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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PPROTOKOLL 
SSammanträdesdatum: 2019-06-05  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 5 juni 2019 kl 18:30-19:35 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Lise-Lott Gsaxner 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus 2019-06-11  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 40-47 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Lise-Lott Gsaxner  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-05 

Anslaget sätts upp 2019-06-11 Anslaget till och med 2019-07-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kultur- och fritid 
 

Underskrift 

  

 Bo Wain  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

James Perlman (M) för Patrik Büssow (L) 
Hans Bengtsson (SD) för Christoffer Andersson (SD) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Ingegerd Eriksson (C) 
Rickard Andersson (V), insynsplats 
Martin Pråme Malmqvist (KD), insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Eva Thorgilsson, kultur- och bibliotekschef 
Peter Jörsgård, ekonom 
Theodora Mårtensson, anläggningssamordnare 
Gull-Britt Jönsson, kommunrevisor 
Ann-Magreth Albin, förslagställare 
Zanna Friberg, kulturarvsstrateg 
Bo Wain, nämndsekreterare 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 

M Moderaterna MP Miljöpartiet 

S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 

BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 

C Centern V Vänsterpartiet 
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§ 40  

Idé Svedala - Förslag om festlokal i Bara 

Dnr 2018-000259  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Idé Svedala-ärendet anses som besvarat 

med hänvisning till att det finns lokaler att tillgå i Bara, 

nämligen Kuben, Spångholmsskolan samt Bara GIF:s klubblokal  

samt 

att man när byggandet i Bara åter kommer igång, beaktar att en ny  

mer ändamålsenlig lokal för fester och dylikt byggs 

     

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i sin helhet: 

I Bara behöver vi en lokal att hyra till fester. En efterföljare till Barakulien som 
vid presentationen av Kuben utlovades men som vi aldrig fått. 

Det är många Barabor som är i stort behov av att hyra en sådan lokal samtidigt 
som ortens invånare blir fler och som framöver skall bli än fler. Barakulien var 
den perfekta lokalen. Användbar och lättillgänglig. Behovet är stort och 
eftersom Barakulien alltid var uthyrd så talar detta för att en efterföljare av en 
lämplig lokal snarast behövs. 

Vi Barabor är besvikna på dels att vi inte fått någon ersättningslokal efter löftet 
om att vi skulle få detta och dels att ingen politiker vill lösa problemet. Frågan är 
gamma nu. 

Det råder stor irritation över detta i Bara. 

 

Kultur- och fritidsnämnden meddelar att det finns lokaler att tillgå i Bara i form 
av Kuben, Spångholmsskolan och Bara GIF:s klubblokal.  

Handlingar i ärendet 
Idé Svedala-Förslag om festlokal i Bara, inkommen 2018-10 15.  

         

Beslut skickas till 
Förslagställaren 
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§ 41  

Information om projektet Svedalarummet 

Dnr 2019-000076  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Zanna Friberg har med hjälp av medel från Kultur Skåne en anställning på 
biblioteket fram till våren 2019. Zanna är kulturarvsstrateg och ska leda 
projektet ”Svedalarummet – lär känna din hembygd”. I projektgruppen ingår 
också kultur- och bibliotekschef Eva Thorgilsson och kultursamordnare Karin 
Leeb-Lundberg.  
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§ 42  

Budgetuppföljning per den siste april inklusive 
första prognos för helår 2019 

Dnr 2019-000084  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna den ekonomiska rapporten samt 

att översända denna till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk rapport för januari-april 2019 för kultur- och fritidsnämnden.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om ekonomisk uppföljning januari-april 2019.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 43  

Förslag till anläggningsstöd 2019  

Dnr 2018-000315  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja anläggningsstöd för 2019 enligt följande: 

- 70 000 kr till Skabersjö Ryttarförening 

     

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. 

 

Handlingar i ärendet 
Ansökan om anläggningsstöd 2019 från Skabersjö Ryttarförening (ärende 
11730). 

Bedömningsunderlag Skabersjö Ryttarförening daterat 2019-05-09.  

     

     

Beslut skickas till 
Skabersjö Ryttarförening 
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§ 44  

Ordningsregler för uthyrning av Klågerupskolans 
slöjd- och matsal och Spångholmskolans matsal 

Dnr 2018-000252  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av handlingarna samt 

att remittera ärendet till utbildningsnämnden för behandling 

     

Sammanfattning av ärendet 
Regler för uthyrning av Klågerupskolans slöjd- och matsal och 
Spångolmskolans matsal 

Matsalar och hemkunskapssalen är möjliga att hyra för kommunens invånare 
för enskild aktivitet. Lokalerna är möjliga att boka vid de tillfällen det inte pågår 
barn- och ungdomsverksamhet i skolans lokaler. Lokalerna är inrymda i skola, 
där barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.  

 

Ordningsregler: 

• Matsalarna och slöjdsalen hyrs ut endast till personer över 25 år 

• Den personen som hyr ska även närvara vid hyrestillfället 

• Fredagar och lördagar är senaste tiden för att lämna lokalerna klockan 01:00 

• Matsalarna och slöjdsalen hyrs endast ut till kommunens invånare 

• I matsalarna och slöjdsalen är rökning och drogbruk förbjudet 

• Matsalarna och slöjdsalen får endast användas under bokad tid 

• Instruktioner för inpassering erhålls i bokningsbekräftelsen 

• Vid ankomst till lokalen ska lokalens skick kontrolleras. Om exempelvis  

  nedskräpning eller skador upptäcks ska dessa dokumenteras och skickas       

  vidare till fritid@svedala.se 

• Entrédörr skall hållas stängd under den bokade tiden så att inga obehöriga får  

  tillträde till lokalen  

• Nödutgångar får ej blockeras och antalet personer som vistas i lokalen får inte  

  överskrida angivet antal 
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• Man är skyldig att ta del av lokalens utrymningsplan och räkna in deltagarna      

  vid återsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning 

• Rökmaskin får inte användas då dessa utlöser brandlarmet 

• Innan lokalen lämnas är man skyldig att återställa den till det skicket lokalen  

  var i när man tog den i bruk. Det innebär att: 

-utrustning ställs på anvisad plats 

-lokalen grovstädas och alla former av skräp bortforslas, exempel - flaskor,  

 burkar, glas och annat får under inga omständigheter lämnas kvar 

-se över att samtliga kranar är avstängda  

-kontrollera att fönster och dörrar är stängda  

-kontrollera att inga obehöriga finns kvar i lokalen  

-var noga med att kontrollera att entrédörren låses när lokalen lämnas 

 

• Hyresgäster som inte följer bokningsreglerna, orsakar skada på lokalen eller  

  utrustningen, utlöser brand/idrottslarm eller inte städar efter sig blir   

  betalningsansvariga till kommunen för de kostnader som uppkommer i   

  samband med detta, och/eller blir avstängda 

 

Handlingar i ärendet 
Information till dig som hyr ut lokaler för privata fester. 

Utredning gällande förtäring av alkohol i skolans lokaler, daterad 2019-02-25. 

Ordningsregler för uthyrning av Klågerupskolans slöjd- och matsal och 
Spångholmskolans matsal, daterad 2019-05-21.  

     

     

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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§ 45  

Förslag till bidrag för studieförbund verksamma i 
Svedala kommun 2019 

Dnr 2019-000055  

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna sammanställningen om bidrag till studieförbunden enligt kultur- 
och bibliotekschefens tjänsteskrivelse med fördelning. 

 

-Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland 116 448 kronor 

-Sensus Studieförbund 24 300 kronor  

-Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 59 072 kronor 

-Kulturens Bildningsverksamhet 15 017 kronor 

-Arbetarnas Bildningsförbund Sydvästra Skåne 160 706 kronor 

-Medborgarskolan Syd 13 868 kronor 

-Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Syd 20 691 kronor 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ger ett årligt bidrag till de studieförbund som har 
verksamhet i kommunen. Nya bidragsregler började gälla 2018. Detta innebar 
större insyn och bättre dialog men också märkbara skillnaden i fördelning för 
några av studieförbunden.  

Studieförbunden bjöds i april 2019 in att träffa Kultur- och fritidsnämndens 
presidium samt tjänstepersoner från kultur och fritid och i samband med det 
utvärderades de nya bidragsreglerna. 

Skälen för beslut  

Studieförbundens verksamhet bygger på medborgarnas behov och önskemål 
och engagerar medborgare med olika intressen. Deras verksamhet har en 
tydlig bildningsansats och bygger på medborgarnas behov och önskemål.  

Svedala kommuns bidrag till studieförbunden ska ge möjlighet för varje 
studieförbund att i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och 
kulturverksamhet av god kvalitet utifrån respektive studieförbunds idémässiga 
förankring. De målgrupper som kommunen prioriterar är korttidsutbildade, 
deltagare med funktionsnedsättning och unga.  
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Studieförbunden har förutom studiecirkelverksamhet också 
kulturverksamhet/kulturprogram och bidrar därför till ett rikt och mångsidigt 
kulturutbud i kommunen. 

De nya bidragsreglerna har inneburit att studieförbunden har lämnat både 
tydligare redovisningar och tydligare ansökningar via e-tjänsten, vilket 
underlättat fördelningen.  

 

Handlingar i ärendet 
Sammanställning på fördelning av birag till studieförbunden 2019 

daterad 2019-6-04. 

Tjänsteskrivelse om bidrag till studieförbund verksamma i Svedala kommun 
daterad 2019-06-04. 

 

     

     

Beslut skickas till 
Berörda studieförbund 
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§ 46  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2019-06-05 

Dnr 2019-000087  

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 
Delegationsbeslut om stöd till kulturföreningar daterad 2019-05-28. 

Delegationsbeslut om tillsvidareanställning av bibliotekarie på Bara bibliotek 
daterad 2019-05-14. 

Delegationsbeslut om tillfälliga öppettider på biblioteken i Svedala kommun 
sommaren 2019 daterad 2019-05-14. 

Delegationsbeslut om bidrag till föreningar under sportlovsveckan 2019 daterad 
2019-05-23. 

Delegationsbeslut om chefsförordnande av tf kultur- och bibliotekschef daterat 
2019-05-28. 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut till kultur. och fritidsnämnden 
2019-06-05.  
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§ 47  

Information och nya frågor anmäls 2019-06-05 

Dnr 2019-000066  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Information till beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom fastigheten 6:32 
m fl, fornlämning Svedala 93:1, Svedala kommun, Skåne län                    
daterat 2019-05-16. 

Beslut 

Länsstyrelsen lämnar med stöd av 2 kap 12 § kulturmiljölagen (1988:950) 
tillstånd till ingrepp i fornlämning Svedala 93:1 vid markarbeten för markkabel 
inom fastighet Hyltarp 6:32, Svedala kommun, Skåne län. 

Tillståndet gäller enligt 2 kap 13 § kulturmiljölagen med följande villkor: 

* Arbetsföretaget ska i huvudsak utföras enligt plan som hör till ärendet. 

* Påträffas fornlämningar ska markarbetena - i enlighet med 2 kap 10 §  

  kulturmiljölagen 

- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

  Tillståndet gäller under en tid av två år från det att Länsstyrelsens beslut    

  vunnit laga kraft. 

Skäl för beslutet 

Redogörelse för ärendet 

Ni har sökt tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap 12 § Kulturmiljölagen 
inför schaktning för markkabel inom ovan rubricerade fastighet och fornlämning. 

Kabeln ska plöjas till ett djup av 0,8 m och en bredd av 0,1 m, schaktas till ett 
djup av 0,8 m och en bredd av 0,4 m samt borras till ett djup av 0,5 m och en 
bredd av 0,1 m.  

Handlingar i ärendet 
Från Länsstyrelsen ett beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning daterat 2019-
05-16.  

     

     


