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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-02-03  

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och datum 

Svedala kommunhus, Naverlönnsalen och deltagande på distans 
onsdagen den 3 februari 2021 kl 18:30-19:10 

Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Se närvarolista på sida 2 

Lise-Lott Gsaxner 

Digital signering, 2021-02-05 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 1-7
Bo Wain 

Ordförande 

Birgitta Delring 

Justerare 

Lise-Lott Gsaxner 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslaget sätts upp Anslaget till och med 2021-02-27 

Förvaringsplats för protokollet 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kultur- och fritidsnämnden 

2021-02-03 

2021-02-05 

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) ), deltar på distans 
Morgan Pedersen (SD), 2:e vice ordförande 
Christoffer Andersson (SD) ), deltar på distans 
Gull-Britt Jönsson (S) ), deltar på distans 
Lise-Lott Gsaxner (S) ), deltar på distans 

Tjänstgörande ersättare 

 

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M), deltar på distans 
Ingegerd Eriksson (C) ), deltar på distans 
Carina Lindhe (BP), deltar på distans) 
Christian Boy (ÄS) ), deltar på distans 
Ulf Hansson (MP), Insynsplats), deltar på distans 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Alf Rasmussen, Projektchef, § 2, deltar på distans 
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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Ärendelista 

§ 1 
Förändring av dagordning ................................................................................... 4 

§ 2 
Information om naturgräsplaner i Svedala tätort .................................................. 5 

§ 3 
Idé Svedala - förslag om bänkar på Bara IP ........................................................ 6 

§ 4 
Uppföljning Intern kontroll 2020 ........................................................................... 8 

§ 5 
Information om intern kontroll 2021 ..................................................................... 9 

§ 6 
Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 
2021-02-03 ....................................................................................................... 10 

§ 7 
Information och nya frågor anmäls 2021-02-03 ................................................. 11 
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§ 1  

Förändring av dagordning 

Dnr 2418  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i 

enlighet med ordförandes förslag 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ärende nr 4 i kallelsen flyttas till ärende 2 på dagens 
möte. 

Handlingar i ärendet 
Handlingar i ärendet. 
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§ 2  

Information om naturgräsplaner i Svedala tätort 

Dnr 2021-000015  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har genomfört en byggnation av ett samlat idrottsområde som 
haft projektnamn FSI etapp 2. Det nya samlade idrottsområdet består av en 
naturgräsplan samt en miljövänlig konstgräsplan. Konstgräsplanen kommer tas 
i drift 1 april 2021 och naturgräsplanen tas i drift från sommarsäsongen 2022. 

I det kommunala budgetarbetet har det fattats beslut om att teknisk nämnd inte 
beviljas finansiella medel för drift av naturgräsplanen vid Gamla IP samt 
Svedalagårdens naturgräsplan från verksamhetsåret 2022. Teknisk nämnd kan, 
efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden, från 1 januari upphöra med skötsel av 
anläggningarna enligt den standard som föreningsverksamheten kräver. 

 

Handlingar i ärendet 
Information om naturgräsplaner i Svedala tätort.  
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§ 3  

Idé Svedala - förslag om bänkar på Bara IP 

Dnr 2020-000381  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ge verksamheten i uppdrag att upprätta bänkar samt en betongvägg enligt 
förslagsställarens önskemål 

att tacka förslagsställaren för initiativet 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett inkommit Idé 
Svedala förslag om att placera ut bänkar vid Bara idrottsplats.  

Förslaget i sin helhet: 

Vid Bara idrottsplats saknas det bänkar.  

1. Bänkar på kullen vid konstgräsplanen. Här kan man njuta av fin utsikt över 
Bara och idrottsaktiviteterna på konstgräsplanen. Då bänkarna placeras längs 
gång- och cykelbanan kan de helt enkelt användas av förbipasserande. 

2. Bänkar på kullen vid naturgräsplanen. Här kan man på ett trevligt sätt ta del 
av de idrottsaktiviteter som sker vid löparbanorna och på naturgräsplanen. 

3. Betongvägg ca 3x2 meter) för att individuellt kunna träna bollteknik. 
Träningsredskap som kompletterar vanlig bollträning och ger bra förutsättningar 
för egenträning. Platsen har redan högt staket runt sig och bedöms inte påverka 
användningen av konstgräsplanen. 

 

Tjänsteskrivelse 

Det har till Kultur- och fritidsnämnden inkommit ett Idé Svedala-ärende med 
förslag på att sätta upp bänkar på kullen ovanför konstgräsplanen och 
naturgräsplanen. Förslaget innehöll även en betongvägg på 3x2 meter. 
Bänkarna önskar man för att njuta av den fina utsikten samt för att titta på 
idrottsaktiviteterna på idrottsplatsen. Betongväggen föreslår man för att man vill 
kunna träna bollteknik, detta som ett komplement till gruppträningen då det sker 
individuellt. Placeringen är vald med omsorg och inkräktar inte på träningen på 
konstgräsplanen. 

Bara GIF ställer sig positiva till förslaget.  
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Offerter gällande bänkarna har vi fått in och kostnaden beräknas till 23 600kr 
inklusive montering. Anläggningen av bänkar kan enligt Miljö och teknik ingå i 
projektet avseende exploateringen av området Bara Backar.  

Gällande betongväggen har vi fått in offerter från de av Svedab upphandlade 
leverantörerna, kostnaderna uppgår till 49 000 kr. Kostnaden bedöms av 
verksamheten kunna rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för initiativet. 

 

 

Handlingar i ärendet 
-Idé Svedala - förslag om bänkar på Bara IP. 

-Tjänsteskrivelse till förslag om bänkar till Bara IP. 

 

     

     

Beslut skickas till 
Stabschef 

Förslagsställare 
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§ 4  

Uppföljning Intern kontroll 2020 

Dnr 2021-000012  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 4 mars 2020 § 12, 

att godkänna Intern kontrollplan för 2020 enligt redovisat förslag. 

Uppföljning av internkontrollplanen har genomförts och rapport kommer att 
redovisas på nämndmötet 2021-02-03. 

 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport om - Intern kontroll 2020. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 5  

Information om intern kontroll 2021 

Dnr 2021-000011  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av upprättad Intern kontrollplan 2021 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska kommunala nämnder och styrelser fatta beslut om en plan för 
intern kontroll. 

Förslag till internkontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden har utarbetats 
och godkänts via delegationsbeslut av ordföranden. 

Områdeschef för kultur- och fritid informerar om den interna kontrollplanen 
2021. 

Handlingar i ärendet 
Förslag till - Intern kontrollplan 2021. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2021-02-03 

Dnr 2021-000003  

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 
-Delegationsbeslut om chefsförordnande. 

-Delegationsbeslut om anstånd med hyresavgifter, daterat 2021-01-18. 

-Delegationsbeslut om Intern kontrollplan 2021, daterat 2021-01-18. 

-Förteckning över delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 2021-02-03. 
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§ 7  

Information och nya frågor anmäls 2021-02-03 

Dnr 2021-000001  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Protokollsbeslut från Kommunfullmäktig 2020-11-25 § 93 - Reviderad budget 
2021 med ram för 2022-2023 (budgetventil). 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderad budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 enligt i ärendet 
redovisad ekonomisk plan: 

- Justerade anslag för nettokostnader, 

- Justerad Investeringsbudget 2021-2023, 

- Resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget. 

att inrätta ett innovationsanlag på 3 miljoner kr för 2021 under 
kommunstyrelsens budget, samt  

att ha tagit del av informationen om långsiktiga investeringar. 

 

Protokollsbeslut från Kommunfullmäktige 2020-11-25 - Anläggning av 
servicebyggnader och kiosk vid FSI Etapp 2, Aggarps Sporthall. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att projektet för nybyggnad av kiosk och servicebyggnad genomförs, samt 

att kultur- och fritidsnämndens beviljade ram utökas med 1,3 miljoner kronor för 

nybyggnad av kiosk och servicebyggnad genom överföring av medel från 

teknisk nämnds investeringsbudget för takbyte på gamla röda skolan som inte 

genomförs 2021.  

 

Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2020-11-25 - Förslag om överföring av 
medel för att byta ut armaturer vid Aggarpsvallen och Bara fotbollsplaner. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utöka beviljad ram med 700 000 kronor för byte av armaturer på två 
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fotbollsplaner på Aggarpsvallen samt fotbollsplanen i Bara genom överföring av 

medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för inventarier på 

Aggarps sporthall. 

 

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktig 2020-11-25 § 109 - Justering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen för 
deltagande på distans. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen justeras 

med ny paragraf om deltagande på distans, samt 

att ändringarna gäller från och med 2020-12-10. 

 

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktig 2020-11-25 § 103 - 
Uppföljningsrapport 3 (UR3) - ekonomisk uppföljning med prognos för nämnder 
och styrelser. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Uppföljningsrapport 3 - 2020, 
ekonomisk uppföljning. 

 

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktig 2020-11-25 § 103 - Riktlinjer Stöd till 
föreningar i Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta ny författning Stöd till föreningar i Svedala kommun,  

att författningarna Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala 
kommun och Riktlinjer och regler för kommunens stöd till kulturföreningar 
upphör att gälla, samt 

att detta gäller från och med 2021-01-01.    

  

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktig 2020-11-25 § 107 - Upphörande av 
elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer ska upphöra att gälla 
från 

2021-01-01.   

 

 

 



 

 

13(13) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-02-03  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Gull-Britt Jönsson (S) ställer frågan om hur långt man kommit med Folkets 
Hus? 

Områdeschef för kultur- och fritid svarar: Folkets Hus ska vara tömt till den 1 
april. Vad gäller avtalet så kommer detta att upprättas mellan Svedab och 
Trianon.  

Vad kultur- och fritid har börjat med nu är att ta till vara på inventarier, material 
och konst. 

Var konsten ska placeras är just nu under utredning. 

Vad gäller nuvarande hyresgäster har kommunstyrelsen gett 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag genom lokalstrategen att finna 
alternativa lokaler. 

 

Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktig 2020-11-25 § 93 - Reviderad budget 
2021 med ram för 2022-2023 (budgetventil). 

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktige 2020-11-25 - Anläggning av 
servicebyggnader och kiosk vid FSI Etapp 2, Aggarps Sporthall. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2020-11-25 - Förslag om överföring 
av medel för att byta ut armaturer vid Aggarpsvallen och Bara fotbollsplaner. 

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktig 2020-11-25 § 109 - Justering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen för 
deltagande på distans. 

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktig 2020-11-25 § 103 - 
Uppföljningsrapport 3 (UR3) - ekonomisk uppföljning med prognos för nämnder 
och styrelser. 

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktig 2020-11-25 § 103 - Riktlinjer Stöd till 
föreningar i Svedala kommun. 

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktig 2020-11-25 § 107 - Upphörande av 
elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer. 

 

     

     

 

 


