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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Kommunhuset lokal Aggarp och med deltagande på distans, 
onsdagen den 31 mars 2021 kl 18:30-19:15. 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Patrik Büssow 

Justeringens plats och datum Dokumentjustering sker digitalt, 2021-04-01.  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 18-26 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Patrik Büssow  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-31 

Anslaget sätts upp 2021-04-01 Anslaget till och med 2021-04-23 

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 

Carina Lindhe (BP) för Lise-Lott Gsaxner (S) Deltar på distans 

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M)                                         Deltar på distans 
Ingegerd Eriksson (C)                                     Deltar på distans 
Ulf Hansson (MP), Insynsplats                        Deltar på distans 
Martin Pråme Malmqvist (KD), Insynsplats     Deltar på distans 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Sten Andersson, kommunrevisor                              Deltar på distans                                           
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
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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Idé Svedala förslag om att bygga en pumptrackbana-cykelbana i 
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§ 20 
Förslag till reviderade nämndsmål och indikatorer ............................. 7 

§ 21 
Ärende om halverad kulturskoleavgift ................................................ 9 

§ 22 
Beslut om att lämna Svedalagården och Gamla IP .......................... 10 

§ 23 
Förslag till förändring av författning 1:03 - Bestämmelser för Svedala 
kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier .................................. 12 

§ 24 
Förslag till namn för nya idrottsområdet vid Aggarpsskolan som idag 
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§ 25 
Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 
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§ 26 
Information och nya frågor anmäls 2021-03-31 ................................ 17 
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§ 18  

Prognosrapport nr. 1 med helårsprognos 2021 

Dnr 2021-000074  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna prognosrapport nr. 1 med helårsprognos 2021 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och kommunala bolag ska enligt antagen tidplan för kommunens 
ekonomiska uppföljning 2021 besluta om prognosrapport/uppföljningsrapport nr 
1 senast mars 2021.   

 

Områdeschef kultur- och fritid föredrog ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport nr. 1 med helårsprognos 2021. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 

 

5(18) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19  

Idé Svedala förslag om att bygga en 
pumptrackbana-cykelbana i Svedala 

Dnr 2021-000057  

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  

att tacka förslagsställaren för initiativet samt att avslå förslaget med hänvisning 
till att det saknas ekonomiskt utrymme för både anläggning och drift av en 
pumptrackbana 

att förslaget beaktas i det framtida budgetarbetet  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett inkommit Idé 
Svedala förslag om att Bygga en Pumptrackbana-cykelbana i Svedala. 

 

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, presenterade sitt förslag på kultur- och 
fritidsnämndens 

möte 2021-03-03. 

 

Verksamheten har undersökt lämpliga område för anläggning, beaktat 
skötselförutsättningarna samt tittat på säkerheten runtomkring dessa. 

Två leverantörer har lämnat offerter Lappset och Unisport. Båda leverantörerna 
erbjuder liknande lösningar i form av färdiga moduler som byggs ihop. 
Modulerna består av en gummiyta som inte blir hal när det regnar och som 
även rullstolförare kan använda. Det går fint att använda cyklar, sparkcyklar, 
skateboards och inlines och kan nyttjas av alla åldersgrupper. En fördel med 
dessa banor är att de inte är stationära utan kan flyttas och byggas upp någon 
annanstans - dock krävs det en hel del jobb som man då kan beställa av 
leverantören. Banan kan ställas på gräs, grus eller asfalt, det krävs en 
någorlunda plan yta men då banorna inte har en sarg tål de i vissa måna 
ojämlikheter i marken. Se inspirationsbilder i bilaga 2. Modulerna finns att 
beställa i tre olika storlekar, samtliga får plats på den anvisade ytan, priser 
enligt nedan exklusive montering: 
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 Pumptrack Liten, 330 185 kronor  

 Pumptrack Medium, 465 650 kronor   

 Pumptrack Stor, 651 065 kronor 

 

Då nämnden saknar ekonomiskt utrymme för anläggning av ovan nämnd 
pumptrackbana har monteringskostnaderna inte beaktats. En byggnation av en 
pumptrackbana kan innebära behov av detaljplanändringar, samt vidare 
utredning kring om en strandskyddsdispens behöver göras. Driftkostnaderna är 
inte heller beaktade i detta skede.  

 

Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för initiativet samt avslår 
förslaget med hänvisning till att det saknas ekonomiskt utrymme för både 
anläggning och drift av en pumptrackbana. 

 

 

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

-Pumptrack Bilaga 1. 

-Pumptrack Bilaga 2. 

-Tjänsteskrivelse till - Idé Svedala förslag om en pumptrack-cykelbana 

-Protokollsbeslut 2021-03-03 § 8. 

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 20  

Förslag till reviderade nämndsmål och indikatorer 

Dnr 2021-000075  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att revidera nämndens mål och tillhörande indikationer för 2022 enligt följande: 

 

Kultur och fritid ska ha en tydlig bildningsansats där barn och unga prioriteras.  

Indikator:  

Antalet deltagartillfällen ska bibehållas i förhållande till 2018 och målgruppens 
storlek.  

Målvärde: 137 711 

 

Föreningarna i Svedala ska känna sig delaktiga och inkluderade 

Indikator:  

Föreningarna i Svedala ska känna sig delaktiga och inkluderade 

Målvärde: 90% 

 

Kultur och fritid ska arbeta för att fler besöker eller deltar i den verksamhet som 
erbjuds 

Indikatorer: 

Öka antalet fysiska och virtuella besök på biblioteken i procent 

Målvärde: 5% 

 

Full beläggning av antalet elever som deltar i kulturskolan i procent 

Målvärde: 100% 

 

Ökning av antalet besökare och deltagare inom Ungas fritid i procent 

Målvärde: 25% 
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Sammanfattning av ärendet 
Under strategidagen som genomfördes våren 2021 utvärderades Kultur och 
fritidsnämndens mål och ovanstående förslag utformades. Kultur och 
fritidsnämnden har i dagsläget 5 mål som är kopplade till Kommunfullmäktiges 
övergripande mål; Svedala kommun ska planera för en långsiktig hållbar tillväxt, 
Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun, Kommunens 
resurser ska användas kostnadseffektivt, Våra verksamheter omvärderar 
ständigt och tänker nytt vid behov, Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt 
en arbetsmarknad i balans. 

Nämndens mål är: 

1. Kultur och fritids verksamhet ska ha en tydlig bildningsansats där barn och 
unga prioriteras 

2. Kultur och fritids verksamhet ska präglas av lyhördhet för medborgarnas 
behov och  

   önskemål för att stärka kommunens varumärke 

3. Kultur och fritid ska arbeta för att fler besöker eller deltar i den verksamhet 
som erbjuds 

4. Kultur och fritid ska arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger 
förutsättningar för  

   att utvärdera och omvärdera 

5. Kultur och fritid ska sprida kunskap om kulturella och kreativa näringar 

 

Under strategidagen konstaterades att verksamheten har ett system för 
kvalitetsarbete och  

att nämndens mål är överflödigt. Vidare konstaterades att nämndens 
möjligheter för att  

uppnå ett välmående näringsliv och arbetsmarknad i balans är små och det 
förslås ta bort  

som nämndens mål.  

 

Handlingar i ärendet 
-Information om förslag till reviderade nämndsmål 2022, PowerPoint. 

-Tjänsteskrivelse om reviderade nämndsmål 2022, daterad 2021-03-25. 

     

     

Beslut skickas till 
kommunstyrelsen 
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§ 21  

Ärende om halverad kulturskoleavgift 

Dnr 2021-000079  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta om att  

ge Kultur- och fritidsnämnden möjlighet att vid tillfällen då det finns lediga 
platser på Kulturskolan erbjuda möjlighet för elever att gå en halv termin med 
halverad avgift 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ser en möjlighet att rekrytera fler elever till 
Kulturskolan genom att halvera terminsavgiften när halva terminen är kvar.  

 

Kultur och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsnämnden mandat att erbjuda plats 
på Kulturskolan till halverad terminsavgift när halva terminen har gått. En 
förutsättning att erbjuda halverad terminsavgift kan endast genomföras vid 
tillfällen då det finns vakanta platser på Kulturskolan.  

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om - Halverad kulturskoleavgift daterad 2021-03-22. 

-Avgifter för kulturskolan - ffs2-10-avgifter-vid-kulturskolan. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 22  

Beslut om att lämna Svedalagården och Gamla IP 

Dnr 2021-000015  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att uppdra åt verksamheten att tillse att Svedalagårdens naturgräsplan samt 
naturgräsplanen på Svedala gamla IP, med tillhörande fastigheter, upphör som 
bokningsbara objekt för föreningsverksamhet senast 1 januari 2022 

att uppdra åt verksamheten att informera föreningarna som nyttjar 
fotbollsanläggningar om de förändringar som är anstående 

att expediera beslutet till teknisk nämnd för genomförande av ändringar i 
skötselplanerna för anläggningarna 

 

     

 

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. 

 

Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta att naturgräsplanen på Gamla IP 
samt naturgräsplanen på Svedalagården, med tillhörande fastigheter, upphör 
fungera som bokningsbara objekt för föreningsverksamhet samt att hänvisa 
föreningar som nyttjar fotbollsanläggningarna till det nya samlade 
idrottsområdet vid Aggarps sporthall.  
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Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om naturgräsplaner Svedala tätort daterad 2021-03-15. 

-Protokollsutdrag 2021 02-03 § 2. 

     

     

Beslut skickas till 
Teknisk Nämnd 
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§ 23  

Förslag till förändring av författning 1:03 - 
Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, 
idrottspris och stipendier 

Dnr 2021-000077  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige   

att upphäva författning 1.03 – Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, 
idrottspris och stipendier samt 

att delegera till kultur- och fritidsnämnden att besluta om framtida revideringar 
om bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens presidium har vid sitt möte 2021-02-17 fört 
diskussioner om att förlänga nomineringstiden för Svedala kommuns kulturpris. 
idrottspris och stipendier.  

 

Skälen för detta är att antalet nomineringar minskat de sista åren och 
nomineringstiden nog kan anses vara något kort speciellt efter jul- och 
nyårshelgerna.  

 

En förlängning av nomineringstiden medför inga negativa konsekvenser då 
priser och stipendier delas ut först på nationaldagen. 

 

Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att delegera till kultur- och fritidsnämnden att revidera 
bestämmelserna i författning 1:03 – Bestämmelser för Svedala kommuns 
kulturpris, idrottspris och stipendier samt att upphäva nuvarande författning.  
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Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om - Förslag till förändring av författning 1:03 - Bestämmelser 
för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier, daterad 2021-03-25. 

-Nuvarande författning 1:03 - Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, 
idrottspris och stipendier.    

 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 24  

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 Teknisk nämnd besluta att idrottsområdet vid Aggarpsskolan som 
idag har arbetsnamnet FSI etapp 2 ska heta Södra Aggarpsvallen och 
nuvarande Aggarpsvallen ska heta Norra Aggarpsvallen 

 

     

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. 

 

Från Ungdomsrådet inkom 2021-03-15 ett remissyttrande om att de ställer sig 
bakom kultur- och fritidsnämndens förslag på namn. 
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Handlingar i ärendet 
-Protokollsutdrag 2021-03-03 § 12 - Förslag till namn för nya idrottsområdet vid 
Aggarpsskolan som idag har arbetsnamnet FSI etapp 2. 

-Remissyttrande från ungdomsrådet 2021-03-15.  

     

     

Beslut skickas till 
Teknisk Nämnd 
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§ 25  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2021-03-31 

Dnr 2021-000036  

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 31 mars över anmälda delegationsbeslut till nämnd 31 mars 2021. 
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§ 26  

Information och nya frågor anmäls 2021-03-31 

Dnr 2021-000076  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2021-03-15 § 27 - 
Digitaliseringsstrategi för Svedala kommun samt information om pågående 
digitaliseringsprojekt. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen 

att anta Digitala Svedala – digital strategi Svedala kommun, samt 

att särskilt beakta gruppen med digitalt utanförskap när det gäller 

medborgarnära digitala tjänster. 

 

-Protokollsbeslut 2021-03-15 § 40 - Intern kontroll 2020 för Svedala kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2020 för 
kommunstyrelsen och ställa sig bakom föreslagna åtgärder, samt 

att ha tagit del av nämndernas rapporteringar av genomförd intern kontroll 
2020. 

 

 
Kort information från Tomas och Birgitta: 
 
Birgitta och Tomas var med och tog det första spadtaget inför byggnationen av 
Svedala Ifs nya klubbstuga. 
Sedan vara de borta och tittade på de nya fotbollsplanerna vid Aggarpsskolan 
där de hade börjat rita in fotbollsplanens vita linjer. Det såg fint ut med bänkar 
och små nysatta träd som ska få växa sig stora med tiden. Även markarbete för 
kiosken var påbörjat. 
 
Belysningen vid planerna är också injusterade så att de inte ska lysa in till 
grannfastigheterna. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-31  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Senaste föreningsträffen där många var anmälda förlöpte bra, där det 
diskuterades bland annat Sommarkul och att starta upp en Facebook grupp för 
att kunna samarbeta mera och utbyta information. 
  
Föreningarna i Svedala är nöjda med Sommarkul som en plattform för att få in 
fler ungdomar i föreningarna.  
Föreningarna i Bara och Klågerup var inte fullt så nöjda då de menar att 
Sommarkul erbjuds i Svedala vilket inte ger så många nya rekryteringar till 
deras föreningar. 
 
Även i år kommer det hållas Speeddating möten där presidiet, Tomas och 
Theodora träffar idrottsföreningarna och presidiet, Eva och Karin träffar 
kulturföreningarna dessa kommer att hållas digitalt. 
 
Det är beslutat att årets nationaldagsfirande kommer att ske digitalt precis som 
föregående år. 
 
Feriearbeten kan inte ske vid äldre- och barnomsorgsverksamheterna på grund 
av pandemin, istället funderas det på att öka ferieplatserna inom 
gata/parkenheten. Då gata/park inte har anställda som kan fungera som 
handledare för ferieungdomarna får vi anställa egna handledare utifrån.  
 
Sommarlovsentreprenörerna, här har vi träffat ett avtal med ett företag som ska 
hålla i en starta eget-kurs för att kicka igång våra ungdomar i deras 
företagande.  
   . 

Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2021-03-15 § 27 - 
Digitaliseringsstrategi för Svedala kommun samt information om pågående 
digitaliseringsprojekt. 

-Protokollsbeslut 2021-03-15 § 40 - Intern kontroll 2020 för Svedala kommun. 

     

     

 

 


