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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid 
 
 
 
 

Kommunhuset lokal Aggarp samt deltagande på distans 
onsdagen den 8 september 2021 kl 18:30-19:25 
 
 

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 Digital signering, 2021-09-09 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

Digital signering, sista sidan i protokollet 

Paragrafer §§ 44-49 

 Bo Wain  

 Ordförande 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Patrik Büssow  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-08 

Anslaget sätts upp 2021-09-10 Anslaget till och med 2021-10-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kultur- och fritid 
 

Underskrift 

  

 Bo Wain  
 Utdragsbestyrkande  
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

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 
Lise-Lott Gsaxner (S)                                        distans 

Tjänstgörande ersättare 

 

Ersättare och insynsplatser 

Carina Nielsen (M)                                             distans    
Ingegerd Eriksson (C)                                        distans  
Carina Lindhe (BP)                                            distans 
Hans Bengtsson (SD)                                        distans 
Christian Boy (ÄS)                                             distans 
Hellen Boij-Ljungdell (S)                                    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 
Theodora Mårtensson, anläggningssamordnare  distans 
Sten Andersson, kommunrevisor                          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 



 

 

3(18) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 44 
Information - Återrapport sommaren 2021 .......................................... 4 

§ 45 
Förslag till ny författning 1:03 - Bestämmelser för Svedala kommuns 
kulturpris, idrottspris och stipendier .................................................... 5 

§ 46 
Information om förslag till enhetlig hyressättning för hyra av 
kanslilokaler/klubbrum ........................................................................ 7 

§ 47 
Förslag till nya öppettider för Svedala bibliotek .................................. 9 

§ 48 
Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 
2021-09-08 ...................................................................................... 11 

§ 49 
Information och nya frågor anmäls 2021-09-08 ................................ 12 
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§ 44  

Information - Återrapport sommaren 2021 

Dnr 2021-000145  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av återrapporten 

     

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschefen för kultur- och fritid informerar om sommarens verksamheter 
inom kultur- och fritid. 

Handlingar i ärendet 
Redovisning genom en PowerPoint presentation. 
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§ 45  

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

Dnr 2021-000144  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

anta förslaget till ny författning till 

Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier. 

Detta innebär att nomineringsperioden blir den 1 januari till och med den 31 
mars årligen. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har 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. 

 

Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunstyrelsen om att 

upphäva Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och 

stipendier, författning 1:03 i kommunens författningssamling. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier 

(författning 1.03), samt att delegera till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 

framtida revideringar om bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, 

idrottspris och stipendier. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-20 § 55 



 

 

6(18) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

att upphäva Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och 

stipendier (författning 1.03), samt 

att delegera till kultur- och fritidsnämnden att besluta om framtida revideringar 

om bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier.  

 

Handlingar i ärendet 
-Förslag till ny författning för - Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och 
stipendier. 

-Den ursprungliga författningen för - Svedala kommuns kulturpris, idrottspris 
och stipendier. 
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§ 46  

Information om förslag till enhetlig hyressättning 
för hyra av kanslilokaler/klubbrum 

Dnr 2021-000148  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen samt 

att skicka förslaget på remiss till föreningsrådet 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritid har tillsammans med Miljö och teknik sett över hyror, hyresavtal 
och överenskommelser som finns gällande de lokaler som kommunen hyr ut. 

Kultur och fritid har särskilt granskat hyror och avtal med föreningar som hyr, 
eller har gratis tillgång till lokaler som inte är anläggningar för 
föreningsutövande som till exempel klubbrum. Analysens slutsats är att det är 
stor differens i hyressättningen vilket innebär att det inte är likvärdiga 
förutsättningar för de föreningar och näringsidkare som hyr lokaler. 

 

Kultur och fritid och Miljö och teknik har genomfört en omvärldsbevakning och 
konstaterar att det inte finns någon riksnorm och att det ser väldigt olika ut i 
kommunerna runt om i Sverige.  

Trelleborgs kommun fattade nyligen beslut om att sätta en övergripande 
normhyra per kvadratmeter. Trelleborgsmodellen innebär att föreningar betalar 
360 kr/m2/år oavsett typ och standard. Underhållskostnaderna för 
utbildningslokaler som skolor och förskolor som finns i Svedabs 
fastighetsbestånd ligger på ett kvadratmeterpris på 180 kr/m2/år. 

 

I Svedala kommun finns ett tydligt mål för Kultur, Kulturskola, Fritid och 
Bibliotek, barn och unga samt äldre är prioriterade grupper som har rätt till en 
meningsfull och utvecklande fritid. Därför har Svedala kommun beslutat att 
särskilt stötta dessa gruppers fritidsaktiviteter genom regleringen av avgifter. 

 

Föreningsverksamhet räknas som verksamhet för barn och unga när samtliga 
deltagare är i stödberättigande ålder, det vill säga som under det kalenderår 
aktivitetstillfället genomförs fyller högst 25 år. Föreningsverksamhet räknas som 
verksamhet för äldre när samtliga deltagare är över 65 år eller medlemmar i en 
av de centrala pensionärsorganisationerna. Ledare räknas inte som deltagare i 
något fall. 
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Handlingar i ärendet 
-Förslag till hyror och hyresavtal för föreningar och näringsidkare  

daterad 2021-09-03. 

-Kalkyl hyresnormer daterad 2021-09-03. 

     

     

Beslut skickas till 
Föreningsrådet 
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§ 47  

Förslag till nya öppettider för Svedala bibliotek 

Dnr 2021-000149  

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna förslaget om ändrade öppettider på biblioteket i Svedala 

 

     

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 
torsdagar, fredagar och lördag för att bättre kunna möta Svedalabornas behov 
och biblioteksvanor.  

På fredagar tidigareläggs öppnandet från nuvarande kl.12.00 till kl.10.00. Ett 
tidigare öppnande har efterfrågats av besökarna. 

Lördagarna utökas med en timme till kl.14.00 för att öka bibliotekets 
attraktionskraft på helgen. Lördagarna är redan idag välbesökta och en extra 
timme kan stärka bibliotekets betydelse och nå ännu fler Svedalabor.  
Biblioteket får också samma öppethållande som många affärer på och kring 
Storgatan vilket bidrar till ett attraktivt centrum.  

 

Nuvarande öppettider: 

Måndag: 10-19 

Tisdag: 10-19 

Onsdag:10-19 

Torsdag: 10-19 

Fredag:12-17 

Lördag:10-13 

= 44 timmar/veckan 
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Förslag på nya öppettider:  

Måndag: 10-19 

Tisdag: 10-19  

Onsdag: 10-19  

Torsdag: 10-17 

Fredag 11-17 

Lördag: 10-14  

= 44 timmar/veckan 

 

Skälen för beslut  

Genom ändringen tillgodoser biblioteket önskemål från användarna, anpassar 
den bemannade servicen till införandet av meröppet och skapar goda 
förutsättningar för att det nya biblioteket blir en samlingspunkt för Svedalabor i 
alla åldrar. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om förslag till öppettider på Svedala bibliotek 

daterad 2021-08-27. 
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§ 48  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2021-09-08 

Dnr 2021-000129  

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 8 september 2021. 
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§ 49  

Information och nya frågor anmäls 2021-09-08 

Dnr 2021-000125  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
*Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-28 § 161 - Tilldelning av 
medel för engångskostnader. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag för 2021 med 800 000 kronor för 

genomförande av systeminventering (300 tkr) och för projekt för implementering 

av Office365 (500 tkr), 

att bevilja socialnämnden tilläggsanslag 2021 med 522 000 kronor för 

utrangering av inventarier (76 tkr) och för avveckling av Lorenz Månsson - villan 

och moduler – (446 tkr), 

att bevilja teknisk nämnd tilläggsanslag 2021 med 1 500 000 kronor för 

genomförande av åtgärder som främjar biologisk mångfald med mera (350 tkr), 

för utveckling av Geosecma (150 tkr), för geotekniska utredningar vid Svedala 

södra (600 tkr), för att filma gång- och cykelvägar/gator (100 tkr) och för att lösa 

ut leasade plotterskrivare och städmaskiner (300 tkr). Tilläggsanslagen kvittas 

mot minskade avskrivningar i nämndens ram 2021 till följd av nya principer för 

avskrivningar, 

att godkänna att teknisk nämnd utrangerar tunnel vid Timmergatan (909 tkr) 

och armatur som uppnått teknisk livslängd (126 tkr). Utrangeringarna kvittas 

mot minskade avskrivningar i nämndens ram 2021 till följd av nya principer för 

avskrivningar, samt 

att tilläggsanslagen – förutom dem till teknisk nämnd – finansieras genom 

minskning av årets resultat 2021.  
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*Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 75 - Svar på 
medborgarförslag om att värna om natur och kultur, Linsbos trädgård. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att inte tillstyrka förslagsställarens medborgarförslag.  

 

*Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 71 - Deltagande på 
distans i kommunfullmäktige-, kommunstyrelse-, nämnd- och 
utskottssammanträden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att deltagande på distans får ske på kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, 

nämndernas och utskottens sammanträden, att sådant sammanträde endast får 
äga rum om det uppfyller kommunallagens krav på deltagande på distans, 

att detta beslut gäller till och med den 30 oktober 2021, samt 

att detta beslut ersätter tidigare beslut om närvaro på distans, som skulle 

upphöra den 30 juni 2021 (KF 2020, § 90).  

 

*Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 67 - Budget 2022 med 

 ram 2023-2024. 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2022, 

2. att fastställa förslag till reviderade finansiella mål för 2022, 

3. att fastställa vision och förslag till övergripande mål och mål för 2022, 

4. att fastställa Femklöverns redovisade budget för 2022 med  

flerårsplan 2023–2024, 

5. att av nämnderna antagna budgetskrivelser samt av Femklöverns 

föreslagna ändringar ska utgöra budgetramar och riktlinjer för 

nämndernas verksamhet under år 2022, 

6. att kommunbidraget till nämndens driftbudget utgörs av respektive 

nämnds nettokostnad, samt att anslå medel enligt Femklöverns förslag 

till driftsramar, 

7. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att justera budgetramar enligt 

reviderade beräkningar över kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och interna 
poster, 

8. att fastställa Femklöverns redovisade investeringsbudget samt att anslå 

medel enligt Femklöverns förslag till investeringsram, 
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9. att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och 

verksamhetsområdenas verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 

budgetutskott senast oktober 2021, samt 

10. att i övrigt godkänna förslag till budget 2022 med flerårsplan 2023–2024. 

 

*Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 65 - Tilläggsbudget 
2021 med anledning av löneöversyn 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja tilläggsanslag om 1 529 000 kronor för löneöversyn 2021 i enlighet 
med bilaga 1, samt 

att finansiering sker genom uttag från kommunens finansiella reserv enligt 
fastställd budget för 2021.  

 

*Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 64 - 
Uppföljningsrapport 2 (UR2) - ekonomisk uppföljning med prognos för nämnder 
och styrelser. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utbildningsnämnden kompenseras med 2,5 miljoner kronor med anledning 

av utbildningsnämndens inlämnade rapport om åtgärder vad gäller 

utbildningsnämndens avvikelse av budget kopplat till i första hand lokaler och 

ökade volymer, samt 

att godkänna Uppföljningsrapport 2 - 2021, ekonomisk uppföljning.  

 

*Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 72 - Riktlinjer vid 
skadegörelse på kommunala byggnader och platser. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och 

platser, att gälla från och med 1 juli 2021, samt 

att Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor därmed 

upphöra att gälla.  

 

*Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 74 - Revidering av 
regler för uppvaktning och hyllning 

av Svedala kommuns medarbetare (Ffs 1:22). 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till reviderade Regler för uppvaktning och hyllning av Svedala 
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kommuns medarbetare, att gälla från och med 1 juli 2021.  

 

*Protokollsutdrag från teknisk nämnd 2021-06-22 § 76 - Delegation inför 
antagande av anbud för rivning av Klågerupshallen, Klågerup 4:1. 

Tekniska nämnden beslutar 

att delegera till ordförande, under förutsättning att budget hålls, att anta anbud 
för rivning av Klågerupshallen på fastigheten Klågerup 4:1. 

 

*Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-02 § 55 - Upphävande av 
bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier från 
kultur- och fritidsnämnden, 

Författningssamling 1:03.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och 

stipendier (författning 1.03), samt 

att delegera till kultur- och fritidsnämnden att besluta om framtida revideringar 

om bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier.  

 

*Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-02 § 53 - Åtgärder för idrott 
och aktiviteter  

i Klågerup. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 9 mnkr i investeringsanslag för renovering 

av Gamla skolan i Klågerup, investeringen finansieras inom utrymmet för 

investeringsbudgetramen 2022, 

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 18 mnkr i investeringsanslag för 

uppförande av aktivitetshall, omklädningsrum och förvaringsutrymme på Nya IP 

i Klågerup, investeringen finansieras inom utrymmet för 

investeringsbudgetramen 2022, 

att bevilja teknisk nämnd 530 tkr i investeringsanslag för iordningsställande av 

parkeringsplatser på Nya IP och Gamla IP i Klågerup, investeringen finansieras 

genom minskning av kommunens likvida medel, 

att bevilja kommunstyrelsen 340 tkr i tilläggsanslag 2021 för framtagande av 

förstudier och lokalprogram samt för driftskostnader avseende hyra och flytt av 

inventarier, anslaget finansieras genom minskning av årets resultat 2021, 
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att bevilja kommunstyrelsen 150 tkr i tilläggsanslag 2021 för ersättning till BK 

Banér för inventarier och utebliven hyresintäkt, anslaget finansieras genom 

minskning av årets resultat 2021, samt 

att ge berörda nämnder i uppdrag att beakta driftspåverkan i budgetprocessen 

inför budget 2023.  

 

*Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-02 § 61 - Valärenden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja James Perlmans (M) och Emmy Hardenstedts (S) avsägelser, 

att utse Carina Nielsen (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för tiden 

fram till och med den 31 december 2022, 

att utse Hellen Boij-Ljungdell (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för 

tiden fram till och med den 31 december 2022, 

att utse Peter Jansson (M) till ledamot i bygg- och miljönämnden, efter Daniel 

Bäckvall (M), för tiden fram till och med den 31 december 2022, 

att utse James Perlman (M) till ledamot i valnämnden, efter Daniel Bäckvall (M), 

för tiden fram till och med den 31 december 2022, samt 

att utse James Perlman (M) till förste vice ordförande i valnämnden, för tiden 

fram till och med den 31 december 2022.  

 

*Protokollsutdrag från kommunstyrelsen personalutskott 2021-05-24 § 19 - 
Riktlinje för beslut inom HR-området. 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

att anta Riktlinje för beslut inom HR-området i enlighet med bilaga 1 

att informera samtliga chefer och nämndsordförande om den nya riktlinjen. 

 

*Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-17 § 114 - Inställt evenemang 
2021 samt ingående av avtal 

inför SommarRock 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att konstatera att SommarRock Svedala 2021 ställs in med anledning av 

Coronapandemin, 

att Svedala kommun ska ingå nytt avtal om partnerskap m.m. med Svedala 

Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) avseende SommarRock Svedala 
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2022 med samma förutsättningar och villkor som kommunstyrelsen beslutade 

om inför SommarRock 2020, 

att delegera till kommunstyrelsens ordförande att – efter samråd med 

oppositionsråden och kommunstyrelsens förste vice ordförande och under ovan 

angivna förutsättningar – underteckna avtal om partnerskap m.m. med 

S.M.U.R.F avseende SommarRock Svedala 2022 när datum för evenemanget 

har tagits fram, samt 

att ändra kommunfullmäktiges beslut (§ 96, 2020) att ingå borgen för Svedala 

Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) på så sätt att kreditbeloppet 

begränsas till 400 000 kronor samt att checkkredittiden gäller till och med den 

31 december 2021.  

 

*Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-07 § 149 - Utdelning av medel 
2021 ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse. 

Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av förvaltare och styrelse för Nils och 
Maja Fredrikssons stiftelse 

att godkänna revisionsberättelsen för 2020 från auktoriserad revisor Peter 
Cederblad avseende Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, samt 

att dela ut 109 500 kronor 2021 enligt följande: 

91 500 kronor till utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning och fysiska 
fostran med fördelningen 20 000 kronor till simundervisning och Sommarkul, 20 
000 kronor till Svedala ungdomsbrandkårs stödförening och 51 500 kronor till 
utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning avseende stipendier, samt 

18 000 kronor till utdelningsändamålet samhällets förskönande för konstnärlig 
gestaltning av skylt vid nya biblioteket i Svedala. 

 

 

 

 

Handlingar i ärendet 
-Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-28 § 161 - Tilldelning av 
medel för engångskostnader. 

-Protokollsutdrag från kommunfullmäktige2021-06-23 § 75 - Svar på 
medborgarförslag om att värna om natur  och kultur, Linsbos trädgård. 

-Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 71 - Deltagande på 
distans i kommunfullmäktige-, kommunstyrelse-, nämnd- och 
utskottssammanträden. 
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-Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 67 - Budget 2022 med 

 ram 2023-2024. 

-Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 65 - Tilläggsbudget 
2021 med anledning av löneöversyn 2021. 

-Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 64 - 
Uppföljningsrapport 2 (UR2) - ekonomisk  uppföljning med prognos för nämnder 
och styrelser. 

-Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 72 - Riktlinjer vid 
skadegörelse på kommunala byggnader och platser. 

-Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-23 § 74 - Revidering av 
regler för uppvaktning och hyllning  av Svedala kommuns medarbetare (Ffs 
1:22). 

-Protokollsutdrag från teknisk nämnd 2021-06-22 § 76 - Delegation inför 
antagande av anbud för rivning av Klågerupshallen, Klågerup 4:1. 

-Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-02 § 55 - Upphävande av 
bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier från 
kultur- och fritidsnämnden, Författningssamling 1:03.  

-Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-02 § 53 - Åtgärder för idrott 
och aktiviteter i Klågerup. 

-Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-02 § 61 - Valärenden. 

-Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott 2021-05-24 § 19 - 
Riktlinje för beslut inom HR-området. 

-Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-05-17 § 114 - Inställt evenemang 
2021 samt ingående av avtal inför SommarRock 2022. 

-Protokollsutdrag 2021-06-07 § 149 - Utdelning av medel 2021 ur Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse. 

     

     

 


