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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Kommunhuset lokal Aggarp samt deltagande på distans 
onsdagen den 21 april 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 Dan Nilsson 

Justeringens plats och datum Dokumentjustering sker digitalt 2021-04-22  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 27-33 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Dan Nilsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-21 

Anslaget sätts upp 2021-04-22 Anslaget till och med 2021-05-14 

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

Tjänstgörande ersättare 

James Perlman (M) för Patrik Büssow (L)            distans 
 

Ersättare och insynsplatser 

Ingegerd Eriksson (C)                                           distans 
Carina Lindhe (BP) § 28-33                                  distans 
Hans Bengtsson (SD)                                           distans 
Mats Isgren (S)                                                     distans 
Ulf Hansson (MP), Insynsplats                             distans 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Sten Andersson, kommunrevisor                         distans 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Peter Jörsgård, ekonom                                       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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§ 27  

Budget 2022 med ram 2023-24 

Dnr 2021-000046  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna budget för 2022 med ram 2023-2024 

     

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 
-Budgetskrivelse för budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för kultur- och 
fritidsnämnden. 

-Investeringsbudget 2022 med flerårsplan 2023-2024. 

-Investeringsplan Klågerups Ga IP, utbyte av konstgräs. 

-Investeringsplan Bara IP, utbyte av konstgräs. 

-Investeringskalkyl Passersystem Idrottshallar. 

-Protokollsbeslut från kultur- och fritidsnämnden 2021-03-03 § 11. 

-Information om budgetprocessen för kultur- och fritidsnämnden PowerPoint. 

-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2021-02-01 § 3. Tekniska ramar för  

 budget 2022 med ram2023-2024. 

 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 28  

Klågerups idrottsområden - information 

Dnr 2021-000093  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen informerar i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Underlag till utbildningschefens presentation, PowerPoint. 
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§ 29  

Nominering till Årets ledare för barn och unga 
2020 

Dnr 2021-000042  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Martin Jönsson, Svedala kampsportförening som mottagare av Svedala 
kommuns stipendium för Årets ledare för barn och unga 2020  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Stipendiet Årets ledare för barn och unga ska ge stöd och uppmuntran till en 
person med dokumenterat, framträdande insatser för barn och unga och som 
vill utvecklas som ledare inom olika områden. 

Årets ledare för barn och unga kan både nomineras av allmänheten, en 
förening eller organisation eller annan ledare samt sökas av person med 
dokumenterat lovande förutsättningar inom området. 

Förslag, med motivering, ska vara kultur- och fritid tillhanda senast den 31 
mars.  

Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar vem som ska tilldelas 
stipendium.  

Stipendium delas ut under festliga former på Sveriges nationaldag den 6 juni 
2021. 

Stipendiet är på 10 000 kronor 

 

Handlingar i ärendet 
Nomineringar till Årets ledare för barn och unga 2020. 

Yrkanden 
Ordförande Birgitta Delring (BP) ber om förslag till stipendietagare till 
stipendium för årets ledare för barn och unga 2020. 

Dan Nilsson (M) föreslår för femklöverns räkning att Martin Jönsson ska tilldelas 
stipendiet 2020. 

Gull-Britt Jönsson (S) yrkar bifall till förslaget för S, MP och Vs räkning. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar bifall till förslaget för SDs räkning. 
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Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt 
bifaller förslaget att Martin Jönsson, Svedala kampsportförening ska tilldelas 
stipendium för årets ledare för barn och unga 2020. 

Beslut skickas till 
Stipendietagaren 
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§ 30  

Nominering till Idrottspris 2020 

Dnr 2021-000043  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Rasmus Hedberg, Svedala Motorklubb som mottagare av Svedala 
kommuns Idrottspris 2020  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Idrottspris till den idrottsutövaren 

eller det lag som under året utfört en bra idrottsprestation. 

Idrottspriset kan ges till person/personer eller lag, som under det gångna året 
visat dokumenterade, lovande prestationer inom idrottsområdet och/eller 
utvecklat färdigheter i en lokal förening. 

Allmänheten eller en förening/organisation kan nominera en eller flera 
kandidater, en förening eller organisation. Idrottspriset kan inte sökas. 

Priset delas ut till idrottsutövare som representerar förening som är registrerad 

hos fritidsenheten eller som bor eller har bott i kommunen. Delas pris ut till 

förening ska denna vara registrerad hos fritidsenheten i Svedala kommun.  

Förslag, med motivering, ska vara kultur och fritid tillhanda senast den 31 mars.  

Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar vem som ska tilldelas priset.  

Priset delas ut under festliga former på Sveriges nationaldag den 6 juni 2021. 

Priset är på 10 000 kronor. 

 

Handlingar i ärendet 
Nomineringar till Idrottspris 2020. 

Yrkanden 
Ordförande Birgitta Delring (BP) ber om förslag till pristagare för Idrottspris 
2020. 

Dan Nilsson (M) föreslår för femklöverns räkning att Rasmus Hedberg ska 
tilldelas Idrottspris 2020. 

Gull-Britt Jönsson (S) yrkar bifall till förslaget för S, MP och Vs räkning. 
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Morgan Pedersen (SD) yrkar på att Quincy Kliba ska tilldelas Idrottspris 2020 
för SDs räkning. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att det finns två förslag till beslut och 
ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att tilldela Rasmus Hedberg, Svedala Motorklubb Idrottspris för 2020. 

 

Beslut skickas till 
Pristagaren 
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§ 31  

Nominering till Kulturstipendium 2020 

Dnr 2021-000044  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Johan Nilhåk som mottagare av Svedala kommuns Kulturstipendium 
2020 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kulturstipendium som stöd och 

uppmuntran till studier inom kulturområdet.  

Kulturstipendiet ska ge uppmuntran och stöd för kulturutövande ungdomar och 
unga vuxna till och med 25 års ålder, att förverkliga en idé, ett projekt, en 
studieresa eller motsvarande. 

Kulturstipendiet kan både nomineras av allmänheten, en förening eller 
organisation samt sökas av person med dokumenterat lovande förutsättningar 
inom kulturområdet. 

Föreningar och enskilda personer kan lämna förslag till stipendiater. Stipendiet 
kan också sökas personligen. 

Förslag, med motivering, ska vara kultur- och fritid tillhanda senast den 31 
mars.  

Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar vem som ska tilldelas 
Stipendium.  

Stipendium delas ut under festliga former på Sveriges nationaldag den 6 juni 
2021. 

Stipendium är på 10 000 kronor 

 

Handlingar i ärendet 
Nomineringar till Kulturstipendium 2020. 

Yrkanden 
Ordförande Birgitta Delring (BP) ber om förslag till stipendietagare för 
stipendium till Kulturstipendium 2020. 
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Dan Nilsson (M) föreslår för femklöverns räkning att Johan Nilhåk ska tilldelas 
Kulturstipendium 2020. 

Gull-Britt Jönsson (S) yrkar bifall till förslaget för S, MP och Vs räkning. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar bifall till förslaget för SDs räkning. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt 
bifaller förslaget att Johan Nilhåk ska tilldelas Kulturstipendium 2020. 

Beslut skickas till 
Stipendietagaren 
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§ 32  

Nominering till Kulturpris 2020 

Dnr 2021-000045  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Monica Holmqvist, konstnärsgruppen Sydväst KSV som mottagare av 
Svedala kommuns Kulturpris 2020 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kulturpris som stöd och uppmuntran 
för en god kulturgärning. 

Den/de som nomineras ska ha bedrivit verksamhet som kommit medborgarna 
till del, på kort eller lång sikt, inom följande områden: litteratur, musik, bildkonst, 
konsthantverk, mat, teater, dans, textilkonst, museiverksamhet, 
utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturarv, bildning eller 
andra jämförbara områden. 

Även längre tids ideell gärning inom kulturområdet som bidragit till att utveckla 
det lokala kulturlivet, kan prisas. 

Allmänheten, en förening/organisation kan nominera en eller flera kandidater, 
en förening, organisation eller sammanslutning av personer. Kulturpriset kan 
inte sökas. 

Priset delas ut till personer som bor eller har bott i kommunen. Delas pris ut 

till förening ska denna vara registrerad hos kultur- och fritid i Svedala kommun.  

 

Förslag, med motivering, ska vara kultur och fritid tillhanda senast den 31 mars.  

Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar vem som ska tilldelas priset.  

Priset delas ut under festliga former på Sveriges nationaldag den 6 juni 2021. 

Priset är på 10 000 kronor. 

 

Handlingar i ärendet 
Nomineringar till Kulturpris 2020. 
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Yrkanden 
Ordförande Birgitta Delring (BP) ber om förslag till pristagare. 

Dan Nilsson (M) föreslår för femklöverns räkning att Monica Holmqvist ska 
tilldelas Kulturpris 2020. 

Gull-Britt Jönsson (S) yrkar bifall till förslaget för S, MP och Vs räkning. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar bifall till förslaget för SDs räkning. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt 
bifaller förslaget att Monica Holmqvist, konstnärsgruppen Sydväst KSV ska 
tilldelas Kulturpris för 2020. 

 

Beslut skickas till 
Pristagaren 
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§ 33  

Information och nya frågor anmäls 2021-04-21 

Dnr 2021-000090  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

     

Sammanfattning av ärendet 
*Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2021-03-15  § 42 - Revidering av 
delegationsförteckning för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen, att 

gälla från och med 1 april 2021, samt 

att ge övriga nämnder i uppdrag att revidera sina delegationsförteckningar med 

anledning av ändringar i kommunstyrelsens delegationsförteckning avseende 

HR-frågor. 

 

*Ansökan om hyres-arrendereducering för Svedala Bowlinghall daterad 2021-
02-10. 

"...under rådande pandemi har all eventbowling försvunnit såsom barnkalas, 
företagssammankomster och det mesta av spontanbowling. Förutom att 
bowlingspelet uteblivit har mat och dryck uteblivit..." 

 

*Svar på ansökan om hyres-arrendereducering för Svedala Bowlinghall daterad 
2021-04-07: 

Regeringen har föreslagit en ny period med statligt stöd när vissa 
lokalhyresgäster får rabatt på hyran. Regeringen har anmält stödet till EU-
kommissionen för godkännande och skriver i ett pressmeddelande den 10 mars 
2021 att så snart kommissionen har godkänt stödet avser regeringen fatta 
beslut om förordningen för stödet.  

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för 
hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden har inte möjlighet att föregå EU-kommissionens 
beslut och bevakar regeringens publiceringar i frågan. 
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*Skrivelse från Statarmuseet - En sammanfattning från vårt digitala möte den 
26 januari 2021. 

Skrivelsen beskriver bland annat situationen under pandemin med kostnader 
och kostnadsanpassningar. 

 

*Svar på skrivelsen från Statarmuseet daterad 2021-04-08: 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit mot er önskan om ekonomiskt stöd.  

Kultur- och fritidsnämnden förstår att Statarmuseet befinner sig i en ekonomiskt 
svår situation på grund av konsekvenserna av den pågående pandemin.  

Kultur- och fritidsnämnden har budgeterat för medstiftarbidraget på 200 000 kr 
årligen och har dessvärre inte möjlighet att justera medstiftarbidraget 
innevarande år. 

Kultur- och fritidsnämnden önskar löpande få information om Statarmuseets 
ekonomiska läge. 

 

*Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2021-04-07  § 24 - Attestreglemente 
med tillämpningsanvisningar för Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta attestreglemente för Svedala kommun, enligt redovisat förslag, att gälla 
från och med 1 maj 2021, samt 

att tidigare attest- och utanordningsreglemente antaget 2002-02-13 av 
kommunfullmäktige därmed upphör att gälla. 

 

*Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2021-04-07  § 27 - Motion om 
förmånscyklar till Svedala kommuns personal. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen om att införa förmånscyklar. 

Sammanfattning av ärendet: 

I en motion från den 23 april 2018 lämnar Ambjörn Hardenstedt och Jesper 
Sennertoft, Socialdemokraterna, ett förslag att Svedala kommun ska införa 
möjligheten till förmånscyklar för kommunens anställda. Motionärerna 
framhåller att förmånscykel är ett bra och förmånligt sätt att finansiera ett 
miljövänligt och hälsofrämjande transportmedel för den anställde. Motionärerna 
framhåller vidare att införandet bidrar till att kommunen är en förebild för en mer 
hälsosam livsstil som bidrar till hållbar utveckling och miljösmarta val. Av 
motionen framgår att motionärerna föreslår en lösning i form av 
bruttolöneavdrag. 
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Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2021-03-15  § 42 -  Revidering av  

 delegationsförteckning för kommunstyrelsen. 

-Ansökan om hyres-arrendereducering för Svedala Bowlinghall daterad 

 2021-02-10. 

-Svar på ansökan om hyres-arrendereducering för Svedala Bowlinghall  

 daterad 2021-04-07. 

-Skrivelse från Statarmuseet - En sammanfattning från vårt digitala möte den 26  

 januari 2021 daterad 2021-02-03. 

-Svar på skrivelsen från Statarmuseet daterad 2021-04-08. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2021-04-07 § 24 - Attestreglemente  

 med tillämpningsanvisningar för Svedala kommun. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2021-04-07  § 27 -  Motion om  

 förmånscyklar till Svedala kommuns personal. 

 
     

     

 

 


