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§ 1  

Årsredovisning 2019 

Dnr 2020-000002  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna årsredovisningen samt 

att överlämna denna till kommunstyrelsen för vidare hantering 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat årsredovisning 2019 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet.  

Områdeschef kultur- och fritid och förvaltningsekonomen är föredragande i 
ärendet och redogör för bokslutet i sin helhet. 

 

Handlingar i ärendet 
Förslag till årsredovisning 2018 för kultur- och fritidsnämnden, 2020-02-05.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 2  

Förslag till internbudget 2020 

Dnr 2020-000019  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2020 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten och områdeschef för kultur- och fritid har upprättat förslag till 
internbudget 2020 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.  

Områdeschef kultur- och fritid och förvaltningsekonomen är föredragande. 

 

Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget 2020 för Kultur- och fritidsnämnden, 2020-02-04.  
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§ 3  

Överföring av investeringsmedel till 2020 

Dnr 2020-000020  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 
samt 

att översända förslaget till kommunstyrelsen för vidare handläggning 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat förslag till överföring av investeringsmedel från 
2019 till 2020.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till överflyttning av investeringsmedel till 2020.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 4  

Uppföljning av Intern kontrollplan 2019 

Dnr 2020-000021  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom uppföljningen av intern kontroll 2019 samt 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 3 april 2019, § 27, att godkänna 
redovisat förslag till intern kontrollplan för 2019. 

Uppföljningen av den interna kontrollen ska enligt kommunens anvisningar 
följas upp av respektive nämnd 2020. 

En uppföljningsrapport har tagits fram. 

Områdeschef kultur- och fritid redogör för ärendet. 

 

 

Handlingar i ärendet 
Rapport om uppföljning av intern kontroll 2019, 2020-02-04. 

 

 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 5  

Idé Svedala - Förslag om att en skatepark ska 
byggas i Klågerup 

Dnr 2020-000006  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att i dagsläget inte satsa medel på en skatepark i Klågerup 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett inkommit Idé 
Svedala förslag om att uppföra en skatepark i Klågerup. Förslaget innehåller ett 
önskemål om att bygga en skatepark i Klågerup med hänvisning till att det finns 
en i Svedala tätort och en i Bara.  

Kultur och fritid har utrett frågan och konstaterat att en skatepark skulle kosta 5 
miljoner kronor att anlägga. Med en avskrivning på 10 år skulle en anläggning 
kosta 500 tkr + drift per år.   

Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget och uppskattar 
engagemanget från förslagsskrivaren. 

 

Svedala kommun går en ekonomiskt utmanande tid till mötes och så även 
Kultur- och fritidsnämnden som är i behov av att i dagsläget se över kostnader 
och utgifter. Det är Kultur- och fritidsnämndens bedömning att det i nuläget inte 
är en satsning som ryms inom budget och avslår förslaget, men tar med 
önskemålet att uppföra en skatepark till framtiden. 

 

Handlingar i ärendet 
-Idé Svedala - Förslag om att bygga en skatepark i Klågerup. 

-Skrivelse till Idé Svedala, förslag om att en skatepark ska byggas i Klågerup, 

 daterad 2020-02-06. 

-Vad vill ungdomar? 2020-02-03.  
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Beslut skickas till 
Kansliet 

Förslagsställaren 
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§ 6  

Motion om att införa fritidsbank 

Dnr 2019-000107  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att återsända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering kring 
finansiering och huvudmannaskap för införandet av en eventuell Fritidsbank 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Införandet av Fritidsbank har ånyo aktualiserats i inkommen motion till 
kommunfullmäktige från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kultur- och fritidsnämnden för 
beredning.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-09-04 att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att starta en fritidsbank i 
Svedala kommun.  

Kultur och fritid har nu genomfört en initial utredning gällande införande av 
Fritidsbank i Svedala. Fritidsbank är ett varumärkesskyddat begrepp som ägs 
av Fritidsbanken Sverige ideell förening där alla huvudmän som driver en lokal 
Fritidsbank är medlemmar.  

Fritidsbanken Sverige ideell förening och har som krav att om man ska driva en 
Fritidsbank måste en samordnare/platsansvarig ha ett uppdrag på minst 50%. 
Uppskattningsvis kostar en halvtids samordnare/platsansvarig 250 tkr/år.  

I ett fortsatt utredningsarbete behöver en lämplig lokal identifieras. 

Totalt skulle ett införande av en Fritidsbank kosta 500 tkr/året och utöver det 
tillkommer initiala uppstartskostnader samt investeringsmedel för inköp av 
möbler. 

I många kommuner ligger Fritidsbanken organiserat under Arbete och 
integration för att erbjuda praktik och plats för enklare 
arbetsförmågebedömningar, anställningar med lönebidrag, för arbetsträning 
eller som extratjänst. Personer som beviljats bistånd i form av daglig 
verksamhet inom LSS är en målgrupp möjlig att erbjuda sysselsättning genom 
Fritidsbanken. Fritidsbanken ger även möjlighet för praktik för skolungdom. 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till införande av en Fritidsbank i 
Svedala.  

Kultur och fritid har inte utrymme att inom befintlig budget genomföra införande 
av Fritidsbank i Svedala och föreslår att kostnadsfrågan hanteras innan vidare 
utredningsarbete fullföljs. 
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Handlingar i ärendet 
-Anmälan av motion att införa fritidsbank, beslut i KF daterat 2019-06-12, § 12. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige daterat 2019-06-12 - Anmälan av  

 motion om att införa fritidsbank daterat 2019-06-12 § 74. 

-Protokollsbeslut från kultur- och fritidsnämnden daterat 2019-09-04 § 51 –  

 motion om fritidsbank. 

-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen daterat 2019-11-25 § 244 - Svar på   

 motion om att införa fritidsbank. 

-Skrivelse från 2017-05-22 om fritidsbank. 

-Skrivelse som återkoppling på ärende Fritidsbank i Svedala, 

 daterad 2020-01-31.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 7  

Medstiftaranslag till Statarmuséet 2020 

Dnr 2020-000066  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ge ett medstiftaranslag till verksamheten för 2020 på 200 000 kronor 

 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Statarmuseet driver ett museum i en statarlänga i Torups bokskog 
mellan Torups Slott och Bara. Svedala kommun är medstiftare och har två 
representanter i styrelsen. 

  

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare år fattat beslut om ett medstiftaranslag 
till Statarmuseet i slutet av verksamhetsåret. Statarmuseet har inkommit med 
önskemål att få medstiftaranslag i början av verksamhetsåret för att kunna 
planera sin verksamhet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har budgeterat för ett anslag på 200 tkr till 
Statarmuseet under 2020. 

 

     

     

     

Beslut skickas till 
Statarmuseet 
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§ 8  

Förteckning över anmälda delegationsbeslut till 
kultur- och fritidsnämnden 2020-02-12 

Dnr 2020-000007  

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 till kultur- och fritidsnämnden daterad 2020- 

 01-31. 

-Delegationsbeslut om tf bibliotekschef daterad 2019-12-17. 

-Delegationsbeslut om utvecklingsstöd kvartal 4 2019 daterad 2020-01-07.  

-Delegationsbeslut om tillfällig förändring av öppettider på Ungas fritids  

 Mötesplatser daterad 2019-12-04. 

-Delegationsbeslut om utbetalning av föreningsmedel till skolidrottsförening  

 daterad 2019-12-16. 

-Delegationsbeslut om utbetalning av föreningsmedel till skolidrottsförening  

 daterad 2019-11-28. 

-Delegationsbeslut om revidering i förteckningen över beslutsattestanter  

 daterad 2020-01-01. 

-Delegationsbeslut om chefsförordnande om tf kulturskolechef daterad 

 2020-01-13.  
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§ 9  

Information och nya frågor anmäls 2020-02-12 

Dnr 2020-000001  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
-Protokoll från Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 235, Övergång till digital 
ärendehantering 2020 och gallring av skannade handlingar. 

Kommunstyrelsen beslutar:  

att Svedala kommun från och med 2020-01-01 kan sluta skriva ut på papper 
handlingar som inkommit till eller upprättats av Svedala kommun digitalt. 

Handlingar som inkommit i pappersform kan skannas och originalen kan sedan 
gallras när de inte längre behövs för verksamheten.  

För att beslutet ska gälla ska respektive nämnd tagit beslut om att anta och följa 
de upprättade riktlinjerna för gallring av pappershandlingar efter skanning. 

att för kommunstyrelsens del handlingar som diarieförs i kommunstyrelsens 
diarium och kommunstyrelsens avtalsdiarium inte ska skrivas ut för arkivering 
från och med 2020-01-01 

   

Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-27 § 116, Budget 2020 med plan för 
2021-2022 för Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att följande principer ska gälla för budget 2020-
2022: 

1. att ny/förändrad verksamhet finansieras inom egen ram, 

2. att eventuellt förbättrat skatteintäktsutfall under hösten ska användas för  

 effektiviseringar samt förstärka resultatet, 

3. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om kommunbidragsjusteringar  

 som inte påverkar resultatet. 

 

Protokoll från kommunfullmäktige 2019-12-11 § 119, Förslag till avtal för 
uppförande av föreningslokal, Svedala IF. 

Kommunfullmäktige beslutar: 
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att godkänna tecknande av avtal, gå i borgen samt bevilja bidrag till Svedala IF 
utifrån alternativ B,  

att punkten 6 första stycket i avtalsförslag B justeras till 3 400 000 kronor vad 
gäller borgenssumman,   

att justera kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag med konsekvens av fattat 
beslut, samt 

att uppmana Svedala IF att ansöka om medel från diverse fonder, som till 
exempel Skåneidrotten, Jordbruksverket och Arvsfonden för att delfinansiera 
kostnaderna för uppförandet av föreningslokal. Föreningen ska årligen redovisa 
till kommunstyrelsen var man ansökt om medel. 

 

Protokoll från kommunfullmäktige 2019-12-11 § 118, Ekonomisk uppföljning 
2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporten Ekonomisk rapport januari-oktober 2019 för Svedala 
kommun. 

 

Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2019-12-11 § 128, Svar på motion om 
att införa fritidsbank. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen bifallen eftersom utredning har initierats. 

 

Protokoll från bygg- och miljönämnden 2019-12-12 § 131, Kontroll- och 
tillsynsplan för miljö, hälsoskydd och livsmedel. 

Bygg- och miljönämnden beslutar: 

att anta kontroll- och tillsynsplan för miljö, hälsoskydd och livsmedel 2020, 
behovsutredningen för 2020-2023 och kontrollplan för livsmedelskontrollen 
2020 i enlighet med det förslag som tagits fram av bygg och miljö. 

 

Protokoll från bygg- och miljönämnden 2019-12-12 § 144,  Tillsynsplan bygg 
2020-2022 

Bygg- och miljönämnden beslutar: 

att anta Tillsynsplanen enligt PBL 2020-2022 i enlighet med det förslag som 
tagits fram av Bygg och miljö. 

 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-12-16 § 256, Risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) för Svedala kommun 2019-2022. 

Kommunstyrelsen beslutar: 
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att anta Risk- och sårbarhetsanalys för Svedala kommun för mandatperioden 
2019-2022. 

  

 

Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2019-11-25 § 235. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2019-11-27 § 116. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2019-12-11 § 119. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2019-12-11 § 118. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2019-12-11 § 128. 

-Protokollsbeslut från bygg- och miljönämnden 2019-12-12 § 131. 

-Protokollsbeslut från bygg- och miljönämnden 2019-12-12 § 144. 

-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2019-12-16 § 256.  

     

 
     

 

 


