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

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Kommunhuset lokal Aggarp och med deltagande på distans, 
onsdagen den 3 mars 2021 kl 18:30-19:30. 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och datum Dokumentjustering sker digitalt, 2021-03-05  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 8-17 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Christoffer Andersson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-03 

Anslaget sätts upp 2021-03-05 Anslaget till och med 2021-03-29 

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

Tjänstgörande ersättare 

Emmy Hardenstedt (S) för Lise-Lott Gsaxner (S) deltar på distans                                          

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M)                                               deltar på distans                                          
Ingegerd Eriksson (C)                                            deltar på distans                                          
Carina Lindhe (BP)                                                deltar på distans                                          
Hans Bengtsson (SD)                                            deltar på distans                                          
Christian Boy (ÄS)                                                 deltar på distans                                          
Mats Isgren (S)                                                      deltar på distans                                          
Ulf Hansson (MP), Insynsplats                              deltar på distans                                          
Martin Pråme Malmqvist (KD), Insynsplats           deltar på distans                                          

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Peter Jörsgård, förvaltningsekonom                          deltar på distans                                          
Sten Andersson, kommunrevisor                              deltar på distans                                          
Pernilla Hedetoft, kommunjurist § 2-7                       deltar på distans                                          
Tobias Persson, förslagsställare Idé Svedala § 1-2  deltar på distans                                          
Robin Nord, förslagsställare Idé Svedala § 1-2         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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§ 8  

Förslagsställaren presenterar sitt Idé Svedala 
förslag - Om att bygga en pumptrackbana-
cykelbana i Svedala 

Dnr 2021-000057  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att tacka förslagsställaren för presentationen samt 

att ha tagit del av densamma 

     

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i sin helhet: 

Förslag om att bygga en pumptrack bana i Svedala. Det är en utmärkt 
träningsform (lek) som passar barn/ungdomar och vuxna i alla åldrar. 

Förslagsställaren Tobias Persson, har bjudits in till kultur- och fritidsnämndens 
möte för att presentera sitt förslag. 

Handlingar i ärendet 
-Idé Svedala - förslag om pumptrack-cykelbana. 

-Pumptrack Bilaga 1. 

-Pumptrack Bilaga 2. 
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§ 9  

Förslagsställaren presenterar sitt Idé Svedala 
förslag - Om att det byggs en utomhus padelbana 
i Bara 

Dnr 2021-000058  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att tacka förslagsställaren för presentationen samt 

att ha tagit del av densamma  

     

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i sin helhet: 

Önskar att utomhuspadelbana byggs i Bara i stil med vad som byggts i 
Svedala. Förslag är runt badet och att det även arrangeras av badet/Kuben. 
Samt att där finns bokningssystem online såsom i Svedala. Grind med kod 
runtom kanske är nödvändigt för att det ska fungera, då det inte är på en 
tennisklubb som i Svedala. Prismodell som i Svedala. 

Padel är en stor trend idag och en av världens snabbaste växande sporter som 
är populärt bland alla åldrar. Jag anser att i takt som Bara växer bör även 
utbudet på aktiviteter och liknande göra detta. 

Förslagsställaren Robin Nord, har bjudits in till kultur- och fritidsnämndens möte 
för att presentera sitt förslag. 

 

Handlingar i ärendet 
Idé Svedala - förslag om padelbana i Bara. 
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§ 10  

Årsredovisning 2020 för Kultur- och 
fritidsnämnden 

Dnr 2021-000037  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna årsredovisningen samt 

att överlämna denna till kommunstyrelsen för vidare hantering 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ska enligt tidplan för ekonomiåret fatta beslut om årsredovisningen 
senast den 4 mars 2021. 

Ekonomienheten har upprättat årsredovisning 2020 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet.  

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

 

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 2020 för kultur- och fritidsnämnden. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 11  

Information om - Budget 2022 med ram 2023-24 

Dnr 2021-000046  

Beslut 
Kultur. och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2021  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att befolkningsprognossiffror för 2021 och 2024 ligger till grund för beräkningar 
av tekniska ramar 

att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, förskola, grundskola, 
gymnasieskola och äldreomsorg för budget 2022 med flerårsplan 2023 och 
2024, enligt i ärendet redovisat förslag 

godkänna tekniska ramar för budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 

att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats 

att inriktningen för investeringsvolymen för taxefinansierad verksamhet ska 
baseras på en totalram enligt beräkningsprinciper framtagna i 
investeringspolicyn 

att inriktningen för investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet ska 
begränsas till självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande 
treårsperiod ej ska understiga 100 % inklusive VA-anläggningar 

att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till 
verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 1 % under rullande treårsperiod. 

 

Kommunstyrelsen beslutade  

att uppdra åt nämnderna att återkomma med konsekvensanalyser i 
budgetskrivelserna 

att socialnämnden särskilt ska beakta ekonomiskt bistånd i nämndens analys 
för det kommande budgetarbetet 

att uppdra åt kommunledningen att ta fram anvisningar för budget 2022 med 
flerårsplan 2023-2024. 

 

Information i ärendet kommer att lämnas av områdeschef kultur- och fritid samt 
förvaltningsekonomen. 
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Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2021-02-01 § 3. 

-Information om budgetprocessen för kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 12  

Förslag till namn för nya idrottsområdet vid 
Aggarpsskolan som idag har arbetsnamnet FSI 
etapp 2 

Dnr 2021-000056  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå följande alternativ på namn, det som idag kallas Aggarpsvallen får 
namnet Norra Aggarpsvallen och det nya idrottsområdet får namnet Södra 
Aggarpsvallen samt 

att remittera namnförslagen till Ungdomsparlamentet för yttrande och eventuellt 
komma med ett eget förslag på namn. 

       

Sammanfattning av ärendet 
Det nya idrottsområdet vid Aggarpsskolan har idag arbetsnamnet FSI etapp 2.  

Nu är det dags att ge idrottsområdet ett nytt namn. 

Vid presidiemötet den 17 februari bestämdes det att de olika partigrupperna i 
kultur- och fritidsnämnden ska inkomma med förslag på två namn vardera till 
nämndmötet den 3 mars. De förslag vilka nämnden beslutar om ska sedan 
skickas till ungdomsparlamentet för yttrande. 

 

På kultur- och fritidsnämndens möte 2021-03-03 diskuterades förslag på namn 
för det nya idrottsområdet vid Aggarpsskolan. Ingegerd Eriksson (C) förde fram 
att vi idag har ett idrottsområde vilket har ett inarbetat namn nämligen 
Aggarpsvallen, så hennes förslag var att det befintliga namnet Aggarpsvallen 
skulle bibehållas med ändringen till Norra Aggarpsvallen och då skulle det nya 
idrottsområdet som idag har arbetsnamnet FSI etapp 2 kallas Södra 
Aggarpsvallen. Detta var vad de olika partigrupperna i nämnden också hade 
som förslag. Nämnden var också överens om att skicka förslaget till 
ungdomsparlamentet för yttrande där de också kan föreslå annat namn för det 
nya idrottsområdet om de vill detta. 

.         

     

Beslut skickas till 
Ungdomsparlamentet 
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§ 13  

Fastställande av kulturskoleavgifter enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2019-05-15 § 53 

Dnr 2021-000047  

Beslut 
kultur och fritidsnämnden beslutar 

att avgiften för kulturskolan regleras efter uppräkning enligt prisbasbelopp 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2019 beslut att Kultur och fritidsnämnden årligen 
ska räkna upp kulturskoleavgiften enligt justering av prisbasbeloppet för att 
täcka kostnaderna för inflation samt löneökningar. 

Prisbasbeloppet har 2021 fastställts till 47 600 kr vilket innebär en höjning med 
0.6% sen 2020. 

Det innebär nya avgifter enligt nedan: 

Undervisning                           Nuv Uppräk Ny avgift 

Instrumentalundervisning           Barn 1 1 220 kr 0,6 % 1 227 kr 

                                 Barn 2    810 kr 0,6 %    815 kr 

                                 Barn 3    410 kr 0,6 %    412 kr 

Gruppundervisning (dans, bild och film)    690 kr 0,6 %    694 kr 

Ensemble och körsång (inte betalar någon 

annan avgift till kulturskolan)           250 kr 0,6 %    252 kr 

 

Instrumenthyra     300 kr 0,6 %    302 kr 

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse till reviderade avgifter vid kulturskolan daterad 2021-02-15. 

-Förslag till reviderad författningssamling 2:10 - Avgifter vid kulturskolan. 

-Nu gällande författningssamling 2:10. 
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§ 14  

Hyresavtal Svedala Bowlinghall 

Dnr 2021-000048  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att uppdra åt verksamheten att säga upp hyresavtalet avseende bowlinghallen i 
Svedala sporthall senast den 30 september 2021 för ändring av villkor   

 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
I 2 kap. 8 § första stycket kommunallagen (2017:725) behandlas allmänt 
näringsfrämjande åtgärder och i andra stycket behandlas individuellt inriktat 
stöd till enskilda näringsidkare, vilket endast får lämnas om det finns synnerliga 
skäl. I allmänhet är det en restriktiv syn på vad synnerliga skäl innefattar, vilket 
skulle kunna vara att lämna bidrag till en mataffär eller bensinstation för att 
kunna ge kommunmedlemmarna en grundläggande service. 

  

Kultur och fritid hyr sedan 2012-07-01 ut bowlinghallen under Sporthallen i 
Svedala till en enskild näringsidkare. Hyresavtalet tecknades med hyresgästen 
2012-05-29 och löper till 2022-06-30 för ett år i taget. Bowlinghallen har en yta 
om totalt 460 m2 och enligt hyresavtalet uppgår hyran till 82.000 kr/år vilket ger 
ett kvadratmeterpris om 178 kr. Enligt hyresavtalet står hyresvärden bl.a. för 
reparations- och underhållskostnader av lokaler, kägelmaskiner och banor samt 
kostnad för förbrukning av el, värme och vatten. Under 2018 och 2019 uppgick 
reparations- och underhållskostnaderna till ca 70.000 kr/år. 

  

Enligt det ovan anförda får företagsstöd, enligt kommunallagen, inte lämnas om 
det inte föreligger synnerliga skäl, och det finns det inte i det här fallet. Det 
sedan tidigare ingångna hyresavtalet är därmed inte förenligt med 
kommunallagen. Hyran är inte marknadsmässig och gynnar en enskild 
näringsidkare på ett otillåtet sätt. Därtill kan hyresvärdens ansvar för bl.a. 
reparation, underhåll, el, värme och vatten uppfattas som en subventionering av 
hyran vilket heller inte är tillåtet om det inte finns synnerliga skäl. Verksamheten 
bedömer att det är av vikt att säkerställa att den enskilde näringsidkaren inte 
otillbörligt gynnas i strid med kommunallagen och att hyresavtalet därför bör 
sägas upp för villkorsändring. Hyran bör anpassas till marknaden och 
kostnaderna fördelas på ett annat sätt. 
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Kultur och fritid föreslår nämnden att ge verksamheten i uppdrag att säga upp 
hyresavtalet senast den 30 september 2021 för att driva villkorsändring. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse till ärendet hyresavtal Svedala Bowlinghall daterad 2021-02-
24. 
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§ 15  

Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020  

Dnr 2021-000054  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet vid kultur- och fritid 2020. 

Föredragande i detta ärende är områdeschef kultur- och fritid. 

Handlingar i ärendet 
Information om - Arbetsmiljö 2020 kultur- och fritidsnämnd. 
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§ 16  

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

Dnr 2021-000055  

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 fattade delegationsbeslut. 

-Delegationsbeslut. 
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§ 17  

Information och nya frågor anmäls 2021-03-03 

Dnr 2021-000035  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
*Protokollsbeslut från Kommunstyrelsen 2021-02-01 § 25 - Plan för budget, 
prognoser och ekonomisk uppföljning 2021.  

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta tidplan för budget och prognoser under 2021, samt  

att anta tidplan för ekonomisk uppföljning under 2021. 

 

*Protokollsbeslut från Kommunstyrelsen 2021-02-01 § 16 - Uppföljning 
Barnkonventionen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att en tvärgående tillfällig arbetsgrupp inrättas som följer upp och stöttar 
verksamheterna i arbetet med att implementera Barnkonventionen.  
Arbetsgruppen är aktiv från 2021 till och med 2023,  

att en gång om året återrapporterar arbetsgruppen till kommunstyrelsen. Den 
skriftliga rapporten kan överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.  

att uppdra åt kommundirektören att utse två tjänstepersoner till arbetsgruppen, 
samt  

att uppdra åt nämnderna att be respektive chef att utse en tjänsteperson till 
arbetsgruppen. 

 

*Protokollsbeslut från Kommunstyrelsen 2021-02-01 § 3 - Tekniska ramar för 
budget 2022 med ram 2023-2024. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att befolkningsprognossiffror för 2021 och 2024 ligger till grund för beräkningar 

av tekniska ramar 

att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, förskola, grundskola, 
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gymnasieskola och äldreomsorg för budget 2022 med flerårsplan 2023 och 

2024, enligt i ärendet redovisat förslag 

godkänna tekniska ramar för budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 

att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats 

att inriktningen för investeringsvolymen för taxefinansierad verksamhet ska 

baseras på en totalram enligt beräkningsprinciper framtagna i 

investeringspolicyn 

att inriktningen för investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet ska 

begränsas till självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande 

treårsperiod ej ska understiga 100 % inklusive VA-anläggningar 

att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till 

verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 1 % under rullande treårsperiod. 

 

*Protokollsbeslut från Kommunstyrelsen 2021-02-01 § 13 - Effektivt nyttjande 
av lokaler - redovisning av åtgärder. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna återrapporteringen. 

att besluta att i kommande års lokalförsörjningsplaner ska ingå en översyn av 

det befintliga lokalbeståndet.   

 

*Protokollsbeslut från Kommunstyrelsen 2021-02-01 § - Intern kontroll för 
Svedala kommun 2021. 

Kommunstyrelse beslutar 

att övergripande internkontrollpunkter 2021 för alla nämnder (ej valnämnd) är: 

* Brist i attestrutiner 

* Webbtillgänglighet 

att kommunstyrelsens egna internkontrollpunkter 2021 är: 

* Investeringar 

* Rapportering av frånvaro 

* Kriskommunikation 

samt att i arbetet med kommunstyrelsens egna internkontrollpunkter 2021 kan 

andra nämnder/verksamhetsområden behöva involveras efter behov, eftersom 

dessa internkontrollpunkter ska belysa samtliga verksamhetsområden.  
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*Uppföljning miljömål 2020 för kultur- och fritidsnämnden. 

 

*Protokollsbeslut från Kommunfullmäktige 2021-01-26 § 2 - Budget 2022 med 
ram 2023-24. 

Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att befolkningsprognossiffror från Statisticons prognos per 2020-12-18 
avseende befolkningstillväxt för 2021 och 2024 ligger till grund för beräkningar 
av tekniska ramar, 

att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna: förskola, grundskola, 
gymnasieskola och äldreomsorg för budget 2022 med flerårsplan 2023 och 
2024, enligt i ärendet redovisat förslag, 

godkänna tekniska ramar för budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2024, 

att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats, 

att inriktningen för investeringsvolymen för taxefinansierad verksamhet ska 
baseras på en totalram enligt beräkningsprinciper framtagna i 
investeringspolicyn, 

att inriktningen för investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet ska 
begränsas till självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande 
treårsperiod ej ska understiga 100 % inklusive Va-anläggningar, 

att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till 
verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 1 % under rullande treårsperiod. 

Kommunstyrelsen budgetutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra åt nämnderna att återkomma med konsekvensanalyser i 
budgetskrivelserna 

att uppdra åt kommunledningen att ta fram anvisningar för budget 2022 med 
flerårsplan 2023-2024. 

 

*Protokollsbeslut från Kommunfullmäktige 2021-02-17 § 7 - Investeringspolicy 
för Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till investeringspolicy, samt 

att upphäva tidigare version av investeringspolicy/investeringsplan.  

  

 

Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut från Kommunstyrelsen 2021-02-01 § 25 - Plan för budget, 
prognoser och ekonomisk uppföljning 2021.  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-03  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

-Tjänsteskrivelse till ärendet Plan för ekonomisk uppföljning 2021-01-22. 

-Protokollsbeslut från Kommunstyrelsen 2021-02-01 § 16 - Uppföljning 
Barnkonventionen. 

-Protokollsbeslut från Kommunstyrelsen 2021-02-01 § 3 - Tekniska ramar för 
budget 2022 med ram 2023-2024. 

-Protokollsbeslut från Kommunstyrelsen 2021-02-01 § 13 - Effektivt nyttjande 
av lokaler - redovisning av åtgärder. 

-Protokollsbeslut från Kommunstyrelsen 2021-02-01 § - Intern kontroll för 
Svedala kommun 2021. 

-Uppföljning miljömål 2020 för kultur- och fritidsnämnden. 

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktige 2021-01-26 § 2 - Budget 2022 med 
ram 2023-24. 

-Protokollsbeslut från Kommunfullmäktige 2021-02-17 § 7 - Investeringspolicy 
för Svedala kommun. 

     

     

 

 


