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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 16 september 2020 kl 18:30-20:15 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Dan Nilsson 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2020-09-23 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 45-52 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Dan Nilsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-16 

Anslaget sätts upp 2020-09-24 Anslaget till och med 2020-10-16 

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 
Patrik Büssow (L) 
Morgan Pedersen (SD), 2:e vice ordförande 
Christoffer Andersson (SD) 
Gull-Britt Jönsson (S) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Emmy Hardenstedt (S) för Lise-Lott Gsaxner (S) 
 

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Mats Isgren (S) 
Ulf Hansson (MP), insynsplats 
Rickhard Andersson (V), insynsplats, § 45-46 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Lina Walldén, fritidsassistent ungas fritid 
Mats Olofsson, enhetschef kulturskolan 
Peter Jörsgård, förvaltningsekonom 
Lars Sonesson, anläggningschef/VD Svedalahallen AB, Svedala Tennisklubb 
Sten Andersson, revisor 
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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§ 45  

Information om Svedalahallen AB samt 
samarbetet mellan Svedala kommun och Svedala 
TK och det ekonomiska läget 

 

Dnr 2020-000235  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen  

     

Sammanfattning av ärendet 
Lars Sonesson, anläggningschef/VD presenterar Svedalahallen AB samt 
samarbetet mellan Svedala kommun och Svedala TK och det ekonomiska 
läget. 

 

     

     

     

 

 



 

 

5(17) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46  

Information om LUPP 2019 - Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken i Svedala kommun 

Dnr 2020-000181  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Lina Walldén, fritidsassistent vid Ungas Fritid informerar om lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken i Svedala kommun - LUPP 2019.  

 

Sammanfattning 

Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning i 
kommunernas arbete i alla förvaltningar och områden. Både barnkonventionen 
och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på 
något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och 
ungdomsperspektiv. 

I Sverige beslutade riksdagen år 2014 om en ny ungdomspolitik. De nya målen 
för ungdomspolitiken är att alla ungdomar (mellan 13 och 25 år) ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 
Alla beslut som tas och insatser som genomförs rörande unga ska utgå från 
dessa perspektiv. Tre prioriterade områden har även tagits fram i det 
ungdomspolitiska handlingsprogrammet och dessa är: ungdomars inflytande, 
egen försörjning och psykisk hälsa. 

 

Handlingar i ärendet 
-LUPP 2019 - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Svedala kommun. 
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§ 47  

Delårsrapport per den 31 augusti med 
helårsprognos 2020 

Dnr 2020-000301  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska rapporten samt 

att översända denna till kommunstyrelsen för vidare beredning 

     

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden. 

Förvaltningsekonomen Peter Jörsgård informerar om att nedskrivning av 
anläggningstillgångar kommer att ske med cirka 1,6 mnkr.  

 

Handlingar i ärendet 
-Delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 48  

Idé Svedala - förslag om att låta allmänheten 
använda löparbanorna på Svedalagårdens IP 

Dnr 2020-000197  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att tacka förslagsställaren för förslaget samt 

att avslå ärendet då det saknas ekonomiskt utrymme för en sådan upprustning 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Det har till Kultur- och fritidsnämnden inkommit ett Idé Svedala-ärende att göra 
det möjligt för allmänheten att använda löparbanan på Svedalagårdens IP 
genom att sätta upp någon form av grind så att det går att komma in, samt se 
över möjligheten att tända belysningen under vinterhalvåret. 

Löparbanan går att använda i dagsläget genom att kvittera ut en nyckel hos 
Kultur och fritid till grinden samt registrera bokningsförfrågan i 
bokningssystemet som finns på hemsidan. Upprustningen av belysningen 
kräver omfattande åtgärder som bedöms vara mycket kostsamma och som inte 
ryms inom befintlig ram. 

 

För närvarande pågår en översyn kring hur en framtida användning av 
Svedalagården kan komma att se ut och med anledning av detta bedömer 
kultur- och fritidsnämnden att avvakta med ombyggnationer och renovering. 

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

Förslaget i sin helhet: 

"Jag föreslår att kommunen gör det möjligt för allmänheten att använda 
löparbanan på Svedalagårdens IP genom att sätta upp någon form av grind så 
att det går att komma in. Se också gärna över möjligheten att tända lite 
belysning under vinterhalvåret, kanske med en timer som tänder ett par lampor 
en kortare stund." 

Handlingar i ärendet 
-Idé Svedala - förslag om att låta allmänheten använda löparbanorna på 
Svedalagårdens IP. 

-Idé Svedala - Uppdaterat röstningsunderlag. 
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-Tjänsteskrivelse om förslaget att låta allmänheten använda löparbanorna på 
Svedalagårdens IP  

 daterat 2020-05-25. 

     

     

Beslut skickas till 
Förslagställaren 
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§ 49  

Förslag till kulturskoleavgifter 2021 

Dnr 2020-000183  

Beslut 
kultur och fritidsnämnden beslutar 

att avgiften för kulturskolan ska lämnas oförändrad 

att kultur- och fritidsnämndens tekniska ramar balanseras av de extra generella 
statsbidrag som regeringen tillför 2021 vilka annonserats i höstbudgeten samt 

att avgiften vid kulturskolan prisindexjusteras för att täcka kostnaderna för 
inflation och löneökningar 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsteskrivelse från områdeschef kultur- och fritid: 

För att balansera de tekniska ramarna har Kultur och fritidsnämnden fått ett 

effektiviseringskrav motsvarande 1000 tkr i budget 2021 med flerårsplan 2022- 

2023. 

Kultur- och fritidsnämnden fattade 2020-04-22 beslut att som ett led i att få en 

budget i balans höja avgiften för Kulturskola från 1220 kr/termin till 1450 

kr/termin. 

Det innebär en ökning av avgiften med 19% och övriga avgifter har därmed 

räknats upp med samma ökning i procent. Syskonrabatt blir 960 kr/termin för 

barn 2 och 490 kr/termin för barn 3. 

Gruppundervisning (dans, bild och film) räknas upp och blir 820 kr/termin. 

Ensemble och körsång (för elever som i övrigt inte betalar någon annan avgift 

till kulturskolan) blir 300 kr/termin. 

Avgiften vid kulturskolan i Svedala kommun bör årligen prisindexjusteras för att 

täcka kostnaderna för inflation samt löneökningar. 

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om - Avgift till Kulturskola 2021 daterad 2020-04-23. 

-Förslag till revidering - ffs2-10-avgifter-vid-kulturskolan. 
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Yrkanden 
Birgitta Delring (BP) föreslår på femklöverns vägnar:  

Att som i ett led få en budget i balans höja avgiften för Kulturskola från 1220 
kr/termin till 1450 kr/termin. 
Det innebär en ökning av avgiften med 19% och övriga avgifter har därmed 
räknats upp med samma ökning i procent. Syskonrabatt blir 960 kr/termin för 
barn 2 och 490 kr/termin för barn 3. 
Gruppundervisning (dans, bild och film) räknas upp och blir 820 kr/termin. 
Ensemble och körsång (för elever som i övrigt inte betalar någon annan avgift 
till kulturskolan) blir 300 kr/termin. 
Avgiften vid kulturskolan i Svedala kommun bör årligen prisindexjusteras för att 
täcka kostnaderna för inflation samt löneökningar. 
 

Gull-Britt Jönsson (S) yrkar på S gruppens vägnar att kultur och fritidsnämnden 
beslutar att avgiften för kulturskolan ska lämnas oförändrad 

att kultur- och fritidsnämndens tekniska ramar balanseras av de extra generella 
statsbidrag som regeringen tillför 2021 vilka annonserats i höstbudgeten samt 
att avgiften vid kulturskolan prisindexjusteras för att täcka kostnaderna för 
inflation och löneökningar. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar bifall till Gull-Britt Jönssons (S) yrkande. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer därför följande 
beslutsgång. 

Den som röstar Ja bifaller Birgitta Delrings (BP) förslag till beslut. 

Den som röstar Nej bifaller yrkanden från Gull-Britt Jönsson (S) och Morgan 
Pedersen (SD). 

Omröstningsresultat: 3 Ja -röster och 4 Nej-röster. 

Ja-röster: Dan Nilsson (M), Birgitta Delring (BP), Patrick Büssow (L). 

Nej-röster: Morgan Pedersen (SD), Christoffer Andersson (SD), Gull-Britt 
Jönsson (S), Emmy Hardenstedt (S). 

Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt yrkanden från 
Gull-Britt Jönsson (S) och Morgan Pedersen (SD). 
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§ 50  

Återrapport om barnkonventionen 

Dnr 2020-000036  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att bedöma att det är nödvändigt att säkerställa 

att samtliga chefer inom Kultur- och fritid ska ha nödvändig kunskap och 
kännedom om barnrättskonventionen och dess tillämpningar 

att utarbeta och säkerställa rutiner på områdesnivå så att prövning av barnets 
bästa sker vid beslut av övergripande, principiell och/eller strukturell karaktär 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2020 är Förenta Nationernas barnkonvention svensk lag. Att 
barnkonventionen blir lag innebär att barnrättsfrågorna får högre status och att 
lokala och statliga myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare får ett 
större ansvar. 

Staten har det övergripande ansvaret att se till att barnkonventionens principer 
införlivas i den nationella lagstiftningen, men det är arbetet på regional och lokal 
nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer 
och krav. Inte minst eftersom det är på den regionala och lokala nivån som barn 
och unga i första hand kan göra sina röster hörda. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska se till att alla styrelser, nämnder, 
förvaltningar och bolag lever upp till det som står i barnkonventionen. 
Barnperspektivet är inte enbart är relevant inom traditionella barn- och 
ungdomsverksamheter som skola, förskola, fritid och socialtjänst. Barn och 
unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska verksamheter, till exempel i 
frågor om trafik, stadsplanering och miljö.  

Kommunstyrelsen beslutade den 20 januari 2020, § 5, 

att ha tagit del av informationen, samt 

att ge bygg- och miljönämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, teknisk 
nämnd och utbildningsnämnd samt sig själv/kommunstyrelsen i uppdrag att se 
över vad respektive verksamhetsområde kan göra för att säkerställa att 
barnperspektivet inbegrips i de kommunala verksamhetsområdena.  

 

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen. 
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Handlingar i ärendet 
-SKL skrift Barnkonventionen - Svensk lag från 2020. 

-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2020-0120 § 5.  

-Barnkonventionen en PowerPoint presentation. 

-Protokollsbeslut från kultur- och fritidsnämnden 2020-03-04 §18. 

-Utkast till skrivning om Barnkonventionens tillämpning. 

-Tjänsteskrivelse om - Förslag till återrapport om Barnkonventionen daterad 
2020-09-08. 

 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 51  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2020-09-16 

Dnr 2020-000248  

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 2020-09-04. 

-Delegationsbeslut vilka finns upptagna i förteckning daterad 2020-09-04. 
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§ 52  

Information och nya frågor anmäls 2020-09-16 

Dnr 2020-000240  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-17 § 60 - Amorteringsuppskov för 
Skabersjö Ryttarförening. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna ett amorteringsuppskov på det lån Skabersjö Ryttarförening 
tecknat hos Swedbank för perioden 1 juli till 31 december 2020, som 
kommunfullmäktige godkände 12 april 2006, § 40. 

 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-17 § 59 - Amorteringsuppskov för 
Svedalahallen AB. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna ett amorteringsuppskov på det lån Svedalahallen AB tecknat hos 
Handelsbanken för perioden juni till december 2020, som kommunfullmäktige 
godkände 11 maj 2016, § 70. 

 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-17 § 58 - Budget med ram för 2022-
2023. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2021, 

att fastställa förslag till reviderade finansiella mål för perioden 2021-2023, 

att fastställd vision och övergripande mål ska gälla under perioden 2021-2023,  

att fastställa Femklöverns redovisade budget för 2021 med flerårsplan 2022-
2023, 

att av nämnderna antagna budgetskrivelser samt av Femklövern föreslagna 
ändringar ska utgöra budgetramar och riktlinjer för nämndernas verksamhet 
under år 2021, 

att föreslagna effektiviseringsåtgärder i budgetskrivelser till följd av beslutad 
teknisk ram inom kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd hanteras i 
samband med internbudget beslut hösten 2020,  
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att kommunbidraget till nämndens driftbudget utgörs av respektive nämnds 
nettokostnad, samt att anslå medel enligt Femklöverns förslag till driftsramar, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att justera budgetramar enligt reviderade 
beräkningar över kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och interna poster, 

att fastställa Femklöverns redovisade investeringsbudget samt att anslå medel 
enligt Femklöverns förslag till investeringsramar, 

att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och 
verksamhetsområdenas verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 
budgetutskott senast oktober 2020, att ge teknisk nämnd i uppdrag att 
kontinuerligt se över sin investeringsvolym med målsättningen att 
genomförandegraden i 2021 års fastställda investeringsvolym inte överstiger 80 
mnkr, samt 

att i övrigt godkänna förslag till budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. 

 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-17 § 57 - Justering av riktlinjer för 
finansiell strategi och finansiella mål. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, giltig från 2018-
01-01, från och med 2020-12-31, samt  

att nya riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål kommer att ingå i 
dokumentationen för budgeten 2021 med flerårsplan och tas bort från 
författningssamlingen. 

 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-17 § 55 - Uppföljningsrapport 2 
(UR2) - ekonomisk uppföljning med prognos för Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Uppföljningsrapport 2 - 2020, ekonomisk uppföljning. 

 

*Från kommunstyrelsen - Granskning av förslag till detaljplan. 

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till detaljplan för Svedala 122:71 m.m. i 
Svedala, 

Svedala kommun, Skåne län. 

Planområdet ligger i Norra industriområdet vid trafikplats Svedala. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplan Svedala 2018. 

Planen prövar lämpligheten att tillåta livsmedelshandel (Lidl). 

Planförslaget/områdesbestämmelserna finns utställt fr o m 6 juli 2020 t om 25 
augusti 2020, 

och finns tillgängligt på kommunens bibliotek i Svedala, Klågerup och Bara, i 
Kommunhusets 



 

 

16(17) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

entré, på strategiska planeringskontoret samt på Svedala kommuns hemsida 
www.svedala.se 

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Svedala kommun, 
Strategisk 

planeringsenhet, 233 80 Svedala eller via e-post till 
strategiskplanering@svedala.se senast 25 

augusti 2020. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon 
skriftlig synpunkt 

på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, 

fastighetsbeteckning och adress samt planens namn Svedala 122:71 m.m.-Lidl. 

Eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster ska 
underrättas av 

fastighetsägaren. 

Frågor om planen besvaras av planarkitekt Joakim Axelsson, 
joakim.axelsson@svedala.se, 

040-626 8133, stadsarkitekt Karin Gullberg, karin.gullberg@svedala.se, 040-
626 8118 eller 

Gullberg, karin.gullberg@svedala.se, 040-626 8118 eller 
nämndsekreterare/planadministratör 

Gabriella Göland, gabriella.goland@svedala.se, 040-626 8357. 

 

*Från strategiska planeringsenheten information om - Kulturmiljöprogram för 
Svedala kommun daterad 2020-07-07.  

Svedala kommun vill verka för att befintliga kulturvärden i möjligaste mån 
tillvaratas och utvecklas samt att de kan bidra till att stärka kommunens 
attraktionskraft. 

Det är första gången som kommunen med hjälp av sakkunniga inventerat och 
dokumenterat kommunens kulturvärden och sammanställt dessa i formen av 
kulturmiljöprogram. 

Arbetet utfördes under åren 2016–2019, parallellt med revideringen av 
kommunens översiktsplan, vilken vunnit laga kraft. 

Fyra separata kulturmiljöprogram har tagits fram: ett för respektive tätort 
Svedala, Bara, Klågerup samt ett kompletterade för byarna och landsbygden. 

 

*Protokoll från kommunstyrelsen 2020-09-07 § 166 - Hyresavtal för nya 
biblioteket i Svedala tätort. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå hyresavtal för nya biblioteket i Svedala tätort samt tilläggsavtal  
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Sammanträdesdatum: 2020-09-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

bilaga 9 ändringskostnader om ÄTA-kostnader,  

att den ökade hyreskostnaden finansieras inom kultur- och fritidsnämndens 
ram, samt  

att lämna hyresavtalet till kommunfullmäktige för kännedom 

 

Handlingar i ärendet 
-Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-17 § 60 - Amorteringsuppskov för 
Skabersjö Ryttarförening. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-17 § 59 - Amorteringsuppskov för 
Svedalahallen AB. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-17 § 58 - Budget med ram för 2022-
2023. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-17 § 57 - Justering av riktlinjer för 
finansiell strategi och finansiella mål. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-17 § 55 - Uppföljningsrapport 2 
(UR2) - ekonomisk uppföljning med prognos för Svedala kommun. 

-Från kommunstyrelsen - Granskning av förslag till detaljplan daterad 2020-07-
03. 

-Från strategiska planeringsenheten information om - Kulturmiljöprogram för 
Svedala kommun daterad 2020-07-07.  

-Protokoll från kommunstyrelsen 2020-09-07 § 166 - Hyresavtal för nya 
biblioteket i Svedala tätort. 

 

     

     

 

 


