunstyrelse och nämnder med mera för mandatperioden 2019-   

 2022, protokoll KF 2018-12-05 §121. 

Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till revisionen, 
kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige ska även utse 
presidium i dessa organ.  

Enligt 4 kap. 4 § kommunallagen är den som är vald till ledamot eller ersättare i 
fullmäktige inte valbar som revisor. Den som är vald till ledamot i 
kommunrevisionen är inte valbar till nämnd eller styrelse eller annat organ som 
är redovisningsskyldig till kommunen. Detsamma gäller make, sambo, förälder, 
barn, syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige.  

Kommunfullmäktige har även att utse överförmyndare och ersättare till denne.  

Till valberedningen har inkommit följande besked om teknisk valsamverkan. 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Barapartiet och Kristdemokraterna 
kommer att samverka under namnet femklövern.  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att samverka vid 
val till nämnder och styrelser under mandatperioden 2018–2022.  

Sverigedemokraterna och Älska Svedala kommer att ingå valteknisk samverkan 
under mandatperioden 2018–2022.  

*Val av kommunalråd, protokoll KF 2018-12-05 §122. 

Kommunstyrelsen har den 26 november 2018, § 263, behandlat ärende om 
ytterligare kommunalråd. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att en ny modell för fördelning och tillsättande av 
oppositionsråd ska införas som ska bygga på ett system där antal 
oppositionsråd och deras arvodering fördelas relativt, utifrån de mandat 
respektive konstellation har vid Länsstyrelsens meddelande om 
sammanräkning av mandat direkt efter valet.  

Kommunfullmäktige behandlade ärendet om fördelning och tillsättande av 
oppositionsråd vid sammanträdet, § 120.  

Enligt §§ 32-33 i kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens 
ordförande kommunalråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande 
oppositionsråd. Dessa kommunalråd behöver således inte väljas särskilt 

*Ekonomisk uppföljning per den siste oktober 2018 för Svedala kommun, 
protokoll KF 2018-12-05 §127. 

Ekonomisk uppföljning görs per siste oktober med prognos för helår.  

Kommunledningen har upprättat förslag på ekonomisk rapport för perioden 
januari - oktober 2018 för Svedala kommun.  
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För Svedala kommun ligger periodens resultat på 22,2 mnkr. Utfallet för samma 
period förra året låg på 32 mnkr. Det starka redovisade resultatet beror 
framförallt på förbättrat finansnettot och ej utnyttjad finansiell reserv. Prognosen 
för helåret uppgår till 17 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än målet på 10 mnkr men 
betydligt lägre är fjolårets resultat på 29,9 mnkr. 

Det finns en försämrad budgetföljsamhet hos några nämnder. Socialnämnden 
ligger minus på ungefär 9,5 miljoner kronor. Underskottet beror till viss del på 
att nämnden inte har fått de pengar nämnden har rätt till från Migrationsverket. 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna rapporten Ekonomisk rapport januari-oktober 2018 för Svedala 
kommun.  

Vid ärendets beredning beslutade kommunstyrelsen för egen del att ge 
socialnämnden i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för att uppnå en 
budget i balans för 2019, med en första redovisning till budgetberedningen och 
kommunstyrelsen i december där kommunstyrelsen tar ställning i ärendet 

*Ansökan inför SommarRock Svedala 2019, protokoll KF 2018-12-05 §132. 

Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F.) har inkommit med ansökan 
inför arrangemanget av den 32:a upplagan av SommarRock. Ansökan rör bland 
annat bidrag för evenemanget, disponering av lokaler och borgensåtagande för 
att S.M.U.R.F. ska kunna ansöka om och få beviljad checkkredit från Skurups 
Sparbank.  

Kommunens stöd till SommarRock har, förutom frågan om finansiering, tidigare 
hanterats av kultur- och fritidsnämnden. Den 7 maj 2018, § 106, antog 
kommunstyrelsen Riktlinjer för partnerskap och stöd av evenemang i 
marknadsföringssyfte för Svedala kommun. Enligt dessa ska ärenden om 
partnerskap och stöd för evenemang alltid starta i kommunstyrelsen. Enligt de 
ändringar av kommunstyrelsens reglemente som ska börja gälla den 1 januari 
2019 är det även kommunstyrelsen som fått kommunfullmäktiges uppdrag att 
ha hand om kommunens verksamhet för partnerskap och stöd av evenemang i 
marknadsföringssyfte. Kommunstyrelsen föreslås därför att ingå ett samlat avtal 
om partnerskap med S.M.U.R.F. rörande SommarRock 2019 samt att bevilja 
bidrag till S.M.U.R.F. för evenemanget i enlighet med ansökan.  

Som kontaktperson för kommunen föreslås näringslivs- och turismutvecklaren.  

Kommunstyrelsen har berett ärendet och bland annat beslutat att ingå avtal om 
partnerskap med mera avseende Sommarrock Svedala 2019. Eftersom beslut 
om borgen enligt punkten 1.7. i gällande finanspolicy ska fattas av 
kommunfullmäktige föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att 
ingå borgen för Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) för 
checkkredit. Kreditbeloppet är begränsat till 3, 3 mnkr. Checkkredittiden är 
begränsad till och med den 30 september 2019, samt 

 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta övriga eventuella erforderliga beslut 
med anledning av kommunens borgensåtagande. 

*Valärenden, protokoll 2019-01-23 §7. 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelserna,  

att val av ersättare till kultur- och fritidsnämnden, efter Johan Strömberg (ÄS), 
kvarstår till nästa sammanträde.  

att utse Reino Lindberg (ÄS) till ledamot i valnämnden, efter Johan Strömberg 
(ÄS), för tiden fram till och med den 31 december 2022,  

att anmäla Lars Dahmströms (SD) avsägelse till Länsstyrelsen Skåne för 
förnyad röstsammanräkning, samt 

att utseende av nämndeman vid Ystads tingsrätt för tiden fram till och med den 
31 december 2019 kvarstår till nästa sammanträde.  

 

 

Handlingar i ärendet 
-Revidering av konkurrenspolicy för Svedala kommun, 

 protokoll KF 2018-11-07 §106. 

-Budget 2019 med ram för 2020-2021 för Svedala kommun samt vision och mål    

 för mandatperioden 2019-2022, protokoll KF 2018-11-07 §118. 

-Ersättares inträdande som beslutande i styrelse och nämnder, protokoll KF   

 2018-12-05 §124. 

-Val av kommunstyrelse och nämnder med mera för mandatperioden 2019-  

 2022, protokoll KF 2018-12-05 §121. 

-Val av kommunalråd, protokoll KF 2018-12-05 §122. 

-Ekonomisk uppföljning per den siste oktober 2018 för Svedala kommun,     

 protokoll KF 2018-12-05 §127. 

-Ansökan inför SommarRock Svedala 2019, protokoll KF 2018-12-05 §132. 

-Valärenden, protokoll 2019-01-23 §7.  

     

      

 
 

 


