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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 8 maj 2019 kl 18:30-20:35 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Christoffer Andersson 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus 2019-05-20  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 32-39 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Christoffer Andersson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-08 

Anslaget sätts upp 2019-05-21 Anslaget till och med 2019-06-13 

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) 
Mats Isgren (S) 
Rickhard Andersson (V), insynsplats 

Martin Pråme Malmqvist (KD), insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Bo Wain, nämndsekreterare 
Medborgare 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 

§ 32 
Skåneidrottens arbete med barnrättsfrågor ......................................................... 4 

§ 33 
Revidering av överföring gällande investeringsmedel.......................................... 5 

§ 34 
Mål för kultur- och fritidsnämnden samt uppdrag kring kultur- och 
fritidsplanen ........................................................................................................ 6 

§ 35 
Förslag till reviderad hyressättning av föreningslokaler i Aggarps 
sporthall .............................................................................................................. 9 

§ 36 
Informationsärende om Svedala IF ................................................................... 10 

§ 37 
Förslag till anläggningsstöd 2019. ..................................................................... 11 

§ 38 
Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 
2019-05-08 ....................................................................................................... 13 

§ 39 
Information och nya frågor anmäls 2019-05-08 ................................................. 14 
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§ 32  

Skåneidrottens arbete med barnrättsfrågor  

Dnr 2019-000075  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

      

Sammanfattning av ärendet 
Martin Edbladh, Barnidrottsombud Skåneidrotten, informerar om Skåneidrottens 
arbete med barnrättsfrågor. 
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§ 33  

Revidering av överföring gällande 
investeringsmedel 

Dnr 2019-000072  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till investeringsanslag 

      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i kommunstyrelsens budgetutskott har ärendet om 
investeringsöverföring återremitterats. 

Syftet är att minska begäran om överföring från nämnderna. 

Investeringsprojekten Nya inventarier till nytt bibliotek i Svedala samt Ny IP i 
Klågerup (lokaler BK Baner) tas bort från begäran om överföring då medlen 
troligtvis inte kommer användas under 2019. 

Begäran om investeringsanslag för dessa projekt kommer att tas upp i budget 
för 2020 

 

Handlingar i ärendet 
Förslag till överföring av investeringsmedel, 2019-04-26.  
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§ 34  

Mål för kultur- och fritidsnämnden samt uppdrag 
kring kultur- och fritidsplanen 

Dnr 2019-000071  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta följande nämndsmål: 

-Kultur och fritids verksamhet ska ha en tydlig bildningsansats där barn och    

 unga prioriteras 

-Kultur och fritids verksamhet ska präglas av lyhördhet för medborgarnas behov  

 och önskemål för att stärka kommunens varumärke 

-Kultur och fritid ska arbeta för att fler besöker eller deltar i den verksamhet som  

 erbjuds 

-Kultur och fritid ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger  

 förutsättningar för att utvärdera och omvärdera 

-Kultur och fritid ska sprida kunskap om kulturella och kreativa näringar 

 

att godkänna kultur- och fritidsnämndens indikatorer och målvärde enligt 
reviderad skrivelse, se i sammanfattning av ärendet. 

      

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har fått i uppdrag att ta fram ett nämndsmål kopplat till varje 
övergripande mål. Det bör finnas en indikator per nämndsmål. Arbetet ska vara 
klart senast den 31 maj 2019. 

Kultur- och fritid har i tjänsteskrivelse lämnat följande förslag till övergripande 
mål: 

-Kultur och fritids verksamhet ska ha en tydlig bildningsansats där barn och   

 unga prioriteras 

-Kultur och fritids verksamhet ska präglas av lyhördhet för medborgarnas behov  

 och önskemål för att stärka kommunens varumärke 

-Kultur och fritid ska arbeta för att fler besöker eller deltar i den verksamhet som  

 erbjuds 
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-Kultur och fritid ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger  

 förutsättningar för att utvärdera och omvärdera 

-Kultur och fritid ska sprida kunskap om kulturella och kreativa näringar 

 

Efter överläggningar i kultur- och fritidsnämnden beslöt nämnden att revidera i 
förslaget från förvaltningen. Nedan nämndsmål, indikatorer och målvärde 
beslöts på nämndsmötet:  

Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar 

tillväxt 
Nämndsmål: Kultur och fritids verksamhet ska ha en tydlig bildningsansats 

där barn och unga prioriteras 

Indikator Mätmetod Målvärde 
Antalet deltagartimmar ska bibehållas i 
förhållande till 2018 och målgruppens 
storlek 

Deltagartimmar 
aktivitetsstöd 
mäts var 6:e 
månad 

Årlig 
avstämning 

 

Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun 
Nämndsmål: Kultur och fritids verksamhet ska präglas av lyhördhet för 

medborgarnas behov och önskemål för att stärka kommunens varumärke 

Indikator Mätmetod Målvärde 
Föreningarna i Svedala ska känna sig 
delaktiga och inkluderade 

Enkätundersökning 
1 ggr/år 

90 % nöjda 

 

Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt 
Nämndsmål: Kultur och fritid ska arbeta för att fler besöker eller deltar i den 

verksamhet som erbjuds 

Indikator Mätmetod Målvärde 
Öka antalet fysiska och virtuella besök på 
biblioteken 

SCB och KB Öka med 5% 

Full beläggning av antalet elever som deltar 
i kulturskolan 

Intern mätning 100% 

Öka antal besökare och deltagare inom 
Ungas fritid 

Intern mätning Öka till 25% 
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Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid 

behov 
Nämndsmål: Kultur och fritid ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete 

som ger förutsättningar för att utvärdera och omvärdera 

Indikator Mätmetod Målvärde 
Varje verksamhet ska ha SKA-uppföljning 
en gång per år  

Uppföljning av 
verksamhetens 
systematiska 
kvalitetsarbete 
1 ggr/år 

Ja 

 

Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt arbetsmarknad i 

balans 
Nämndsmål: Kultur och fritid ska sprida kunskap om kulturella och kreativa 

näringar 

Indikator Mätmetod Målvärde 
Spridningsfrekvensen bedöms genom 
analysarbete 

Uppföljning av 
verksamhetens 
systematiska 
kvalitetsarbete 
1 ggr/år 

Ja 

 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om förslag till kultur- och fritidsnämndens mål från 
områdeschef för kultur- och fritid daterad 2019-04-25. 

Reviderad skrivelse om kultur- och fritidsnämndens mål daterad 2019-05-08.  

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 35  

Förslag till reviderad hyressättning av 
föreningslokaler i Aggarps sporthall 

Dnr 2019-000073  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att behålla hyresnivån för föreningslokaler i Aggarps sporthall 

att istället för en hyressänkning föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om en hyresrabatt på 100 kr/m2/månad från och 
med 2019-07-01 till och med 2022-12-31 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
I augusti 2018 invigdes Aggarps Sporthall. I samband med invigningen antog 
Kommunfullmäktige hyressättning på de sex kontorslokaler som byggts å 
föreningarnas vägnar. Kommunfullmäktige satte hyran till 150 kr/m2. 

I dagsläget är endast ett av kontoren uthyrda. Föreningar som tidigare har 
aviserat intresse för att hyra kontor har meddelat Kultur- och fritid att hyran är 
för hög och att föreningarna inte har ekonomiskt utrymme att hyra 
kontorslokaler. 

Från Kultur och fritid föreligger ett förslag att sänka hyresnivån på 
kontorslokalerna för att göra de mer uthyrningsbara till föreningarna.  

Förslag till hyresnivå:  

Föreningslokal/kansli 50 kr/m2/månad 

 

Kultur- och fritidsnämnden diskuterade förslaget från förvaltningen och efter 
överläggningar beslöt nämnden att istället för en hyressänkning föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om en hyresrabatt på 
100 kr/m2/månad från och med 2019-07-01 till och med 2022-12-31. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om förslag till reviderad hyressättning i Aggarps sporthall från 
områdeschef kultur- och fritid daterad 2019-04-25 

           

Beslut skickas till 
kommunstyrelsen 
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§ 36  

Informationsärende om Svedala IF 

Dnr 2019-000074  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

      

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef för kultur- och fritid informerar om processen om föreningslokal 
för Svedala IF. 

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 
Klubbhus 210 ritningar. 

Klubbstuga - preliminär, anläggningskostnad mm. 

Ansökan Stöd till nya aktivitetsytor större projekt 2019, Svedala IF.  
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§ 37  

Förslag till anläggningsstöd 2019. 

Dnr 2018-000315  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja anläggningsstöd för 2019 enligt följande: 

 

- 85 000 kr till Svedala Scoutkår 

- 65 000 kr till Svedala Kampsportsförening  

- 50 000 kr till Holmeja IS 

- 75 000 kr till Sveamatea 

- 10 000 kr till Friluftsfrämjandet i Svedala 

- 10 000 kr till En Passant 

- 28 000 kr till BK Banér 

 

att avslå ansökan från Föreningen för aktiviteter i Klågerupshallen (FAK). 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Anläggningsstödet är ett stöd där föreningar, som äger sina verksamhetslokaler 
eller anläggningar själva eller som hyr dessa av någon annan än Svedala 
kommun, har möjlighet att ansöka om stöd för hela eller delar av 
driftkostnaderna för dessa lokaler eller anläggningar. 

Ansökan om stöd baseras på redovisade verkliga kostnader under föreningens 
senaste verksamhetsår. Stödbeloppet baseras på en uppskattning av 
föreningens behov av verksamhetslokaler eller anläggning i förhållande till 
kommunala alternativ, samt netto-kostnaden för verksamhetslokalen eller 
anläggningen. Uppskattningen genomförs av fritidsenheten efter dialog med 
den sökande föreningen. Stödbeloppet kan utgå med 0 – 100 % av de verkliga 
kostnaderna, och fastställs av Kultur- och fritidsnämnden för varje enskild 
ansökan. 

För att Kultur och fritid skall kunna göra en samlad bedömning av behov och 
stöd i förhållande till beviljat anslag, skall förening som uppfyller 
bestämmelserna för anläggningsstödet årligen inlämna ansökan senast den 1 
april. 
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Skälen för avslag: 

Föreningen för aktiviteter i Klågerupshallen (FAK) är en förening som är 
grundad för att hantera driften av Klågerupshallen. Tidigare har det funnits ett 
avtal mellan Svedala kommun och FAK som innebar att FAK fick ett driftsbidrag 
för att sköta städningen av lokalen. Föreningen erhöll 5000 kr/månaden i 
driftsbidrag fram till att avtalet sades upp. Då inte hallen har blivit riven har 
föreningen fortsatt att anlita städföretag trots avsaknad av avtal. Enligt 
verksamhetens rutiner kan inte anläggningsbidrag sökas retroaktivt. Då hallen 
är kommunens lokal bör lokalvården hanteras av kommunen inte av en 
förening. Svedala kommun kommer därför ta över ansvaret för lokalvården. Det 
är Kultur- och fritid verksamhetens bedömning att utifrån ovanstående inte 
bevilja anläggningsbidrag. Kultur och fritid föreslår Kultur och fritidsnämnden att 
avslå ansökan om anläggningsbidrag. 

 

Handlingar i ärendet 
Bedömningsunderlag Svedala Scoutkår, daterat 2019-04-25 

Bedömningsunderlag Svedala Kampsport, daterat 2019-04-25 

Bedömningsunderlag Sveamatea, daterat 2019-04-25 

Bedömningsunderlag Holmeja IS, daterat 2019-04-25 

Bedömningsunderlag Friluftsfrämjandet Svedala, daterat 2019-04-25 

Bedömningsunderlag En Passant, daterat 2019-04-25 

Bedömningsunderlag BK Banér, daterat 2019-04-25 

Bedömningsunderlag Föreningen för aktiviteter i Klågerupshallen,  

daterat 2019-04-25. 

 

      

      

Beslut skickas till 
Föreningarna 
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§ 38  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2019-05-08 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

      

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 
Förteckning av delegationsbeslut daterad 2019-05-01.  
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§ 39  

Information och nya frågor anmäls 2019-05-08 

Dnr 2019-000060  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

Reservationer 
      

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll från Kommunstyrelsens budgetutskott, 2019-03-20 § 16. 

Budgetutskottet beslutar  

att godkänna informationen om bokslut och årsredovisning, 

att godkänna informationen om justering av kommunbidrag 2019, 

att godkänna informationen om ny redovisningslag, 

att godkänna informationen om ny pensionsprognos från KPA, 

att ge ekonomienheten i uppdrag att ta fram regelverk för ramtilldelning och 
finansiering, samt att återremittera ärendet kring investeringsöverföring till 
nämnderna, i syfte att nämnderna ska minska investeringsöverföringen. 

 

Protokoll från Kommunstyrelsen, 2019-03-25 § 84. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att utse 

varsin ledamot till styrelsen för Stiftelsen Statarmuseet i Skåne, samt 

att kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden även under kommande 

mandatperioder ska utse varsin ledamot utan att blanda in kommunstyrelsen.  

 

Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-04-10 § 30 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen för 2018,  

att bevilja nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ 
ansvarsfrihet,  

att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet, samt  
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att, med beaktande av kommunstyrelsens yttrande den 10 april 2019, inte rikta 
anmärkning mot kommunstyrelsen 

 

Handlingar i ärendet 
-Kommunstyrelsens budgetutskott, beslut daterat 2019-03-20. 

-Tjänsteskrivelse om val av ledamöter för stiftelsen Statarmuséet, 2019-03-19. 

-Kommunstyrelsens beslut om hur val till styrelsen för Stiftelsen Statarmuséet  

 förrättas daterat 2019-03-25 §84. 

-Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-04-10 § 30, Årsredovisning med  

 bokslut 2018, Svedala kommun. 

 

 

      

      

 

 

 


