
 

 

1(22) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 21 oktober 2020 kl 18:30-20:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Gull-Britt Jönsson 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2020-10-27 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 53-66 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Gull-Britt Jönsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-21 

Anslaget sätts upp 2020-10-27 Anslaget till och med 2020-11-18 

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) § 53-59 & 61-66 
Gull-Britt Jönsson (S) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Mats Isgren (S) för Lise-Lott Gsaxner (S) 
Christian Boy (ÄS) för Christoffer Andersson (SD) § 60 
 

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Carina Lindhe (BP) 
Christian Boy (ÄS) 
Ulf Hansson (MP), Insynsplats 
Rickhard Andersson (V), Insynsplats 
Martin Pråme Malmqvist (KD), Insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Peter Jörsgård, förvaltningsekonom 
Eva Thorgilsson, kultur-och bibliotekschef 
Theodora Mårtensson, anläggningssamordnare 
Sten Andersson, revisor 
Micael Holm, lokalstrateg § 53-57 
Bo Wain, nämndsekreterare 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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§ 53  

Förändring av dagordning 

Dnr 2418  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i 

enlighet med ordförandes förslag 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ärende nr 3 i kallelsen flyttas till ärende 2 på dagens 
möte. 
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§ 54  

Förslag till internbudget 2021 

Dnr 2020-000321  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att möjligheten att ansöka om elitbidrag upphör 

att upphöra med bemanning på mötesplatsen i Klågerup kvällstid 

att inte genomföra kulturkalaset 

att upphöra med möjligheten för skolidrottsföreningar att ansöka om 

kommunalt ekonomiskt stöd 

att minska kultur- och fritidsnämndens budget 

att införandet av anläggningstaxa på 20 kr/h för föreningar som bedriver 

barn- och ungdomsverksamhet utgår från femklöverns förslag 

 

att kultur- och fritidsnämndens budgetram justeras i november 
     

Sammanfattning av ärendet 
Till mötet föreligger Femklöverns förslag till internbudget 2021 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter.   

Femklöverns förslag till effektiviseringar 2021: 

-Införa en anläggningstaxa på 20 kr/h för föreningar som bedriver barn- och   

 ungdomsverksamhet. 

-Möjlighet att ansöka om elitbidrag upphör. 

-Upphöra med bemanning på mötesplatsen i Klågerup kvällstid. 

-Inte genomföra kulturkalaset. 

-Upphöra med möjligheten för skolidrottsföreningar att ansöka om kommunalt  

 ekonomiskt stöd. 

-Minskning av kultur- och fritidsnämndens budget. 

 

Områdeschef kultur- och fritid och förvaltningsekonomen är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 



 

 

6(22) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 
Birgitta Delring (BP) föreslår på femklöverns vägnar att som ett led i att få 
budget 2021 i balans: 

-Införa en anläggningstaxa på 20 kr/h för föreningar som bedriver barn- och   

 ungdomsverksamhet. 

-Möjlighet att ansöka om elitbidrag upphör. 

-Upphöra med bemanning på mötesplatsen i Klågerup kvällstid. 

-Inte genomföra kulturkalaset. 

-Upphöra med möjligheten för skolidrottsföreningar att ansöka om kommunalt  

 ekonomiskt stöd. 

-Minskning av kultur- och fritidsnämndens budget. 

 

Gull-Britt Jönsson (S) yrkar på S gruppens vägnar att: 

Införandet av anläggningstaxa på 20kr/h för föreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet utgår 

att kultur- och fritidsnämndens budgetram justeras i november. 

Om yrkandet inte går igenom yrkar vi på 

återremiss av internbudgeten för komplettering med konsekvensbeskrivning av 
vilka konsekvenser en anläggningstaxa får för effekt och konsekvens för 
Svedala kommuns kultur- och fritidsföreningar. 

Frågor som bör belysas är till exempel vilka ekonomiska konsekvenser som 
införandet får och hur det påverkar föreningars möjlighet att bedriva 
verksamheter. 

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 femklöverns förslag till beslut. 

Den som röstar nej bifaller Gull-Britt Jönssons (S) yrkande med instämmande 
av 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), Mats Isgren (S). 

Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt yrkanden från 
Gull-Britt Jönsson (S) och Morgan Pedersen (SD).   
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§ 55  

Verksamhetsplan 2021 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Dnr 2020-000323  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av verksamhetsplanen för 2021 

 
  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag: 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarsområden ingår allmänkultur, Ungas fritid, 
aktiviteter för barn och unga, friluftsbad, feriearbetande skolungdomar, frågor 
som rör ungdomspolitiken, kulturskola, folkbibliotek, idrottsplatser och andra 
idrott- och fritidsanläggningar samt stöd till ideella organisationer och 
studieförbund. Från 1 januari 2021 ingår även skolbiblioteksorganisationen 
under Kultur och fritids verksamhetsområde. 

 

För detta har kultur- och fritidsförvaltningen utarbetat en verksamhetsplan för 
2021. 

Handlingar i ärendet 
Verksamhetsplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 56  

Information om långsiktig underhålls- och 
investeringsplan för kultur- och fritidsägda 
fastigheter 

Dnr 2020-000322  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Anläggningssamordnare informerar om långsiktiga underhållsplaner för kultur- 
och fritidsägda fastigheter. 

Förvaltningsekonomen redogör för den långsiktiga investeringsplanen 2020-
2031. 

Handlingar i ärendet 
Investeringsplan 2020-2031. 
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§ 57  

Entreprenadupphandling för kiosk och 
servicebyggnad FSI etapp 2 

Dnr 2020-000303  

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
genomförandet av projektet samt 

att besluta om en utökning av beviljad ram med 1,3 miljoner kronor för 
nybyggnad av kiosk och servicebyggnad genom överföring av medel från 
tekniska nämndens investeringsbudget för takbyte på gamla röda skolan som 
inte genomförs 2021 

     

Sammanfattning av ärendet 
De första delarna i kommunens planer för utbyggnad av FSI-området, 
Aggarpsvallen och Aggarpsskolan med tillhörande idrottshall är byggda. Den 
fortsatta utbyggnaden av FSI-området omfattar idrottsområde med två 
fullskaliga fotbollsplaner, en naturgräsplan och en konstgräsplan som är belyst 
och ett mindre idrottsområde. 

På idrottsområdet planeras en kiosk för föreningsverksamhet och en 
servicebyggnad med toaletter, förrådslokaler för föreningarna samt en 
garagebyggnad för Gata och parks skötselmaskiner. 

Ett förfrågningsunderlag för byggnation av kiosk och servicebyggnad samt 
tillhörande markarbeten har tagits fram av Miljö och teknik för en upphandling 
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) som en totalentreprenad. 
Förfrågningsunderlaget har beslutats av tekniska nämnden. 

I servicebyggnaden, på ca 170m2 (invändig yta), planeras att finnas garage 
/förråd för Gata och park-enhetens skötselmaskiner, två förråd för 
fotbollsklubbar samt ett wc och en handikapptoalett. 

Kiosken med en invändig area på ca 15m2 (invändig yta), är till för klubbarna. 

Grunden föreslås för båda byggnaderna vara betongplatta på mark, väggar 
med stålreglar och mindre isolering, fasadmaterial av fibercementskivor, papp 
på taket.  

För uppvärmning elradiatorer i kiosk och värmepump luft/luft i 
servicebyggnaden. Frånluftsventilation i båda byggnaderna.  

Brandlarm i båda byggnaderna. Inbrottslarm i garage / förråd där maskiner etc. 
förvaras. 

Såväl area som teknisk standard bedöms vara rimliga.  
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Det har inkommit flera anbud. 

Med det lägsta anbudet överstiger produktionskostnaden för budgeterade 
medel. 

Tekniska nämnden har investeringsmedel om 1,3 miljoner kronor för byte av tak 
på gamla röda skolan under 2021. Det föreslås att bytet skjuts framåt vilket, 
efter förnyad kontroll på plats, bedöms möjligt utan att byggnaden tar skada. 

Kultur och fritidsnämnden har ansvaret för investeringsbudgeten och 
driftskostnaden för byggnationen varför ekonomiska beslut i ärendet ska fattas 
av Kultur och fritidsnämnden. 

Genom uppskjutande av takbyte finns medel för att tillföra projektet till kultur 
och fritidsnämnden.  

Tekniska nämnden föreslår Kultur och fritidsnämnden att fatta beslut om att 
föreslå en utökning av beviljad ram med 1,3 miljoner kronor för nybyggnad av 
kiosk och servicebyggnad till kommunfullmäktige genom överföring av medel 
från tekniska nämndens investeringsbudget för takbyte på gamla röda skolan. 

Alternativet är att avbryta upphandlingen och göra ett nytt förfrågningsunderlag 
utifrån lagd budget.  

 

Bygglov har sökts och beviljats. 

Byggnaderna och markarbetena planeras enligt huvudtidplanen för SFI II stå 
färdig i december 2021. 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse från teknisk nämnd - FSI etapp 2, Kiosk och servicebyggnad  

 daterad 2020-09-21. 

-Protokollsutdrag teknisk nämnd 2020-09-29 § 91. 

-Tjänsteskrivelse från kultur- och fritid - Kiosk och servicebyggnad FSI etapp 2 

 daterad 2020-09-23. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk nämnd 
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§ 58  

Förslag om överföring av medel för att byta ut 
armaturer vid Aggarpsvallen och Bara 
fotbollsplaner 

Dnr 2020-000328  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en utökning 
av beviljad ram med 700 000 kronor för byte av armaturer på två fotbollsplaner 
på Aggarpsvallen samt fotbollsplanen i Bara genom överföring av medel från 
Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för inventarier på Aggarps 
sporthall 

     

Sammanfattning av ärendet 
Belysningsarmaturerna på Aggarpsvallen samt idrottsplatsen i Bara 
installerades när planerna anlades. Armaturerna börjar gå sönder och 
leverantören har meddelat att armaturerna har slutat tillverkas, detta då alla 
belysningsarmaturer för idrottsplatser har ersatts med LED-belysning. 

Kostnaderna för att byta ut armaturerna beräknas till 350 000 kr per plan plus 
monteringskostnad på uppskattningsvis 50 000 kr. Totalt uppgår kostnaderna 
för att byta ut armaturer på alla tre planer till uppskattningsvis 1,2 miljoner 
kronor.  

Ärendet är av akut karaktär eftersom när belysningen inte fungerar mörkläggs 
stora delar av planerna och skaderisken för de föreningsaktiva barn och 
ungdomar ökar. 

 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fatta beslut om att föreslå en överföring av Kultur- och 
fritidsnämndens investeringsbudget för inventarier på Aggarps sporthall på 700 
000 kr. Investeringsmedlen för Aggarps sporthall har varit överbudgeterad och 
700 000 kr finns kvar efter projektets färdigställande.  

 

Genom att prioritera byte av de armaturer som är sönder samt byta ut så stort 
antal som investeringsmedlen från Aggarps sporthall tillåter, kan kvarvarande 
armaturer bytas ut genom finansiering i den reguljära budgetprocessen. De 
armaturer som byts ut kan användas som reservdelar fram till att alla armaturer 
har bytts ut. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om belysning vid idrottsplatserna daterad 2020-10-05. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 59  

Elitbidrag/marknadsföringsbidrag för 
idrottsprestationer 

Dnr 2020-000333  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att beslutet från 2001-
05-09 § 47 om införande av elitbidrag/marknadsföringsbidrag för 
idrottsprestationer ska upphöra att gälla från 2021-01-01 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige inrättade 2001-05-09 ett elitbidrag/marknadsföringsbidrag 
för enskilda/förening som deltar på elitnivå inom idrotten.  

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2021 ålagts att effektivisera verksamheten 
och budgetramen har minskat med 1000 tkr inför 2021. Kultur- och 
fritidsnämnden har, enligt Planen för kultur, kulturskola, bibliotek och fritid 2019-
2023, ett mål att prioritera verksamhet för barn och unga.  

Med anledning av ovanstående föreslår Kultur- och fritidsnämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att beslutet från 2001-05-09 
om införande av elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer ska 
upphöra att gälla från 2021-01-01. Föreningars och enskildas elitverksamhet 
innefattas inte av Kultur- och fritidsnämndens mål att prioritera verksamhet för 
barn och unga. De medel som används till elitbidrag ska vara en del av de 
effektiviseringar som nämnden genomför för att hantera effektiviseringarna av 
de tekniska ramarna. 

Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2001-05-09 § 47 - Svar på motion om  

 elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer. 

-Tjänsteskrivelse om elitbidrag/marknadsföringsbidrag daterad 2020-10-05. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 60  

Idé Svedala - Förslag om discgolfbana i Svedala 
tätort eller i närområdet 

Dnr 2020-000229  

Beslut 
Kultur- och fridsnämnden beslutar 

att tacka förslagsställaren för initiativet samt avslå förslaget med hänvisning till 
att det saknas en lämplig yta för anläggning samt för att det inte finns 
ekonomiskt utrymme för vare sig anläggning eller drift av ny discgolfbana 

Jäv 
Christoffer Andersson (SD) anmäler jäv och deltager inte i behandlingen av 
ärendet. 

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

Förslaget i sin helhet: 

"Hej! 

Jag anser att Bara får väldigt mycket och vi i Svedala inte blir lika berikade. Jag 
skulle vilja att det byggs en discogolfbana i Svedala tätort eller i närområdet till 
tätorten. Det finns en sedan länge i Bara och de har även närheten till banan på 
Bulltofta i Malmö. Denna sport växer rejält och jag vill slå ett slag för uteidrotten 
och spontanidrotten eftersom jag är idrottslärare." 

 

Tjänsteskrivelse från anläggningssamordnare: 

Det har till Kultur- och fritidsnämnden inkommit ett Idé Svedala-ärende att 
anlägga en discgolfbana i Svedala tätort eller i närområdet.  

Vi har tittat på flera möjliga områden för anläggning, vi har beaktat 
skötselförutsättningarna samt tittat på säkerheten runtomkring och dragit 
slutsatser enligt nedan: 

Området kring Hyltarpsvägen kommer delvis vara klippt, dock är det utmed den 
största trafikleden genom tätorten. Att ha frisbeespel så nära en vältrafikerad 
väg anser vi är olämpligt.  

Ytan kring Kryddgatan/Salviagatan är så liten att det blir svårt att få ihop mer än 
ett eller två hål.  

Området utmed Västra Infarten är ett bekymmer av andra orsaker, en stor del 
av ytan är arrenderad mark som vi inte har tillträde till- den är utarrenderad till 
en lantbrukare. På stora delar av de övriga ytorna pågår ett arbete från 
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miljöenhetens sida där den föreslagna ytan ska nyttjas för ett projekt med 
biologisk mångfald, bland annat skulle kommande höggräsytor göras till 
ängsytor och insektshotell placeras ut.  

 

Materialkostnaden för inköp uppgår till en kostnad av 75 000 kr, där följande 
ingår: 

9 Korgar - Målet 

9 Utkast - Konstgräs 

1 Infoboard - Informationstavla i början av banan som beskriver aktiviteten 

9 Teesigns - Skyltar vid varje hål med tänkt kastväg, längd, par och eventuellt 
andra tips och idéer 

Bandesign - utformning av banan 

Skyltdesign - ritning av skyltar 

 

Anläggning av grönytorna för att skapa förutsättning för montering av korgar 
samt utkast är tillkommande kostnader. Den långsiktiga skötseln av bandelarna 
och grönytorna är också tillkommande och uppskattas till ca 500 000kr då det 
som det ser ut nu behöver anställas en ny medarbetare eftersom skötseln av ett 
nytt område inte ryms inom ramen. 

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för initiativet samt avslå 
förslaget med hänvisning till att det saknas en lämplig yta för anläggning samt 
för att det inte finns ekonomiskt utrymme för vare sig för anläggning eller drift av 
ny discgolfbana. 

Handlingar i ärendet 
-Idé Svedala förslag - Bygga en discogolfbana i Svedala tätort eller i  

 närområdet. 

-Idé Svedala - Uppdaterat röstningsunderlag. 

     

     

Beslut skickas till 
Stabschef 

Förslagsställaren 
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§ 61  

Förslag till ny författning - Om stöd till föreningar i 
Svedala kommun,  vilken ersätter författning 3:09 
Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i 
Svedala kommun och 3:12 Riktlinjer och regler för 
kommunens stöd till kulturföreningar  

Dnr 2020-000324  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att anta liggande förslag till ny författning för stöd till föreningar i Svedala 
kommun, vilken ersätter författning 3:09 - Stöd till föreningsverksamhet för barn 
och unga i Svedala kommun och författning 3:12 - Riktlinjer och regler för 
kommunens stöd till kulturföreningar  

att författning 3:09 och 3:12 ej längre är gällande 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har sett över fastställda författningssamlingar 
gällande föreningsstöd och ser ett behov av att förenkla och förtydliga gällande 
styrdokument. Författning 3:12 - Riktlinjer och regler för kommunens stöd till 
kulturföreningar har inte reviderats sen 2010. Genom att skapa ett 
författningssamlingsdokument som rör föreningsstöd både till de föreningar som 
bedriver idrottsverksamhet samt de som bedriver kulturföreningsverksamhet ser 
Kultur- och fritidsnämnden att det förenklar för föreningsverksamheterna att 
orientera sig i gällande styrdokument. 

Handlingar i ärendet 
-Förslag till ny författning - Stöd till föreningar inom kultur- och fritid i 

 Svedala kommun. 

-Tjänsteskrivelse - Om stöd till föreningar i Svedala kommun 

 daterad 2020-10-12. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 62  

kulturskolans kösystem - övergång till 
intresseanmälan  

Dnr 2020-000326  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget kring ändring av regelsystemet kring kulturskolans 
kösystem i och med byte av system till StudyAlong 

att upphäva författning 1:53 Riktlinjer för kulturskolans köer 2020-12-31  

     

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till förändring av regelsystemet kring kulturskolans kösystem: 

Från och med den 1 januari 2021 kommer Svedala kulturskola att byta 
administrativt system till StudyAlong. Uppdateringen till ett nytt system innebär 
en helhetstjänst med kommunikation, administration, elevhantering och allt 
detta på samma plattform.  

Detta innebär att föräldrar kan boka kursplats och betala direkt.  

Lärarna på kulturskolan får en stärkt digitalisering i form av lärplattformar med 
digitala klassrum (iRum). 

Systemet har en App för förenklad kommunikation mellan elever, 
vårdnadshavare och lärare.  

I StudyAlong finns ett stort bibliotek med videolektioner och noter, speciellt 
framtagna för kulturskolan. 

Systemet har även ett regionalt och nationellt samarbete genom Sveriges 
största nätverk av kulturskolelärare.  

I StudyAlong används inte kösystem utan intresseanmälan. Om en kurs är 
fullbokad kan vårdnadshavare göra en intresseanmälan och en 
intresseanmälan är inte en köplats, Om det eventuellt skulle uppstå ledig plats 
under terminen kommer vårdnadshavaren få ett erbjudande om att boka den 
lediga platsen. Intresseanmälan gäller endast innevarande termin.  

 

Skälen för beslut  

För att förenkla hanteringen av kön och att även göra administrationen kring 
kön enklare föreslår undertecknad att kulturskolan går över till ovanstående 
system kring sökfunktionen till kulturskolans olika ämnen. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse - Förslag till förändrat kösystem vid kulturskolan i samband 
med byte av administrativt program, daterad 2020-10-02. 
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§ 63  

Förslag till konstpolicy för Svedala kommun 

Dnr 2020-000222  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att skicka förslaget om ny Konstpolicy på remiss till Kommunstyrelsen, Bygg- 
och miljönämnden, Teknisk nämnd, Utbildningsnämnden samt Socialnämnden 

att remissvaren ska inkomma till Kultur och fritidsnämnden senast 2021-01-08. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och bibliotekschefen har av kommunrevisionen rekommenderats att ta 
fram rutiner och skapa kontroll över kommunens konstsamling och arbetet med 
konstnärlig gestaltning. Svedala kommun har haft Riktlinjer för konstnärlig 
gestaltning vid nybyggnation sedan 2015. Dessa är i stort behov av uppdatering 
bland annat beroende på förändringar i kommunens organisation.  

Skälen för beslut  

Svedala kommun har en stolt tradition med konst i det offentliga rummet. 

Det finns ett flertal offentliga konstverk utomhus och en hel del så kallad lös 
konst som placerats i kommunens lokaler.  

Svedala kommun saknar en policy med riktlinjer om urval vid konstinköp och de 
nuvarande riktlinjerna som styrt hanteringen av större konstnärliga gestaltningar 
behöver uppdateras.  

En nedskriven rutin kommer att komplettera Konstpolicyn för att säkerställa att 
förvaltningen av kommunens konst sker enligt fastslagna riktlinjer. 

Handlingar i ärendet 
-Nuvarande författning 1:45 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning antagen av   

 kommunfullmäktige 2015-01-14 § 13.     

-Förslag till konstpolicy för Svedala kommun 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden, Teknisk nämnd, 
Utbildningsnämnden samt Socialnämnden 
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§ 64  

Förslag till sammanträdestider 2021 för kultur-och 
fritidsnämnden 

Dnr 2020-000331  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa förslaget till sammanträdestider för 2021 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2021 har 
arbetats fram, där hänsyn tagits till politikens övriga processer. 

Handlingar i ärendet 
Förslag till sammanträdestider 2021. 
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§ 65  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2020-10-21 

Dnr 2020-000319  

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 2020-10-15. 

-Delegationsbeslut. 
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§ 66  

Information och nya frågor anmäls 2020-10-21 

Dnr 2020-000320  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige 2020-09-23 § 69 - Ändring av reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden på grund av ny organisation för skolbibliotek och 
folkbibliotek: 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna justeringar Kultur- och fritidsnämndens reglemente vad gäller 
reglementets första och andra sida,    

att § 10 om Registrering (diarieföring) får ordalydelsen:  "Handlingar, som 
inkommer till kultur- och fritidsnämnden och som inte är av ringa betydelse, ska 
genast registreras, om de inte hålls ordnade i enlighet med 
informationshanteringsplanen. I registret antecknas datum då handlingen kom 
in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid 
registreringen, i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller 
mottagare samt i korthet vad handlingen rör. Om det kan antas att en uppgift i 
en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om 
sekretess, markeras detta genom att en särskild anteckning 
(sekretessmarkering) görs på handlingen eller på aktomslaget som handlingen 
ligger i. Om handlingen är digital görs sekretessmarkeringen i det datasystem 
där den elektroniska handlingen hanteras", samt   

att justeringarna gäller från och med 2021-01-01 

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige 2020-09-23 § 69 - Ändring av reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden på grund av ny organisation för skolbibliotek och 
folkbibliotek. 

    

     

 

 


