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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Kommunhuset lokal Aggarp samt deltagande på distans 
onsdagen den 29 september 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 Christoffer Andersson 

Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-10-01  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

Digital signering, sista sidan i protokollet 

Paragrafer §§ 50-55 

 Bo Wain  

 Ordförande 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Christoffer Andersson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-29 

Anslaget sätts upp 2021-10-01 Anslaget till och med 2021-10-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kultur- och fritid 
 

Underskrift 

  

 Bo Wain  
 Utdragsbestyrkande  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29  

 

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 
 

Tjänstgörande ersättare 

Hellen Boij-Ljungdell (S) för Lise-Lott Gsaxner (S)   distans  

Ersättare och insynsplatser 

Carina Nielsen (M)                                                     distans                         
Ingegerd Eriksson (C)                                                distans 
Carina Lindhe (BP)                                                    distans 
Christian Boy (ÄS)                                                     distans 
Mats Isgren (S)                                                          distans 
Ulf Hansson (MP), Insynsplats, § 50-51                    distans 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Theodora Mårtensson, anläggningssamordnare      distans 
Charlotte Antonius, ekonom, § 50                            distans    
Sten Andersson, kommunrevisor                             distans 
Tobias Löfquist, enhetschef gata och park, § 50     distans 
Maria Losman, konsult, ecoplan IN MEDIO, § 50    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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Ärendelista 

§ 50 
Information om underlag till konstgräsplanen på Klågerups Gamla IP 4 

§ 51 
Delårsrapport per den 31 augusti 2021 med helårsprognos ............... 5 

§ 52 
Information om - Internbudget 2022 ................................................... 6 

§ 53 
Förslag till konstpolicy för Svedala kommun ....................................... 7 

§ 54 
Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 
2021-09-29 ........................................................................................ 8 

§ 55 
Information och nya frågor anmäls 2021-09-29 .................................. 9 
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§ 50  

Information om underlag till konstgräsplanen på 
Klågerups Gamla IP 

Dnr 2021-000147  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Konstgräsplanen på Gamla IP I Klågerup är uttjänt och behöver bytas under 
2022. Vi har fått beviljade investeringsmedel på 3,6 mnkr, det omfattar byte av 
befintligt konstgräs och ifyllnadsmaterial samt breddning av planen till en fullstor 
konstgräsplan med måtten 71 x 111 meter. Ett viktigt arbete ur ett 
hållbarhetsperspektiv för att minska risken för spridning av plast och giftiga 
ämnen kopplade till konstgräs är valet av konstgräsplan och ifyllnadsmaterial. 
Vi har tagit hjälp av Beställargruppen i den processen samt haft en enklare 
intern utredning som Gata och Park stått för.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse - Information om byte av underlag på konstgräsplanen vid 
Gamla IP i Klågerup daterad 2021-09-17. 

     

     

 

 



 

 

5(10) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51  

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 med 
helårsprognos 

Dnr 2021-000156  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2021 med helårsprognos 
samt 

att översända denna till kommunstyrelsen för vidare beredning 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden med 1,5 
mnkr. Pandemin har fortsatt haft påverkan på resultatet med lägre hyresintäkter 
för anläggningar samt inställda arrangemang.  

Årets prognos är ett positivt resultat på 250 tkr. Överskott finns inom 
verksamhet för fritidsgårdar medan idrott- och fritidsanläggningar samt allmän 
fritidsverksamhet prognostiserar underskott.         

 

Handlingar i ärendet 
-Delårsrapport per den 31 augusti 2021 med helårsprognos. 

-Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 augusti 2021 med helårsprognos. 

-PowerPoint - Delårsrapport per den 31 augusti 2021 med helårsprognos. 
. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 52  

Information om - Internbudget 2022 

Dnr 2021-000157  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Information om internbudget 2022 ges vid kultur- och fritidsnämndens möte av 
områdeschef kultur- och fritid och förvaltningens ekonom/controller. 

Handlingar i ärendet 

PowerPoint - Internbudget 2022 
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§ 53  

Förslag till konstpolicy för Svedala kommun 

Dnr 2020-000222  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om rutiner för inköp och förvaltning av konst 

att skicka informationen om rutiner för inköp och förvaltning av konst till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom 

att godkänna förslaget till Konstpolicy samt föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny konstpolicy att gälla från 2022-
01-01 samt  

att upphäva nuvarande författning 1:45 - Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid 
nybyggnation 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och bibliotekschefen har av kommunrevisionen rekommenderats att ta 
fram rutiner och skapa kontroll över kommunens konstsamling och arbetet med 
konstnärlig gestaltning. Svedala kommun har haft Riktlinjer för konstnärlig 
gestaltning vid nybyggnation sedan 2015. Dessa är i stort behov av uppdatering 
bland annat beroende på förändringar i kommunens organisation. 

Vid kultur- och fritidsnämndens möte 2020-10-21 presenterade Kultur- och 
bibliotekschefen kultur- och fritids förslag till nya riktlinjer till konstpolicy.  

Kultur- och fritidsnämndens beslutade vid mötet att skicka ut nämndens förslag 
på remiss till kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden, Teknisk nämnd, 
Utbildningsnämnden, socialnämnden samt till Svedalahem och Svedab för 
besvarande senast 2021-01-08. 

Kultur- och fritidsnämnden har beaktat inkomna synpunkter. 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse - Ärende angående Konstpolicy. 

-Förslag till Konstpolicy för Svedala kommun. 

-Förslag till rutiner för inköp och förvaltning av konst. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 54  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2021-09-29 

Dnr 2021-000153  

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 av delegationsbeslut. 

-Delegationsbeslut av bidrag till Svedala Tennisklubb för sommaraktivitet för  

 perioden 12 juni-18 augusti 2021. 

-Delegationsbeslut om beslutsattestanter inom verksamhetsområde kultur- och  

 utbildning daterat 2021-09-14. 
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§ 55  

Information och nya frågor anmäls 2021-09-29 

Dnr 2021-000155  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
*På kultur- och fritidsnämndens möte 2021-09-08 lyftes frågan om varför och på 
vilken grund kommunen står för hyra till fackföreningar. 

Svaret från HR-Enheten lyder: 

"§ 3 i kollektivavtalet står det att vi ska tillhandahålla telefon och skrivpersonal 

I våra egna villkor står det följande:  

Ersättning till de fackliga organisationerna 

Lokaler och administration skall årligen ställas till förfogande för facklig 
organisation i relation till det antal medlemmar i organisationen som hade 
anställning i kommunens egen verksamhet den 1 oktober föregående år enligt 
nedanstående modell. 

Administrativa omkostnader 

För alla slag av administrativa kostnader (telefon, vaktmästeri och 
posthantering, kopiering, inventarier och kontorsmaterial) skall årligen ställas till 
förfogande för facklig organisation i relation till det antal medlemmar 
organisationen som hade anställning i kommunens egen verksamhet den 1 
oktober föregående år".  

Freja Billengren 

HR-partner 

 

Ordförande informerar: 

Femklövern har besvarat Skabersjö IF/DFF förfrågan om att få bygga ett eget 
klubbhus: 

Det finns plats för att bygga ett eget klubbhus på Norra Aggarpsvallen bredvid 
Svedala IFs klubbhus. 

Skabersjö IF/DFF har rekommenderats att skriva ett arrendeavtal för detta, 
kontakt ska tas med områdeschef för kultur- och fritid för att starta denna 
process. 
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Belysningen på Södra Aggarpsvallen har varit föremål för många synpunkter 
ifrån grannarna till idrottsplatsen då belysningen enligt dem har varit felriktad 
och lyst in deras hem. 

Nu har tjänstepersoner och leverantören av belysningen varit på plats och 
justerat in dessa så förhoppningen är att allt är bra nu. 

Vidare kommer en timer att installeras så att belysningen endast är aktiv under 
bokad tid. 

 

Handlingar i ärendet 
-Villkor för fackligt arbete i Svedala kommun. 

-Kollektivavtal om fackliga förtroendemän AFF 76/LAFF 76 

     

     

 

 


