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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Kommunhuset lokal Aggarp samt deltagande på distans 
onsdagen den 26 maj 2021 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 Patrik Büssow 
 

Bussow 
Justeringens plats och datum 

 
Dokumentjustering sker digitalt 2021-05-27 

,   
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 34-43 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Patrik Büssow 
 

 
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Anslaget sätts upp 2021-05-28 Anslaget till och med 2021-06-20 

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

Tjänstgörande ersättare 

Mats Isgren (S) för Lise-Lott Gsaxner (S)                           distans 

Ersättare och insynsplatser 

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

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Peter Jörsgård, ekonom                                                      distans 
Sten Andersson, kommunrevisor                                        distans 
Mats Olofsson, kulturskolechef                                           distans 
Mårten Jönsson, ungas fritid § 34                                       distans 
Eva Thorgilsson, kultur- och bibliotekschef                         distans 
Theodora Mårtensson, Anläggningssamordnare                distans 
Carina Nielsen, allmänhet                                                   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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§ 34  

Information om extra ordinärt resultat (EOR) 

Dnr 2021-000108  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Muntlig information om resultaten av kultur- och fritids arbete med EOR vid 
kulturskolan, Biblioteken, Ungas Fritid samt på förvaltningen. 

Handlingar i ärendet 
PowerPoint presentation av de olika resultaten. 

     

     

 

 



 

 

5(20) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35  

Prognosrapport 2. Uppföljning av ekonomi för 
perioden januari-april samt prognos för helår 

Dnr 2021-000101  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna prognosrapport nr. 2 med helårsprognos 2021 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och bolag ska enligt antagen tidplan för kommunens ekonomiska 
uppföljning 2021 besluta om uppföljningsrapport/prognosrapport nr 2, 2021.        

Uppföljningsrapport/prognosrapport nr 2 har utarbetats. 

 

Områdeschef kultur- och fritid och förvaltningsekonomen är föredragande i 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
-Prognosrapport 2, uppföljning av ekonomi för perioden januari-april samt 
prognos för helår. 

-PowerPoint till prognosrapport 2. 
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§ 36  

Förslag till bidrag för studieförbund verksamma i 
Svedala kommun 2021 

Dnr 2021-000103  

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna sammanställningen om bidrag till studieförbunden enligt kultur- 
och bibliotekschefens tjänsteskrivelse om fördelning enligt följande: 

 

-165 185 kr till ABF Sydvästra Skåne 

- 70 084 kr till Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 

-         0 kr till Studieförbundet Bilda sydväst, ingen verksamhet i Svedala 2020 

-117 418 kr till Studieförbundet Vuxenskolan Skåne 

- 32 048 kr till Kulturens Bildningsverksamhet 

-  4 668  kr till Medborgarskolan Syd 

- 28 597 kr till Sensus Skåne-Blekinge 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ger ett årligt bidrag till de studieförbund som har 
verksamhet i kommunen. Nya bidragsregler började gälla 2018 som syftade att 
ge större insyn, bättre dialog och mer ändamålsenlig fördelning. Vid 
fördelningen har hänsyn tagits till de restriktioner som drabbar studieförbunden 
med anledning av Covid-19. Inför 2021 har dialog ägt rum där åtta av 
studieförbunden deltog. Mötet gav en positiv bild av framtiden. Dialogen lyfte 
bland annat hur studieförbunden tvingats förändra men även utveckla sin 
verksamhet under pandemin och att detta kan gynna deras arbete i Svedala 
kommun.      

Skälen för beslut  

Studieförbundens verksamhet har en tydlig bildningsansats och bygger på 
medborgarnas behov och önskemål.  

Svedala kommuns bidrag till studieförbunden ska ge möjlighet för varje 
studieförbund att i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och 
kulturverksamhet av god kvalitet utifrån respektive studieförbunds idémässiga 
förankring. De målgrupper som kommunen prioriterar är korttidsutbildade, 
deltagare med funktionsnedsättning och unga.  
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Studieförbunden har förutom studiecirkelverksamhet också 
kulturverksamhet/kulturprogram och bidrar därför till ett rikt och mångsidigt 
kulturutbud i kommunen. 

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse studieförbund 2021, daterad 2021-05-17. 

-Sammanställning bidrag till studieförbunden 2021. 

     

     

Beslut skickas till 
De olika studieförbunden 
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§ 37  

Förslag till nya öppettider på Svedala Bibliotek 

Dnr 2021-000102  

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  

att bordlägga detta ärende till nästkommande nämndmöte 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala bibliotek har öppet med bemanning 44 timmar i veckan. I de nya 
lokalerna dit verksamheten flyttar in hösten 2021 kommer det även erbjudas 
meröppet under ytterligare 68 timmar i veckan. Meröppet är ett komplement till 
de bemannade tiderna och de båda funktionerna ska samspela för bästa 
service till kommunmedlemmarna. 

Det nya förslaget på öppettider innebär en justering av öppethållandet för att 
bättre kunna möta Svedalabornas behov och biblioteksvanor.  

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse - Förslag till nya öppettider på Svedala bibliotek, 

 daterad 2021-05-12. 
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§ 38  

Förslag till anläggningsstöd 2021 

Dnr 2021-000107  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja anläggningsstöd för 2021 enligt följande: 

 

- 100 000 kr till Skabersjö ryttarförening 

- 85 000 kr till Svedala Scoutkår 

- 70 000 kr till Svedala Kampsportsförening  

- 150 000 kr till Sveamatea 

- 10 000 kr till Friluftsfrämjandet i Svedala 

- 10 000 kr till En Passant 

- 28 000 kr till BK Banér 

- 11 062 kr Klågerups GIF 

 

Att avslå ansökan om anläggningsstöd från Holmeja IS för skötsel av deras 
fotbollsplan då Gata- och Park redan idag sköter planen åt föreningen. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Anläggningsstödet är ett stöd där föreningar, som äger sina verksamhetslokaler 
eller anläggningar själva eller som hyr dessa av någon annan än Svedala 
kommun, har möjlighet att ansöka om stöd för hela eller delar av 
driftkostnaderna för dessa lokaler eller anläggningar. 

Ansökan om stöd baseras på redovisade verkliga kostnader under föreningens 
senaste verksamhetsår. Stödbeloppet baseras på en uppskattning av 
föreningens behov av verksamhetslokaler eller anläggning i förhållande till 
kommunala alternativ, samt netto-kostnaden för verksamhetslokalen eller 
anläggningen. Uppskattningen genomförs av fritidsenheten efter dialog med 
den sökande föreningen. Stödbeloppet kan utgå med 0 – 100 % av de verkliga 
kostnaderna, och fastställs av Kultur- och fritidsnämnden för varje enskild 
ansökan. 

För att Kultur och fritid skall kunna göra en samlad bedömning av behov och 
stöd i förhållande till beviljat anslag, skall förening som uppfyller 
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bestämmelserna för anläggningsstödet årligen inlämna ansökan senast den 1 
april. 

 

Handlingar i ärendet 
-Bedömningsunderlag för de olika föreningarna. 

-Tjänsteskrivelse om förslag till anläggningsstöd 2021,daterad 2021-05-18. 

     

     

Beslut skickas till 
Berörda föreningar 
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§ 39  

Förslag till ekonomiskt stöd för kulturföreningar 
samt aktivitetsstöd 2021 i Coronatider 

Dnr 2021-000104  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att uppdra åt verksamheten att meddela föreningar som ansöker om 
ekonomiskt stöd till kulturföreningar samt aktivitetsstöd vårterminen 2021 att de 
kommer beviljas minst samma belopp som redovisats vårterminen 2019 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Coronautbrottet innebär stora påfrestningar för vårt samhälle och föreningar i 
Svedala kommun är inte undantagna. Föreningar agerar för att minimera risken 
för smittspridning och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hälsan 
kommer i första hand i alla lägen. Samtidigt är det viktigt att de lokala 
verksamheterna som ändå kan bedrivas fortsätter – det är också av betydelse 
för folkhälsan.  

Både små och stora föreningar i Svedala påverkas ekonomiskt när intäkter 
uteblir och kostnader kvarstår. Många lokala arrangemang som cuper, 
tävlingar, matcher, loppmarknader, lotterier, utställningar, föreläsningar och 
liknande aktiviteter, som är betydande intäkter för kommunens föreningar, 
måste ställas in och intäkterna uteblir. Inställda arrangemang drabbar till stor 
del kommunens mindre föreningar som företrädelsevis bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet.  

2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden att bevilja minst samma belopp som 
redovisats under 2019 både gällande aktivitetsstöd och kulturstöd. Totalt 
ansökte 33 föreningar om aktivitetsstöd, av dessa redovisade 17 föreningar ett 
mindre antal aktivitetstillfällen och 16 föreningar har redovisat mindre antal 
timmar. Nämnden har budgeterat för 1,8 miljoner för verksamhetsåret 2021. 
Om nämnden fattar beslut enligt ovan beräknas budgeten att övertrasseras 
med ca 200 tkr. Det är verksamhetens bedömning att underskottet går att 
justera inom budget.  

Kultur och fritid föreslår därför kultur- och fritidsnämnden att föreningar i 
Svedala ansöker om aktivitetsstöd enligt gällande bestämmelser men 
garanterar föreningarna att bevilja de föreningar som redovisar lägre 
deltagartillfällen för våren 2021 samma stöd som för vårterminen 2019. Vidare 
föreslås att kulturföreningar ansöker enligt gällande bestämmelser men 
garanteras ekonomiskt stöd på samma nivå 2021 som 2019.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om ekonomiskt stöd till föreningar, daterad 2021-05-17. 

     

     

Beslut skickas till 
Föreningarna 
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§ 40  

Revidering av delegationsförteckning för kultur- 
och fritidsnämnden 2021 

Dnr 2021-000091  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna redovisat förslag till reviderad delegationsförteckning  samt  

att gälla från 1 juli 2021 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021, § 42,  

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.         

 

Av stabschefens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen framgår att förslag till 
reviderad delegationsförteckning har störst förändringar gjorts i kapitel 6. I syfte 
att underlätta en administrativ hantering av beslut som är av karaktären 
driftsbeslut föreslogs att delar av nuvarande delegationsbeslut i 

kapitel 6 som rör personalområdet fördes över till en ny riktlinje vilken anger 
vilken befattning som inom kommunen har mandat att fatta löpande beslut inom 
HR-området. 

 

Förslag till reviderad delegationsförteckning för utbildningsnämnden i 
kapitel/avsnitt 6 har utarbetats utifrån ändringarna avseende HR-frågor i 
delegationsförteckning för kommunstyrelsen av de skäl som anges i 
stabschefens tjänsteskrivelse.  

 

 

 

 



 

 

14(20) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
-Stabschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26. 

-Kommunstyrelsens beslut, daterat 2021-03-15. 

-Delegationsförteckning för kommunstyrelsen, reviderad 2021-03-15. 

-Tjänsteskrivelse om - Revidering av delegationsförteckning för kultur- och   

 fritidsnämnden 2021 daterad 2021-05-18.  

-Förslag till reviderad delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden.        
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§ 41  

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

Dnr 2021-000058  

Beslut 
Kultur- och fridsnämnden beslutar 

att tacka förslagsställaren för initiativet och avslå ärendet med hänvisning till 
planerad exploatering i Klågerup 

 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett inkommit Idé 
Svedala förslag om att bygga en Utomhus padelbana i Bara 

 

Förslaget i sin helhet: 

Önskar att utomhus padelbana 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, presenterade sitt förslag på kultur- och 
fritidsnämndens 

möte 2021-03-03. 

 

Tjänsteskrivelse i ärendet: 

Det har till Kultur- och fritidsnämnden inkommit ett Idé Svedala-ärende med 
förslag att uppföra en padelbana utomhus i stil med vad som byggts i Svedala. 
Förslagsställaren föreslår att banan ska placeras i anslutning till badet. 

Det bör förtydligas att padelbanorna som byggts i Svedala tätort har uppförts av 
Svedala Tennis AB och inte Svedala kommun.  
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Kultur och fritid har utrett möjligheterna att uppföra en utomhuspadelbana i 
Bara. Vid en genomgång av gällande detaljplan konstateras att det saknas 
mark som tillåter byggnation. Den mark som finns tillgänglig är endast marken 
norr om badet som idag är bebyggt med en tennisbana samt en parkeringsplats 
och marken söder om badet som är ett grönområde. Tennisbanan är en öppen 
bana som kan nyttjas utan bokningssystem och det är Kultur och fritids 
bedömning att banan används i stor utsträckning. Marken söder om badet har 
avsevärda höjdskillnader och skulle behöva omfattande markarbete för att göra 
anläggning av padelbana möjlig.  

Padelbanor drivs oftast av kommersiella aktörer och kommunens uppdrag är att 
driva verksamheter som är av allmänt intresse och i fritidsammanhang 
prioriteras verksamhet som riktar sig till barn och unga. Kultur- och 
fritidsnämnden ställer sig positiva till etablering av padelbanor i kommersiell regi 
och skulle medverka utifrån kommunens möjligheter om intresse uppstod. 

Kultur och fritid konstaterar att möjligheten att upplåta mark i Bara för 
byggnation av padelbana norr om badet är begränsad samt att marken söder 
om badet skulle kräva kostsamma markarbeten för att göra en byggnation av 
padelbana möjlig.  

Nyligen fattade kommunfullmäktige beslut om en stor satsning på idrott och 
aktivitet i Klågerup. Kommunstyrelsen har fattat beslut att avyttra mark för 
uppförande av padelhall i anslutning till Klågerups nya IP. Ett flertal aktörer har 
inkommit med intresse för byggnation av att bygga en padelhall i kommersiell 
regi. 

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för initiativet. 

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om förslag till padelbana i Bara, daterad 2021-05-10. 

-Idé Svedala förslag - Utomhus padelbana i Bara. 

-Protokollsutdrag 2021-03-03 § 9. 

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 42  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2021-05-26 

Dnr 2021-000096  

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 till nämnd 26 maj 2021. 
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Sammanträdesdatum: 2021-05-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43  

Information och nya frågor anmäls 2021-05-26 

Dnr 2021-000095  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
*Protokollsbeslut 2021-04-12 § 71 - Lokalförsörjningsplan 2022-2031 för 
Svedala kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till lokalförsörjningsplan 2022–2031, samt 

att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i 
lokalförsörjningsplanen kan komma att prövas i kommande budget alternativt i 
enskilda ärenden. 

 

*Protokollsbeslut 2021-04-28 § 43 - Åtgärder för idrott och aktiviteter i Klågerup. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja 3 000 tkr i tilläggsanslag till teknisk nämnd 2021 för rivning av 

maskinhall och föreningslokal, 

att bevilja 160 tkr i investeringsanslag till kultur- och fritidsnämnden 2021 för 

iordningställande av naturgräsplanen vid Nya IP, 

att bevilja 60 tkr i tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden 2021 för 

iordningsställande av naturgräsplanen vid Nya IP, 

att bevilja 100 tkr i tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden under 2021 för 

färdigställande av Baraskolans källare, 

att bevilja 420 tkr i tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden för 2021 för 

iordningställande av bussgarage vid Gamla IP, samt 

att anslagen finansieras genom minskning av årets resultat 2021.  

 

*Protokollsbeslut 2021-04-28 § 35 - Uppföljningsrapport 1 - ekonomisk 
uppföljning med prognos för nämnder och styrelser 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar 
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att omklassificerat statsbidrag motsvarande 2,7 mnkr omfördelas till 

utbildningsnämnden i syfte att kunna betala ut övertid för att genomföra bland 

annat utökad lovskola, 

att bevilja tilläggsanslag om 0,1 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för ökade 

avskrivningar till följd av investeringar på Svedala nya bibliotek samt 

servicebyggnad och kiosk på Aggarpsvallen, samt 

att i övrigt godkänna förslag till Uppföljningsrapport 1 – 2021.  

 

*Protokollsbeslut 2021-04-28 § 34 - Årsredovisning 2020 för Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att årets resultat efter balanskravsjusteringar och justeringar för synnerliga skäl 

är förenliga med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning och, 

att årets resultat därmed inte ska återställas inom tre år, 

att inte applicera den nya lydelsen av rekommendation RKR R2 

Intäktsredovisning i årets årsredovisning avseende exploateringsersättning, 

att i övrigt godkänna årsredovisning 2020 för Svedala kommun samt 

att bevilja styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i 

dessa organ ansvarsfrihet.  

 

*Protokollsbeslut 2021-04-28 § 44- Kulturskolan - deltagande i halverad termin 
och halverad kulturskoleavgift. 

Kommunfullmäktige beslutar 

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. 

 

*Delegationsbeslut från Teknisk Nämnd om namnsättning av nya 
idrottsområdet vid  

Aggarpsskolan som idag har arbetsnamnet FSI etapp 2. 

Beslut 

På grund av brådskande beslut inför invigning av nya fotbolls- anläggningen vid 
Aggarpsskolan, beslutar ordförande att anta namngruppens förslag på 
namnsättning av Aggarpsvallens två idrottsområden, det vill säga 

att det nya idrottsområdet, som går under arbetsnamnet FSI Etapp 2, far 
namnet Södra Aggarpsvallen, samt 
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att det befintliga idrottsområdet inom området, ges namnet Norra 
Aggarpsvallen. 

Beslut enligt punkt 1 i teknisk nämnds delegationsförteckning gällande från 
2020-04-01. 

 

Övrig kort information: 

Birgitta Delring informerar om att Södra Aggarpsvallen nu är invigd. 
Konstgräsplanen av kokos och kork är nu spelklar medan naturgräsplanen 
behöver etableras och beräknas vara spelklar 2022. Likaså beräknas kioskerna 
vara klara 2022. 

Möbler och hyllsystem till nya biblioteket i Svedala är nu beställda. 

Det sista i Folkets hus ska nu tömmas och föreningarna har erbjudits att komma 
och se efter om det finns något de kan ha nytta av, framför allt bord och stolar. 

Statyn utanför entrén har tillfälligt flyttats till stationsområdet. 

James Perlman (M) informerar om att han kommer att lämna sitt uppdrag i 
kultur- och fritidsnämnden då han fått nya uppdrag. James tackar nämnden och 
tjänstepersonerna för den gångna tiden. Han kommer att ersätta av Carina 
Nielsen (M). 

Ulf Hansson (MP) informerar om att Skabersjö IF uppvaktat dem med en 
önskan om en egen föreningslokal. Vidare så informerar Ulf att minnestavlan 
över Hjalmar Gullberg vid Bökebergs gård har blivit otydlig. Kultur- och 
bibliotekschefen informerar då om att detta är på gång att åtgärdas. 

Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut 2021-04-12 § 71 - Lokalförsörjningsplan 2022-2031 för  

 Svedala kommun. 

-Protokollsbeslut 2021-04-28 § 43 - Åtgärder för idrott och aktiviteter i Klågerup. 

-Protokollsbeslut 2021-04-28 § 35 - Uppföljningsrapport 1 - ekonomisk    

 uppföljning med prognos för nämnder och styrelser 2021. 

-Protokollsbeslut 2021-04-28 § 34 - Årsredovisning 2020 för Svedala kommun. 

-Protokollsbeslut 2021-04-28 § 44- Kulturskolan - deltagande i halverad termin  

 och halverad kulturskoleavgift. 

-Delegationsbeslut från Teknisk Nämnd om namnsättning av nya idrottsområdet  

 vid Aggarpsskolan som idag har arbetsnamnet FSI etapp 2. 

     

     

 

 


