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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-10  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 10 juni 2020 kl 18:30-20:10 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Morgan Pedersen 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, kultur- och fritid 2020-06-16 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 29-44 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Morgan Pedersen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-10 

Anslaget sätts upp 2020-06-16 Anslaget till och med 2020-07-08 

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 
Christoffer Andersson (SD) 
Gull-Britt Jönsson (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 

Tjänstgörande ersättare 

James Perlman (M) för Patrik Büssow (L) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Carina Lindhe (BP) 
Christian Boy (ÄS) 
Emmy Hardenstedt (S) 
Ulf Hansson (MP), insynsplats 
Rickard Andersson (V), insynsplats 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Eva Thorgilsson, kultur- och bibliotekschef 
Mats Olofsson, enhetschef kulturskolan 
Peter Jörsgård, ekonom 
Camilla Fröslev, administratör 
Stephanie Georghiou, vikarierande samordnare ungas fritid 
Bertil Rantoft, personalföreträdare SACO 
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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§ 29  

Information om det systematiska kvalitetsarbetet 
(EOR) 

Dnr 2020-000213  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Muntlig information från det systematiska kvalitetsarbetet inom kultur- och fritid. 

Handlingar i ärendet 
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§ 30  

Information om budget - Uppföljningsrapport nr 2 

Dnr 2020-000188  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Prognosrapporter ska lämnas i enlighet med ny budget- och ekonomiprocess. 

Ekonomi- och utvecklingschefen har överlämnat tjänsteskrivelse om plan för 
ekonomisk uppföljning 2020-2023. 

Tidplan för ekonomisk uppföljning 2020 har upprättats. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2020, § 2,  

att godkänna plan för ekonomisk uppföljning för mandatperioden 2020-2023 
med tidplan, samt  

att uppmana nämnder och styrelser att anpassa sin sammanträdesplanering till 
förslag till tidplan. 

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om - Tekniska ramar för budget 2021 med plan 2022-2023, 

 daterad 2020-01-31. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-26 §2 - Plan för ekonomisk 
uppföljning mandatperioden 2020-2023. 

-Från kommunstyrelsen - Tidplan för ekonomisk uppföljning 2020 

 daterad 2020-01-29. 

-Uppföljningsrapport 2 (jan-april) med helårsprognos 2020. 
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§ 31  

Hyresavtal nya biblioteket i Svedala 

Dnr 2019-000142  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att teckna hyresavtal 
med Svedalahem på hyresobjekt Svedala 15:11, Storgatan 30 – Svedala nya 
bibliotek 

     

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 augusti 2021 avser Kultur och fritid flytta Svedala bibliotek från den 
nuvarande lokalen till det av Svedalahem nybyggda kvarteret Svanen 15:11 på 
Storgatan 30. Kommunfullmäktige har tidigare godkänt ett tecknande av 
hyresavtal på 1 200 000 kr i årshyra i 20 år. 

I byggnationsprocessen har det uppstått ett antal ändringskostnader som inte 
kunde förutses i beställningen. Dessa kostnader har redovisats i ett tilläggsavtal 
för ändringskostnader. Ändringarna avser ändringskostnader för passersystem 
och inbrottslarm samt enligt ÄTA-lista daterad 2020-04-30, dvs låsändringar, 
sensorstyrd blandare, el-ändringar, konferensrum samt epoxifog. 

I ursprungsbeställningen ingår ett plastgolv i lokalen. Plastgolvet är mindre 
slitstarkt och riskerar att utsättas för stark påfrestning då det är en offentlig lokal 
med kraftigt slitage. Hyresgästen har gett Svedalahem i uppdrag att räkna på 
kostnader för att ersätta plastgolvet med en lackerad industriparkett som är 
underhållsfri och är bättre anpassad för offentlig lokal.  

Tilläggskostnaderna beräknas till en tilläggshyra på 29 000 kr/år i 15 år för de 
tilläggskostnaderna redovisade i tilläggsavtalet. Industriparkett istället för 
plastgolv beräknas innebära en tilläggshyra på totalt 76 000 kr/år i 15 år. 

I den fortsatta byggnationsprocessen kan det uppstå ytterligare 
ändringskostnader som ännu inte har identifierats. 

Ändringskostnaderna innebär en årshyra på 1 276 000 kr/år. Tilläggshyran 
avser verksamheten finansiera inom befintlig ram. 

 

Handlingar i ärendet 
-Bilaga 9, tilläggsavtal daterat 2020-05-25. 

-Bilaga 9, tilläggsavtal daterat 2020-05-27. 

-Beslutsunderlag om - Hyresavtal Svanen-Svedala nya bibliotek 

 daterat 2020-05-27. 
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-Tillkommande enligt låsmöte. 

-ÄTA - lista (ändrings och tilläggsarbeten) daterad 2020-05-04. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 32  

Ändring av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden på grund av ny organisation för 
skolbibliotek och folkbibliotek  

Dnr 2020-000105  

Beslut 
kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att ändra reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt redovisat förslag 

     

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Utbildning och kultur- och fritid har utarbetat ett förslag till 
ny organisation för skolbibliotek och folkbibliotek. 

I arbetet har verksamhetsledningen, företrädare för rektorer och företrädare för 
kultur och fritid med bibliotek deltagit. 

MBL-förfarande om organisationsförändringen har slutförts. 

 

Reglementena för de båda nämnderna behöver revideras och förtydligas på 
grund av den nya organisationen för skolbibliotek och folkbibliotek. 

 

Handlingar i ärendet 
-Förslag till ny organisation för skolbibliotek och folkbibliotek 

 daterad 2020-02-06. 

-Protokollsutdrag 2020-03-04 § 13 - Information om förslag till ny organisation  

 för skolbibliotek och folkbibliotek. 

-Förslag till reviderat reglemente för kultur- fritidsnämnden. 

-Tjänsteskrivelse om - Ändring av reglemente för kultur- och fritidsnämnden på  

 grund av ny organisation för skolbibliotek och folkbibliotek.         

         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 33  

Effektivt nyttjande av kultur- och fritidsnämndens 
lokaler - redovisning av åtgärder 

Dnr 2020-000217  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att redovisa föreslagna åtgärder samt 

att översända beslutet till kommunstyrelsen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 17 juni 2019 § 149 beslut om att varje nämnd skall se 
över sin lokalanvändning avseende nyttjande och ekonomi och till 
kommunstyrelsen redovisa vilka lokaler som inte används optimalt och inte är 
kostnadseffektiva. 

Efter att analyserat samtliga objekt som Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 
redovisades följande lokaler till kommunstyrelsen: 

Gamla brandstationen, Svedala 10:1 

Folkets hus, Repslagargatan 1 

Kanslilokaler på Aggarps sporthall Aggarpsvägen 20-34 

Galleri Kvis, Grönegatan 9 

Killehuset, Värby 44:88 

Gamla Klågerupskolan + IP, Tejarp 11:4  

När det gäller Gamla brandstationen så har Strategisk planeringsenhet fått 
uppdrag att tillsammans med Svedab studera småskolan, Gamla 
brandstationen och parkeringarna i närområdet samt lämna förslag till hur 
byggnader och områdena kan utvecklas. Detta innebär att Gamla 
brandstationen utreds i ett vidare sammanhang och redovisas på annat sätt. 

Folkets hus nyttjas i väldigt begränsad omfattning i relation till kostnader för 
hyra och drift. Kultur- och fritidsnämnden har redovisat. Kultur och 
fritidsnämnden föreslår att Folkets hus avyttras och att föreningarna hänvisas till 
andra lämpliga lokaler. 

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. 
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Kultur- och fritidsnämnden ser fortsatt att det finns anledning att sänka 
hyressättningen till 50kr/m2/månad för att göra de mer uthyrningsbara till 
föreningarna.  

Under 2020 anläggs två nya fotbollsplaner i Svedala tätort vid Aggarpsskolan, 
en miljövänlig konstgräsplan samt en naturgräsplan. Dessa två planer avser att 
ersätta de två planer vid Svedala gamla IP. När de planerna stå klara behöver 
naturgräsplanen vid Svedala gamla IP med tillhörande samlingslokal och 
omklädningsrum avvecklas. En planering för naturgräsplanen vid 
Svedalagården med tillhörande klubblokal samt förrådsutrymmen behöver även 
den hanteras. I Klågerup finns två fotbollsplaner, en vid Klågerups gamla IP och 
en naturgräsplan vid Klågerups nya IP. Kultur- och fritidsnämnden anser att 
anläggningarna i Klågerup behöver hanteras.  

 

Kultur och fritid hyr ut ett antal lokaler till föreningar och hyresnivån på de olika 
objekten är väldigt differentierat och kan inte anses likvärdigt hyressatta. Kultur- 
och fritidsnämnden anser att det bör vara likvärdigt satta hyror för föreningar 
som hyr lokaler av Svedala kommun. Vid en hyressättning på t.ex. 100 kr/m2 
för föreningar som bedriver verksamhet för vuxna och en hyressättning på t.ex. 
50 kr/m2 för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet skulle 
införas skulle det rendera hyresnivåer enligt tabell i tjänsteskrivelse. 

 

Handlingar i ärendet 
-Beslut från kommunstyrelsen 2019-06-17 § 149 - Arbetet med budget 2020  

 med plan för 2021- 2022. 

-Tjänsteskrivelse - Effektivt lokalnyttjande för Svedala kommun  

 daterad 2019-09-23. 

-Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-30 § 191 - Effektivt lokalnyttjande för  

 Svedala kommun. 

-Tjänsteskrivelse om - Effektivt nyttjande av Kultur- och fritidsnämndens lokaler 
-redovisning av åtgärder daterad 2020-05-18.  

 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 34  

Information och beslut om hyreskontrakt för 
Studio S i Kuben 

Dnr 2020-000153  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja en tillfällig hyresrabatt på 50%, totalt 33 822 kr, av hyran från 1 april 
till 30 juni 2020 för Studio S hyra av gymanläggning i Kuben i Bara 

     

Sammanfattning av ärendet 
Studio S hyr träningslokal i Kuben i Bara av Kultur och fritid. Med anledning av 
den pågående pandemin har Studio S verksamhet drabbats ekonomiskt, deras 
kassor minskade med 62% i mars månad och företaget har vidtagit åtgärder för 
att hantera det ekonomiska läget. Samtliga tillsvidareanställda har 
korttidspermitterats, de har fått hyressänkningar av övriga hyresvärdar på deras 
andra anläggningar, sagt upp behovsanställd personal, dragit ner på 
gruppträning och minskat antalet deltagare samt flyttat så många klasser som 
möjligt utomhus. En del instruktörer arbetar ideellt. De har gett sina egna 
hyresgäster hyresrabatt (massörer, hudterapeuter etc.), de hat ställt in sin stora 
sommarshow på Nöjesteatern som beräknats ge en intäkt på 60-70’ kr. 
Samtliga yogakurser har fått ställas in, alla kunder över 70 år har fått frysa sina 
kort utan läkarintyg och erbjuder kunder i riskgrupp att träna på specifika 
öppettider. 

Regeringen fattade beslut om statligt stöd till hyresvärdar (SFS 2020:237). I 
korthet innebär stödet att hyresvärdar kan sänka den fasta hyran för vissa 
närmare utpekade hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni och kan söka 
stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensation ges med 
maximalt 50% av den nedsatta hyran, det vill säga rabatten, dock maximalt 25 
% av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen kommer att kunna sökas 
av hyresvärdarna i efterhand genom ett digitalt ansökningsförfarande. 

I 5§ i förordningen anges vilka branscher som omfattas och gymverksamhet är 
en av de utpekade branscherna.  

Studio S hyr anläggningen för 270 576 kr/år vilket ger en månadshyra på 22 
548 kr. Hyresvärden kan med stöd av förordningen lämna en hyresrabatt från 1 
april – 30 juni med 50% vilket innebär en hyresrabatt på 11 274 kr/månad. 
Totalt blir hyresrabatten 33 822 kr varav 16 911 kr kan återsökas av staten i 
efterhand. 

Då ärendet är av principiell karaktär är inte beslutet om en hyresrabatt 
delegerat till tjänstemannaorganisationen och Kultur- och fritidsnämnden är det 
beslutande organet för hyresrabatten. 
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Handlingar i ärendet 
-Skrivelse om anstånd med hyran samt svar från områdeschef 

 daterad 2020-04-08. 

-Tjänsteskrivelse om tillfällig hyresrabatt för Studio S daterad 2020-05-27. 

-Överenskommelse om tillfällig hyresrabatt. 

     

     

Beslut skickas till 
Studio S 
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§ 35  

Förslag till anläggningsstöd 2020 

Dnr 2020-000184  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja anläggningsstöd för 2020 enligt följande: 

 

-85 000 kr till Svedala Scoutkår 

-65 000 kr till Svedala Kampsportsförening  

-75 000 kr till Sveamatea 

-10 000 kr till Friluftsfrämjandet i Svedala 

-10 000 kr till En Passant 

-28 000 kr till BK Banér 

-10 000 kr till Min Hund och Jag 

-100 000 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. 
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Handlingar i ärendet 
-Bedömningsunderlag daterade 2020-04-27. 

-Tjänsteskrivelse om förslag till beslut för anläggningsstöd daterat 2020-05-07. 

     

     

Beslut skickas till 
Föreningarna 
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§ 36  

Förslag till bidrag för studieförbund verksamma i 
Svedala kommun 2020 

Dnr 2020-000186  

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  

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

 

-64 261 kr till Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 

-69 430 kr till Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland 

-73 kr till Folkuniversitetet 

-84 054 kr till Medborgarskolan Syd 

-20 483 kr till Sensus Studieförbund 

-9 933 kr till Kulturens Bildningsverksamhet 

-166 767 kr till Arbetarnas Bildningsförbund Sydvästra Skåne (ABF) 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritidsnämnden ger ett årligt bidrag till de studieförbund som har 
verksamhet i kommunen. Nya bidragsregler började gälla 2018 som syftade att 
ge större insyn, bättre dialog och mer ändamålsenlig fördelning. Inför 2020 har 
dialog ägt rum med ett av studieförbunden för att göra ansökningsblanketten 
ännu tydligare och enklare. 

 

Skälen för beslut  

Studieförbundens 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.  

Studieförbunden har förutom studiecirkelverksamhet också 
kulturverksamhet/kulturprogram och bidrar därför till ett rikt och mångsidigt 
kulturutbud i kommunen. 
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De nya bidragsreglerna har inneburit att studieförbunden har lämnat både 
tydligare redovisningar och tydligare ansökningar via e-tjänsten, vilket 
underlättat fördelningen.         

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse för bidrag till studieförbund verksamma i Svedala kommun  

 daterad 2020-05-27. 

-Sammanställning av bidrag till studieförbunden i Svedala kommun. 

     

     

Beslut skickas till 
Studieförbunden 
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§ 37  

Förslag till tillfälligt införande av stöd till 
föreningar med anledning av Coronapandemin 

Dnr 2020-000214  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att införa ett tillfälligt föreningsstöd som är sökbart för föreningar som lider 
ekonomisk med anledning av den pågående pandemin 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritid, RF SISU Skåne och Föreningsrådet i Svedala har 
sammanställt på vilket sätt föreningarna i Svedala påverkas ekonomiskt av den 
pågående pandemin. RF SISU har infört ett föreningsstöd som riktar sig till de 
föreningar som är anslutna till riksidrottsförbundet. Det innebär att de föreningar 
som inte är anslutna till riksidrottsförbundet inte har möjlighet att få stöd i den 
svåra tid som föreningarna går igenom.  

Exempel på uteblivna intäkter och kostnader som föreningarna har är 
hyreskostnader, inköp av material för förändrad verksamhet pga pandemin, 
minskade eller förlorade intäkter pga inställda arrangemang, tävlingar, matcher 
och inköp av teknisk utrustning för att kunna digitalisera föreningens 
verksamhet.  

RF SISU:s stöd finansieras av det riktade statsbidrag som regeringen fattade 
beslut om under våren 2020 där 500 miljoner fördelas till idrottsrörelsen och 
500 miljoner fördelas till kulturen. RF SISU har valt att rikta stödet på ett antal 
olika områden; idrottssvaga områden, få fler ungdomar att stanna kvar i den 
organiserade idrotten, utbilda barn- och ungdomsledare, bibehållen verksamhet 
under Coronapandemin, anläggningsstöd samt inkludering och mångfald. 
Stödet beviljas endast till verksamhet som kan genomföras framåt i tiden, 
stödet kan inte ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet 
och stödet kan inte heller gå till ledararvode. En enskild förening kan bli 
beviljade maximalt 10 000 kr.  

Kultur och fritid föreslår att införa ett tillfälligt föreningsstöd som främst riktas till 
de föreningar som inte är anslutna till riksidrottsförbundet, men öppnar även 
upp möjlighet för att bevilja bidrag för kostnader som inte RF SISU beviljar. 
Stödet kan endast beviljas till verksamhet som kan genomföras framåt i tiden. 
Stödet kan inte ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. 
En enskild förening kan bli beviljade maximalt 10 000 kr.  

Ansökningarna behandlas löpande av kultur- och fritidsnämndens presidium 
under hösten 2020 fram till sista november 2020.  
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Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om - Införande av tillfälligt Coronastöd till föreningar 

 daterad 2020-05-25. 
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§ 38  

Idé Svedala - Förslag om inomhusbad  

Dnr 2020-000156  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att tacka förslagsställaren för förslaget och avslå ärendet då det saknas 
ekonomiskt utrymme för en sådan byggnation 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett inkommit Idé 
Svedala förslag om att uppföra inomhusbad i Svedala.  

 

Förslaget i sin helhet: 

 

"Inomhusbad 

Vi är väldigt många som saknar ett inomhusbad så vi kan träna/bada året runt 
inom vår kommun. 

Detta har varit uppe till diskussion väldigt länge nu, ja i många år! 

Nu är det dags att det blir av! 

En 25 meters bassäng, en mindre undervisningsbassäng, ett mindre hopptorn 
1+3 meter. 

Även en kombination så delar kan vara utomhus vid sommarsäsong. 

Det skulle mycket möjligt vara delvis finansierat av något företag och/eller 
förening. 

Badet bör ligga inom Svedala ortsgräns men går inte detta så inom kommunen. 
Det viktiga för miljön osv borde väl vara att det ligger där merparten av 
kommuninvånarna bor och där kommunikationerna fungerar tillfredsställande". 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen: 

Det har till Kultur- och fritidsnämnden inkommit ett Idé Svedala-ärende att 
bygga ett inomhusbad/upplevelse/äventyrsanläggning. Förslaget har röstats 
fram med 345 röster för och 10 röster mot. 2018 anlitades Ablix Sverige AB för 
genomförande av en utredning kring ett inomhusbad i Svedala. Utredningen 
slog fast att en badanläggning skulle rendera en nettokostnad på ca 15 miljoner 
kronor om året. I dagsläget befinner sig Svedala kommun i en ekonomiskt 
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utmanande situation som innebär att samtliga nämnder har effektiviseringskrav 
inför budget 2021.  

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för initiativet och avslår 
förslaget med hänvisning till att det inte finns ekonomiskt utrymme för 
byggnation av en inomhusbadanläggning.  

 

Handlingar i ärendet 
-Idé Svedala förslag - Förslag om inomhusbad. 

-Tjänsteskrivelse om förslaget att bygga ett inomhusbad daterad 2020-05-25. 

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 39  

Idé Svedala - Förslag om ishall 

Dnr 2020-000157  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att tacka förslagsställaren för förslaget och avslå ärendet då det saknas 
ekonomiskt utrymme för en sådan byggnation 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett inkommit Idé 
Svedala förslag om att uppföra ishall i Svedala.  

 

Förslaget i sin helhet: 

 

"Ishall 

Bygger man en ishall så kommer man att sysselsätta många barn och 
ungdomar. Inte bara i ishallen utan även i badet. För när man tillverkar is så blir 
det värme på andra sidan kylsystemet och det kan man använda sig av för att 
värma upp vattnet i bassängerna så att det är tempererat. Lite idrott som kan 
utövas: simning hela året/konståkning/short track/curling/bandy/hockey/ och så 
ska man inte glömma Handikapp ishockey. Det är lite av vad man kan utöva, 
också är det OS grenar allihop. Något man kan tänka på är att idrotten håller 
barn och unga borta från dåliga saker. Nu har väl Svedala blivit så stort att vi 
kan ha egna ishallar och få ett bad året runt". 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen: 

Det har till Kultur- och fritidsnämnden inkommit ett Idé Svedala-ärende att 
bygga en ishall. Förslaget har röstats fram med 326 röster för och 9 röster mot. 
En byggnation av en ishall innebär höga byggnations- projekterings- och 
etableringskostnader samt personalkostnader och drift av en ishall. 

I dagsläget befinner sig Svedala kommun i en ekonomiskt utmanande situation 
som innebär att samtliga nämnder har effektiviseringskrav inför budget 2021.  

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för initiativet och avslår 
förslaget med hänvisning till att det inte finns ekonomiskt utrymme för 
byggnation av en ishall. 
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Handlingar i ärendet 
-Idé Svedala förslag - Bygga en ishall. 

-Tjänsteskrivelse om förslaget att bygga en ishall daterad 2020-05-25. 

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 40  

Idé Svedala - Förslag om aktivitetscenter för 
Svedalas barn och ungdomar 

Dnr 2020-000191  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att tacka förslagsställaren för förslaget och avslå detsamma samt  

att hänvisa förslagsställaren till Ungas fritids verksamhet 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett inkommit Idé 
Svedala förslag om att uppföra ett Aktivitetscenter för Svedalas barn- och unga.  

 

Förslaget i sin helhet: 

 

"Medborgarförslag i linje med SKLs satsning "Kraftsamling" 

Svindlande siffror från Folkhälsomyndigheten visar att våra barn och unga mår 
allt sämre. Detta i takt med att föreningslivets inflytande minskar och antalet 
elever med hör skolfrånvaro ökar. Hur ska vi nå våra unga? BUP-köerna ökar 
men är det fel ände att börja i? JA. Låt kommunerna ta sitt ansvar gentemot vår 
unga befolkning. Låt våra unga ha en plats om kvällar och helger där de kan 
mötas, umgås och IDROTTA. Allt fler studier pekar mot att fysisk aktivitet ökar 
välbefinnandet, förbättrar sömnen och minskar depressiva symptom. Nu kan 
Svedala ligga i framkant och satsa på våra barn och ungdomar. Vi bygger ett 
aktivitetscenter som innehåller bland annat idrottssalar, danslokaler, 
parkourparker, skateramper, gym, klätterställningar, fik, studietorg och bibliotek. 
Aktivitetscentret kan vara bemannat med kommunens fritidspedagoger, 
socialsekreterare och fältgrupper. Här kan skolan, socialtjänsten och 
föreningslivet mötas. Som en ungdomsgård fast med fokus på aktivitet och 
positiv vuxennärvaro". 

 

Tjänsteskrivelse till förslaget 

Kultur och fritid ansvarar för den öppna fritidsverksamheten för Svedalas 
ungdomar och bedriver en verksamhet som kallas Ungas fritid.  

Ungas fritid är en plats för alla ungdomar i åldern 13-18 i Svedala kommun. 
Ungas fritid erbjuder en bred verksamhet med fokus på ungdomsinitiativ, 
informellt och icke-formellt lärande med målsättningen att unga genom oss kan 
skapa sig en meningsfull och utvecklande fritid. Verksamhet driver olika projekt, 
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arrangerar lovverksamhet, gruppverksamhet, äventyrspedagogik samt öppen 
verksamhet kvällstid på mötesplatser i Svedala, Bara och Klågerup. Ungas 
fritids verksamhet utformas av de idéer och initiativ som ungdomarna själv 
kommer med. Ungdomarna kan själva starta, planera och genomföra aktiviteter 
– på egen hand eller tillsammans med någon annan.  

Personalen på Ungas fritid arbetar med ett coachande förhållningssätt och 
hjälper ungdomarna att formulera och förverkliga sina idéer och att skapa och 
driva projekt.  Hos Ungas fritid får ungdomar även hjälp med hur de kan skriva 
ansökningar och söka efter pengar till ett specifikt projekt.  

Ungas fritid har även tillgång till kommunens sporthallar och danssalar. På 
fredagar är exempelvis idrottshallen och danssalen på Kuben och Sporthallen i 
Svedala bokade av Ungas fritid så att ungdomarna ska kunna vara aktiva och 
utföra någon form av idrott. Önskar ungdomar att nyttja sporthallen i Klågerup 
kan de prata med personalen som kan boka denna.  

Kultur- och fritidsnämnden hänvisar förslagsställaren till Ungas fritids 
verksamhet. 

 

Handlingar i ärendet 
-Idé Svedala förslag - Aktivitetscenter för Svedala barn- och unga. 

-Tjänsteskrivelse om förslaget att upprätta ett aktivitetscenter för Svedalas barn  

 och ungdomar daterad 2020-05-11. 

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

 

 



 

 

25(35) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-10  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41  

Remiss lokalförsörjningsplan 2021-2030 för 
Svedala kommun 

Dnr 2020-000226  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att översända remissvaret till teknisk nämnd 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2021–2030 är en sammanställning 
och analys av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, 
förändring av eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på Statisticons AB, 
befolkningsprognos från februari 2019, Exploateringsprogram Bostäder-Industri 
2018 - 2022 innehållande bostadsförsörjningsprogram samt 
verksamhetsområdenas målsättningar.  

Förslaget skall före behandling och beslut i kommunfullmäktige skickats på 
remiss till socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
bygg- och miljönämnden, ekonomienheten, kommunstyrelsen, Svedab och 
Svedalahem AB. Tekniska nämnden gör ändringar och fattar förslag till beslut 
om planen för att lämna den till kommunstyrelsen för behandling och att fatta 
förslag till beslut. Lokalförsörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige.  

Kultur- och fritidsnämndens remissvar 

Kultur- och fritidsnämndens ställer sig positiv till lokalförsörjningsplanen i stort. 
Ett antal frågor anser nämnden behöver beaktas i lokalförsörjningsplan 2021-
2030. 

Vid Svedalagården har Kultur och fritid under våren 2020 förvärvat en 
klubblokal från Svedala IF. Den omnämns inte i Kultur- och fritids lokalbestånd. 

Kultur- och fritidsnämnden påpekar att befolkningsutvecklingen innebär ett ökat 
behov av idrottsanläggningar. Bara tätort planeras enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet att exploateras med ett stort antal bostäder. I 
Bara finns det ett behov av att idrottsanläggningar i orten behöver växa i takt 
med att tätorten byggs ut. 

Under 2020 anläggs två nya fotbollsplaner i Svedala tätort vid Aggarpskolan, en 
miljövänlig konstgräsplan samt en naturgräsplan. Dessa två planer avser att 
ersätta de två planer vid Svedala gamla IP. När de planerna stå klara behöver 
naturgräsplanen vid Svedala gamla IP med tillhörande samlingslokal och 
omklädningsrum avvecklas. En planering för naturgräsplanen vid 
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Svedalagården med tillhörande klubblokal samt förrådsutrymmen behöver även 
den hanteras.  

 

Handlingar i ärendet 
-Teknisk nämnds beslut, daterat 2020-05-26, § 56. 

-Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15. 

-Lokalförsörjningsplan 2021-2030 för Svedala kommun, daterad 2020-05-15  

 (remisshandling). 

-Bilaga 1 till lokalförsörjningsplan, daterad 2020-05-15 (remisshandling). 

-Tjänsteskrivelse om remissvar från områdeschef kultur- och fritid 

 daterad 2020-06-04. 

     

     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 42  

Ansökan om elitbidrag säsongen 2020 för Svedala 
Volleyboll klubb 

Dnr 2020-000203  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja 200 000 kronor till Svedala Volleybollklubb som ett elitbidrag under 
2020, samt 

att bidraget ska delas upp på fyra utbetalningar under året samt 

att godkänna förslaget om samarbetsavtal mellan Svedala volleybollklubb och 
Svedala kommun avseende samverkan mellan klubben och de olika 
skolidrottsföreningarna under 2020 som en lämplig motprestation för stödet 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om elitbidrag Svedala Volleyklubb 2020 

Svedala Volley har inkommit med följande skrivelse  

Svedala Volley bedriver verksamhet i Svedala kommun för alla som vill träna 
volleyboll, från det att man kan fånga en boll till absolut högsta elitnivå.  

 

Svedala VBK ansöker om ett särskilt bidrag på 200 000 SEK från Svedala 
kommun för klubbens elitverksamhet och möjligheten att spela internationellt 
säsongen 2020/21.  

Klubbens elitlags stora framgångar säsongen 2013/14 med Grand Prix guld, 
SM-silver, Ligacup-silver och en andra plats i elitseriens grundserie som 
resultat ökade intresset mycket för sporten på orten och har en stor del i att 
antalet medlemmar i klubben ökade. Vårt mål är att genom fortsatt satsning på 
både bredd och spets inom några år vara tillbaka på den resultatmässiga nivån 
igen.  

Sedan hösten 2018 huserar klubben i en av Sveriges bästa volleybollarenor. 
Den gångna säsongen har två av elitmatcher TV-producerats och kommande 
säsong ska samtliga matcher i elitserien TV-produceras av Svenska 
Volleybollförbundets samarbetspartner Sportsground. Vid båda tillfällena de 
varit här under våren så har de strött lovord över de goda förutsättningarna för 
att producera TV i Aggarps hallen.  
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Klubben kommer den kommande säsongen att göra sin femtonde säsong i 
elitserien. Genom elitlaget har vi stora möjligheter att öka intresset för volleyboll 
i Svedala kommun. Vårt elitlag är också en viktig ”morot” för våra unga spelare 
och vi har nu en stor och talangfull generation tjejer födda mellan 2002 och 
2006. Vår målsättning är att kunna ge våra unga spelare möjligheten att träna 
på den nivå de själva vill och önskar. Vi arbetar hårt för att leverera en 
kvalitativt bra träning och vi har sett ett klart ökat intresse för att spela för 
Svedala Volley de senaste åren vilket styrker oss i vår övertygelse att vi arbetar 
på rätt sätt.  

Kommande säsong kommer elitserien utökas till 12 lag och en av 
nykomlingarna är IKSU från Umeå. Detta innebär helt andra utmaningar när det 
gäller finansieringen av våra resor samt ökade domarkostnader etc.  

Våren 2020 har ej varit någon annan vår lik. Utbrottet av Covid 19 har satt 
djupa revor i Svedala Volleys redan ansträngda ekonomi. Flera planerade 
arrangemang blev inställda och med det försvann många av våra budgeterade 
inkomster. 

I vår vilja att bedriva elitverksamhet och för att kunna konkurrera med samma 
sportsliga förutsättningar som andra volleybollklubbar i landet så har vi 
historiskt behövt knyta till oss utländska spelare och det är troligt att detta även 
behövs för säsongen 2020/21.  

Vi kommer också att använda dessa resurser i vår ungdomsverksamhet och i 
vår uppsökande verksamhet i skolor och andra projekt för att öka intresset för 
volleyboll i synnerhet och idrott i allmänhet i Svedala kommun. Vi har idag mer 
än 100 barn och ungdomar i vår verksamhet och vi hoppas att kunna inspirera 
och ge ännu fler möjligheten att träna och spela volleyboll i Svedala kommun. 
Säsongen 2020/21 planerar Svedala Volley ha fyra seriespelande lag, 
Elitserien, Division 1, Division 2 och Division 3. Utöver detta två lag i Skånska 
U-16 serien.  

Klubbens arbete på alla plan genomsyras av klubbens värdegrund,  

”Gemensamt utöva glädjas och utvecklas med volleyboll”  

Vår förhoppning är att Svedala kommun vill fortsätta att stötta oss i vårt arbete 
och att behålla kommunens enda elitlag kvar i landets högsta serie genom att 
bevilja klubbens ansökan om ett särskilt bidrag. 

Återrapport på avtal för 2019 

Kultur och fritid har tecknat ett avtal med Svedala Volley som beskriver de 
åtaganden som föreningen behöver uppfylla för att erhålla elitbidrag. Svedala 
Volley har inkommit med följande återrapport: 

Svedala Volley har under 2019 haft elitverksamhet både säsongen 2018/19 och 
den nu pga. Corona utbrottet abrupt avslutade säsongen 2019/20. Svedala 
kommuns stöd för detta är avgörande för att klubben ska kunna genomföra 
denna verksamhet.  

Säsongen 2018/19 slutade för elitlaget med en tiondeplats i grundserien och 
fortsatt spel i Playoff In. Vi slutade på tredje plats i Play off och gick därmed till 
åttondelsfinal som slutade med förlust mot Gislaved med 1-3 i matcher.  
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Elitlaget 2018/19 bestod av 11 spelare, varav 4 utländska spelare där 2 är här 
och studerar.  

Lagets verksamhet har planerats och sköts av Brooke Seaman, spelande 
tränare från USA.  

Under 2019 genomfördes ett pilotprojekt med Klågerupskolans idrottsförening 
där vi närvarade dels på deras ordinarie efter skolan verksamhet var fjärde 
tisdag samt på deras after school verksamhet var fjärde fredag och hjälpte 
deras ledare. Tisdagsverksamheten riktar sig till åk 1-5 och 
fredagsverksamheten till de äldre barnen.  

Projektet föll väl ut och det var tänkt att lanseras på övriga skolor nu på våren 
2020, men som bekant kom Covid 19 emellan och implementeringen får skjutas 
på framtiden. Det är vår strävan att Svedala Volleybollklubb blir en naturlig del 
av skolornas verksamhet.  

För klubben är det oerhört viktigt att komma ut i skolorna och där kunna visa 
och berätta om volleyboll som sport. Samtidigt så vill vi även bjuda in skolornas 
elever att komma till någon av klubbens matcher i Aggarpshallen.  

Elitlaget är den enda verksamhet inom klubben där vi betalar ut löner. All övrig 
verksamhet inom klubben är helt ideell. 

Kultur och fritids bedömning 

Kultur och fritid bedömer att föreningen har uppfyllt sina åtaganden enligt avtal 
under de förutsättningar som funnits med anledning av den pågående 
pandemin Covid-19. 

 

Handlingar i ärendet 
-Ansökan om elitbidrag Svedala Volleyboll klubb 2020, daterad 2020-05-07. 

-Föreningshandlingar för Svedala Volleyboll klubb. 

-Förslag till avtal om stöd till elitverksamhet. 

-Tjänsteskrivelse till ansökan om elitbidrag daterad 2020-05-27. 

     

     

Beslut skickas till 
Svedala Volleybollklubb 
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§ 43  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2020-06-10 

Dnr 2020-000185  

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 
-Förteckning över anmälda delegationsbeslut daterad 2020-05-30. 
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§ 44  

Information och nya frågor anmäls 2020-06-10 

Dnr 2020-000164  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

     

Sammanfattning av ärendet 
*Protokoll från kommunstyrelsen 2020-04-14 § 76 - Prognosrapport 1 2020 - 
ekonomisk uppföljning för nämnder och styrelser. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra presenterad handlingsplan 
och följa upp föreslagna åtgärder månatligen i syfte att få en budget i balans 
2020,  

att ge socialnämnden i uppdrag att se över och förtydliga effekterna med 
handlingsplanen och komplettera handlingsplanen med ytterligare åtgärder i 
syfte att få en budget i balans 2020,  

att socialnämndens handlingsplan följs upp i möten mellan socialnämndens och 
kommunstyrelsens presidium senast i juni månad 2020,  

att ge teknisk nämnd i uppdrag att se över och komplettera handlingsplanen 
med ytterligare åtgärder i syfte att få en budget i balans,  

att teknisk nämnds handlingsplan följs upp i möten mellan teknisk nämnds och 
kommunstyrelsens presidium senast i juni månad 2020, 

att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att återkomma med en handlingsplan 
för budget i balans 2020,  

att bygg- och miljönämndens handlingsplan följs upp i möten mellan bygg- och 
miljönämndens och kommunstyrelsens presidium senast i juni månad 2020,  

att ge nämnderna i uppdrag att se över vilka investeringar som kan flyttas fram i 
tiden alternativt revideras ned i syfte att minska upplåningsbehovet samt 
minska kapitalkostnader och avskrivningar, samt 

att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport 1-2020. 

 

*Protokoll från kommunstyrelsen 2020-04-14 § 83 - Återrapportering Intern 
kontroll 2019 kommunstyrelsen och för Svedala kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar 
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att godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2019 för 
kommunstyrelsen och ställa sig bakom föreslagna åtgärder, samt  

att ha tagit del av nämndernas rapporteringar av genomförd intern kontroll 
2019. 

 

*Protokoll från kommunstyrelsen 2020-04-14 § 84 - Intern kontroll 2020 
kommunstyrelsen och Svedala kommun.  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna framlagt förslag till intern kontrollplan för 2020 för 
kommunstyrelsen, 

att godkänna framlagda internkontrollplaner för 2020 för bygg- och miljönämnd, 
socialnämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd,  

att de fem kontrollmoment som kommunstyrelsen beslutat om ska även gälla 
för nämnderna som övergripande kontrollplan 2020, samt  

att berörda nämnder ska redovisa genomförd intern kontroll under 2020 i 
samband med årsredovisningen för 2020. 

 

*Protokoll från kommunstyrelsen 2020-04-14 § 63 - Inställt evenemang 2020 
samt ingående av avtal inför Sommarrock 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att konstatera att SommarRock Svedala 2020 ställs in med anledning av 
Coronapandemin och att avtalet partnerskap m.m. med Svedala Musikers Unga 
RockFörening (S.M.U.R.F) avseende SommarRock Svedala 2020 inte längre 
gäller, 

att Svedala kommun ska ingå nytt avtal om partnerskap m.m. med Svedala 
Musikers Unga RockFörening(S.M.U.R.F) avseende SommarRock Svedala 
2021 med samma förutsättningar och villkor som kommunstyrelsen beslutade 
om inför SommarRock 2020, 

att delegera till kommunstyrelsens ordförande att - efter samråd med 
oppositionsråden och under ovan angivna förutsättningar - underteckna avtal 
om partnerskap m.m. med S.M.U.R.F avseende SommarRock Svedala 2021 
när datum för evenemanget har tagits fram, 

att ändra kommunfullmäktiges beslut(§ 4, 2020) att ingå borgen för Svedala 
Musikers Unga RockFörening(S.M.U.R.F) på så sätt att kreditbeloppet 
begränsas till 400 000 kronor samt att checkkredittiden gäller till och med den 
31 december 2020, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-29 § 33 - Årsredovisning 2019 
Svedala kommun.  

Kommunfullmäktige beslutar 
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att reservera sammanlagt 9,0 mnkr av kommunens uppkomna överskott för 
särskilda ändamål enligt principerna för synnerliga skäl. Medlen ska användas 
för att täcka eventuella underskott som kan tänkas uppstå till följd av minskade 
schablonersättningar och ökat behov av försörjningsstöd,  

att godkänna årsredovisning 2019 för Svedala kommun, samt 

att bevilja styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ ansvarsfrihet. 

 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-29 § 34 - Överföring av 
investeringsmedel från 2019 till 2020 samt ombudgetering av 
investeringsprojekt i 2019 års budget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överföra 28,0 mnkr, enligt specifikation i yttrandet, från kommunens 
investeringsbudget för 2019 till kommunens investeringsbudget för 2020, samt 

att avslå att ombudgetera från teknisk nämnds, avgiftsfinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2019 3,7 mnkr, enligt yttrande, till teknisk nämnds, 
skattefinansierad verksamhet, investeringsbudget för 2020.   

 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-29 § 36 - Uppföljningsrapport 1, 
2020 - ekonomisk uppföljning för nämnder och styrelser. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ha tagit del av rapporten. 

 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-01  § 23 - Ungdomspolitiskt 
program i Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta det ungdomspolitiska programmet och uppmanar samtliga nämnder att 
använda sig av det ungdomspolitiska programmet, samt 

att det tidigare ungdomspolitiska programmet upphör att gälla. 

 

*Protokoll från kommunstyrelsen 2020-05-11 § 113 - Utdelning av medel 2020 
ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse. 

Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av förvaltare och styrelse för Nils och 
Maja Fredrikssons stiftelse  

att godkänna revisionsberättelsen för 2019 från auktoriserad revisor Peter 
Cederblad avseende Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, samt 

att dela ut 155 500 kronor 2020 enligt följande: 

129 500 kronor till utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning och fysiska 
fostran med fördelningen 40 000 kronor till simundervisning och Sommarkul, 20 
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000 kronor till Svedala ungdomsbrandkårs stödförening och 69 500 kronor till 
utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning avseende stipendier, samt 

26 000 kronor till utdelningsändamålet samhällets förskönande för konstnärlig 
gestaltning i anslutning till det nya biblioteket i kvarteret Svanen. 

 

*Yttrande från Föreningsrådet om remisskrivelse - Införande om 
anläggningstaxa för barn- och ungdomsverksamhet samt pensionärer daterad 
2020-04-23. 

 

*Yttrande från Föreningsrådet om förslag till effektiviseringar inom kultur- och 
fritid  

 

*Yttrande från Ungdomsrådet om remisskrivelse - Införande om 
anläggningstaxa för barn- och ungdomsverksamhet samt pensionärer med svar 
från områdeschef kultur- och fritid daterad 2020-05-13. 

 

*Yttrande från Pensionärsrådet om remisskrivelse - Införande om 
anläggningstaxa för barn- och ungdomsverksamhet samt pensionärer daterad 
2020-05-18. 

Handlingar i ärendet 
-Protokoll från kommunstyrelsen 2020-04-14 § 76 - Prognosrapport 1 2020 –  

ekonomisk uppföljning för nämnder och styrelser. 

-Protokoll från kommunstyrelsen 2020-04-14 § 83 - Återrapportering Intern 
kontroll 2019 kommunstyrelsen och för Svedala kommun. 

-Protokoll från kommunstyrelsen 2020-04-14 § 84 - Intern kontroll 2020 
kommunstyrelsen och Svedala kommun.  

-Protokoll från kommunstyrelsen 2020-04-14 § 63 - Inställt evenemang 2020 
samt ingående av avtal inför Sommarrock 2021. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-29 § 33 - Årsredovisning 2019 
Svedala kommun.  

-Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-29 § 34 - Överföring av 
investeringsmedel från 2019 till 2020 samt ombudgetering av 
investeringsprojekt i 2019 års budget. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-29 § 36 - Uppföljningsrapport 1, 
2020 - ekonomisk uppföljning för nämnder och styrelser. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-01  § 23 - Ungdomspolitiskt 
program i Svedala kommun. 

-Ansökan om medel ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse  

daterad 2020-05-07. 
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-Protokoll från kommunstyrelsen 2020-05-11 § 113 - Utdelning av medel 2020 
ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse. 

-Yttrande från Föreningsrådet om remisskrivelse - Införande om 
anläggningstaxa för barn- och ungdomsverksamhet samt pensionärer daterad 
2020-04-23. 

-Yttrande från Föreningsrådet om förslag till effektiviseringar inom kultur- och 
fritid  

-Yttrande från Ungdomsrådet om remisskrivelse - Införande om 
anläggningstaxa för barn- och ungdomsverksamhet samt pensionärer med svar 
från områdeschef kultur- och fritid daterad 2020-05-13. 

-Yttrande från Pensionärsrådet om remisskrivelse - Införande om 
anläggningstaxa för barn- och ungdomsverksamhet samt pensionärer daterad 
2020-05-18. 

 

     

     

 

 


