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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 20 oktober 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 Lise-Lott Gsaxner 

Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-10-22  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

Digital signering, sista sidan i protokollet 

Paragrafer §§ 56-64 

 Bo Wain  

 Ordförande 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Lise-Lott Gsaxner  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-20 

Anslaget sätts upp 2021-10-22 Anslaget till och med 2021-11-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kultur- och fritid 
 

Underskrift 

Digital anslagstavla  

 Bo Wain  
 Utdragsbestyrkande  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Dan Nilsson (M), 1:e vice ordförande 
Birgitta Delring (BP), Ordförande 
Patrik Büssow (L) 
Morgan Pedersen (SD), 2:e vice ordförande 
Christoffer Andersson (SD) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Hellen Boij-Ljungdell (S) för Gull-Britt Jönsson (S) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Carina Nielsen (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Hans Bengtsson (SD) 
Christian Boy (ÄS) 
Mats Isgren (S) 
Ulf Hansson (MP), Insynsplats 
Rickhard Andersson (V), Insynsplats 
Martin Pråme Malmqvist (KD), Insynsplats 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Paul Nilsson, Kommunpolis § 56  
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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§ 56  

Kommunpolisen informerar om sitt arbete i 
Svedala kommun 

Dnr 2021-000167  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritid har bjudit in kommunpolisen för att informera om polisens 
arbete i Svedala kommun. 
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§ 57  

Förändring av dagordning 

Dnr 2418  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

i enlighet med förslaget att ärende 2 och 5 i kallelsen byter plats  

     

Sammanfattning av ärendet 
Hellen Boij-Ljungdell (S) föreslår på S, MP och Vs vägnar att ärende 2 och 5 i 
kallelsen byter plats. 
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§ 58  

Förslag till ny anläggningstaxa 

Dnr 2021-000173  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att införa en anläggningstaxa på 20 kr/h för föreningar som bedriver verksamhet 
för barn- och ungdomar och föreningar som bedriver pensionärsverksamhet 
samt är registrerade i Kultur och fritids föreningsregister. Ändringen föreslås 
träda i kraft 1 januari 2022. 

att godkänna de reviderade författningarna 2:13, Hyresavgifter för Svedala 
kommuns kultur- och fritidslokaler och anläggningar gällande föreningar, 
privatpersoner och andra och 3:09 Stöd till föreningar inom Kultur och fritid i 
Svedala kommun 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera med ändringen av 
prisbasbelopp årligen. Avgifterna justeras per den 1 januari årligen från och 
med 1 januari 2023. 

 

Reservationer 
Hellen Boij-Ljungdell (S) reserverar sig mot beslutet å S, MP och Vs vägnar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritid har genomfört en omvärldsbevakning av hur stort aktivitetsstöd 
samt hur anläggningstaxan ser ut i närliggande kommuner. De kommuner som 
har granskats är Eslöv, Hörby, Klippan, Lund, Staffanstorp, Lomma, Burlöv 
samt Kävlinge.  

Den kommun som har högst anläggningstaxa och lägst aktivitetsstöd är Lomma 
kommun som har 100 kr/h i anläggningstaxa samt 3,5 kr/deltagartillfälle i 
aktivitetsstöd, den kommun som har lägst anläggningstaxa samt högst 
aktivitetsstöd är Burlöv som har 0 kr/h i anläggningstaxa samt 10 
kr/deltagartillfälle i aktivitetsstöd. Utöver det kommunala aktivitetsstödet har 
idrottsföreningarna rätt till statligt LOK-stöd. 

Snittet på anläggningstaxan i de jämförda kommunerna är 41 kr/h samt snittet 
för aktivitetsstödet är 8,2 kr/deltagartillfälle. 

I Svedala kommun uttas i nuläget ingen anläggningstaxa. Aktivitetsstödet i 
kommunen är 8 kr/deltagartillfälle. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har ett effektivitetskrav på 250 tkr för 2022 och 
behöver se över sina utgifter samt sina intäkter. Förutom det ekonomiska 
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besparingskravet finns det ett behov av att införa anläggningstaxa för att 
säkerställa att Kultur- och fritids anläggningar nyttjas effektiv då gratis 
bokningar kan medföra att anläggningar bokas utan att de används. 

 

Kultur och fritid föreslår nämnden att införa en anläggningstaxa för barn och 
ungdomar samt för pensionärer på 20 kr/h. Det är verksamhetens bedömning 
att det skulle innebära en intäkt på 250 tkr/år. 

 

Vidare föreslås att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
avgifterna i 2:13 får justera med ändringen av prisbasbelopp årligen utan att 
nytt beslut i kommunfullmäktige. Avgifterna justeras per den 1 januari årligen 
från och med 1 januari 2023. 

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om förslag till ny anläggningstaxa daterad2021-10-06. 

-Förslag till reviderad ffs2-13-hyresnormer för samlingslokaler och 
idrottsanläggningar. 

-Förslag till reviderad ffs3-09-stöd till föreningar inom kultur och fritid i Svedala 
kommun. 

 

Yrkanden 
Birgitta Delring (BP) föreslår på Femklöverns vägnar 

att införa en anläggningstaxa på 20 kr/h för föreningar som bedriver verksamhet 
för barn- och ungdomar och föreningar som bedriver pensionärsverksamhet 
samt är registrerade i Kultur och fritids föreningsregister. Ändringen föreslås 
träda i kraft 1 januari 2022. 

att godkänna de reviderade författningarna 2:13, Hyresavgifter för Svedala 
kommuns kultur- och fritidslokaler och anläggningar gällande föreningar, 
privatpersoner och andra och 3:09 Stöd till föreningar inom Kultur och fritid i 
Svedala kommun 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera med ändringen av 
prisbasbelopp årligen. Avgifterna justeras per den 1 januari årligen från och 
med 1 januari 2023. 

 

Hellen Boij-Ljungdell yrkar på S, MP och Vs vägnar 

att förslaget ska återremitteras för komplettering med en konsekvensanalys av 
hur det drabbar föreningarna 

att förslaget remitteras till föreningsrådet för information till föreningarna samt 
inhämtande av synpunkter och kommentarer från dem. 
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Om våra synpunkter inte går igenom så yrkar vi på avslag av ärendet i sin 
helhet. 

 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och frågar först kultur- och 
fritidsnämnden om de kan besluta om Femklöverns förslag och sedan om 
kultur- och fritidsnämnden kan bifalla yrkandet från Hellen Boij-Ljungdell (S) 
med flera. 

Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag 
varpå votering begärs av Hellen Boij-Ljungdell (S). 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer därför följande 
beslutsgång. 

 

Den som röstar Ja bifaller femklöverns  förslag till beslut. 

 

Den som röstar Nej bifaller yrkandet från Hellen Boij-Ljungdell (S). 

 

Omröstningsresultat: 5 Ja-röster och 2 Nej-röster. 

 

Ja-röster Dan Nilsson (M), Birgitta Delring (BP), Patrik Büssow (L), Morgan 
Pedersen (SD) och Christoffer Andersson (SD). 

 

Nej-röster, Hellen Boij-Ljungdell (S) och Lise-Lott Gsaxner. 

 

Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt femklöverns 
förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 59  

Beslut om långsiktig investeringsplan 

Dnr 2021-000169  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna framlagt förslag till långsiktig investeringsplan 

     

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef kultur- och fritid redogör för den långsiktiga investeringsplanen 
2021-2029. 

Handlingar i ärendet 
Förslag till långsiktig investeringsplan 2021-2029. 

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 
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§ 60  

Information om verksamhetsplan 2022 

Dnr 2021-000170  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av verksamhetsplanen för 2022 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag: 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarsområden ingår allmänkultur, Ungas fritid, 
aktiviteter för barn och unga, friluftsbad, feriearbetande skolungdomar, frågor 
som rör ungdomspolitiken, kulturskola, skol- och folkbibliotek, idrottsplatser och 
andra idrott- och fritidsanläggningar samt stöd till ideella organisationer och 
studieförbund.  

 

För detta har kultur- och fritidsförvaltningen utarbetat en verksamhetsplan för 
2022. 

Handlingar i ärendet 
Verksamhetsplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 61  

Beslut om internbudget 2022 

Dnr 2021-000168  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2022 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter 

 

Reservationer 
Hellen Boij-Ljungdell (S) reserverar sig mot beslutet å S, MP och Vs vägnar. 

Sammanfattning av ärendet 
På kultur- och fritidsnämndens möte 2021-09-29 § 52 informerade områdeschef 
kultur-och fritid och förvaltningsekonomen om förvaltningens upprättade förslag 
till internbudget 2022 för nämndens verksamheter. 

 

Områdeschef kultur- och fritid och förvaltningsekonomen är föredragande. 

 

Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget 2022. 

Yrkanden 
Birgitta Delring (BP) föreslår på Femklöverns vägnar 

att besluta enligt förvaltningens förslag till internbudget 2022 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter. 

 

Hellen Boij-Ljungdell yrkar på S, MP och Vs vägnar 

avslag på punkt 2.1 effektiviseringar i Internbudgeten 250 tkr. 

 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och frågar först kultur- och 
fritidsnämnden om de kan besluta enligt Femklöverns förslag och sedan om 
kultur- och fritidsnämnden kan bifalla yrkandet från Hellen Boij-Ljungdell (S) 
med flera. 

Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag 
varpå votering begärs av Hellen Boij-Ljungdell. 

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2021-10-20
(Signerat, SHA-256 EF46A82A914CBF4298A314367A287559E6C53E09DD9B5E0C515660E82336908F)

Sida 11 av 16



 

 

12(15) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer därför följande 
beslutsgång. 

 

Den som röstar Ja bifaller femklöverns  förslag till beslut. 

 

Den som röstar Nej bifaller yrkandet från Hellen Boij-Ljungdell (S). 

 

Omröstningsresultat: 5 Ja-röster och 2 Nej-röster. 

 

Ja-röster,  Dan Nilsson (M), Birgitta Delring (BP), Patrik Büssow (L), Morgan 
Pedersen (SD) och Christoffer Andersson (SD) 

 

Nej-röster, Hellen Boij-Ljungdell (S) och Lise-Lott Gsaxner. 

 

Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt femklöverns 
förslag. 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 62  

Information om Ungdomsappen  

Dnr 2021-000171  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ungdomsappen, en mobilapp för alla ungdomar i alla kommuner. 

Områdeschef för kultur- och fritid informerar om införandet av appen inom 
kultur- och fritid i Svedala kommun vilken ska komma igång vid årskiftet. 

Handlingar i ärendet 
Information om ungdomsappen. 
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§ 63  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2021-10-20 

Dnr 2021-000165  

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 2021-10-08,  

daterad 2021-10-08. 

-Delegationsbeslut om att hålla stängt på mötesplatsen i Svedala tätort 

 2021-09-13. 
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§ 64  

Information och nya frågor anmäls 2021-10-20 

Dnr 2021-000166  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott 2021-09-21 § 24. 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

att anta Riktlinje för distansarbete och möten med redogjorda förändringar 
enligt uppdaterad bilaga 

att ha tagit del av informationen om Stödmaterial vid distansarbeten och möten. 

 

Handlingar i ärendet 
-Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott 2021-09-21 § 24. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 20 oktober 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 Lise-Lott Gsaxner 


Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-10-22  
 
Underskrifter 


 Sekreterare 


Digital signering, sista sidan i protokollet 


Paragrafer §§ 56-64 


 Bo Wain  


 Ordförande 


Digital signering, sista sidan i protokollet  


 Birgitta Delring  


 Justerare 


Digital signering, sista sidan i protokollet  


 Lise-Lott Gsaxner  
 
 Anslagsbevis 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kultur- och fritidsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-10-20 


Anslaget sätts upp 2021-10-22 Anslaget till och med 2021-11-15 


Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kultur- och fritid 
 


Underskrift 


Digital anslagstavla  


 Bo Wain  
 Utdragsbestyrkande  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Närvarolista 


Beslutande  


Ledamöter 


Dan Nilsson (M), 1:e vice ordförande 
Birgitta Delring (BP), Ordförande 
Patrik Büssow (L) 
Morgan Pedersen (SD), 2:e vice ordförande 
Christoffer Andersson (SD) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 


Tjänstgörande ersättare 


Hellen Boij-Ljungdell (S) för Gull-Britt Jönsson (S) 
 


Ersättare och insynsplatser 


Carina Nielsen (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Hans Bengtsson (SD) 
Christian Boy (ÄS) 
Mats Isgren (S) 
Ulf Hansson (MP), Insynsplats 
Rickhard Andersson (V), Insynsplats 
Martin Pråme Malmqvist (KD), Insynsplats 


Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 


Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Paul Nilsson, Kommunpolis § 56  
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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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Ärendelista 


§ 56 
Kommunpolisen informerar om sitt arbete i Svedala kommun ............ 4 


§ 57 
Förändring av dagordning .................................................................. 5 


§ 58 
Förslag till ny anläggningstaxa ........................................................... 6 


§ 59 
Beslut om långsiktig investeringsplan ................................................. 9 


§ 60 
Information om verksamhetsplan 2022 ............................................ 10 


§ 61 
Beslut om internbudget 2022 ........................................................... 11 


§ 62 
Information om Ungdomsappen ....................................................... 13 


§ 63 
Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 
2021-10-20 ...................................................................................... 14 


§ 64 
Information och nya frågor anmäls 2021-10-20 ................................ 15 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 56  


Kommunpolisen informerar om sitt arbete i 
Svedala kommun 


Dnr 2021-000167  


Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 


att ha tagit del av informationen 


     


Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritid har bjudit in kommunpolisen för att informera om polisens 
arbete i Svedala kommun. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 57  


Förändring av dagordning 


Dnr 2418  


Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 


i enlighet med förslaget att ärende 2 och 5 i kallelsen byter plats  


     


Sammanfattning av ärendet 
Hellen Boij-Ljungdell (S) föreslår på S, MP och Vs vägnar att ärende 2 och 5 i 
kallelsen byter plats. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 58  


Förslag till ny anläggningstaxa 


Dnr 2021-000173  


Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 


att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 


att införa en anläggningstaxa på 20 kr/h för föreningar som bedriver verksamhet 
för barn- och ungdomar och föreningar som bedriver pensionärsverksamhet 
samt är registrerade i Kultur och fritids föreningsregister. Ändringen föreslås 
träda i kraft 1 januari 2022. 


att godkänna de reviderade författningarna 2:13, Hyresavgifter för Svedala 
kommuns kultur- och fritidslokaler och anläggningar gällande föreningar, 
privatpersoner och andra och 3:09 Stöd till föreningar inom Kultur och fritid i 
Svedala kommun 


att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera med ändringen av 
prisbasbelopp årligen. Avgifterna justeras per den 1 januari årligen från och 
med 1 januari 2023. 


 


Reservationer 
Hellen Boij-Ljungdell (S) reserverar sig mot beslutet å S, MP och Vs vägnar. 


Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritid har genomfört en omvärldsbevakning av hur stort aktivitetsstöd 
samt hur anläggningstaxan ser ut i närliggande kommuner. De kommuner som 
har granskats är Eslöv, Hörby, Klippan, Lund, Staffanstorp, Lomma, Burlöv 
samt Kävlinge.  


Den kommun som har högst anläggningstaxa och lägst aktivitetsstöd är Lomma 
kommun som har 100 kr/h i anläggningstaxa samt 3,5 kr/deltagartillfälle i 
aktivitetsstöd, den kommun som har lägst anläggningstaxa samt högst 
aktivitetsstöd är Burlöv som har 0 kr/h i anläggningstaxa samt 10 
kr/deltagartillfälle i aktivitetsstöd. Utöver det kommunala aktivitetsstödet har 
idrottsföreningarna rätt till statligt LOK-stöd. 


Snittet på anläggningstaxan i de jämförda kommunerna är 41 kr/h samt snittet 
för aktivitetsstödet är 8,2 kr/deltagartillfälle. 


I Svedala kommun uttas i nuläget ingen anläggningstaxa. Aktivitetsstödet i 
kommunen är 8 kr/deltagartillfälle. 


 


Kultur- och fritidsnämnden har ett effektivitetskrav på 250 tkr för 2022 och 
behöver se över sina utgifter samt sina intäkter. Förutom det ekonomiska 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


besparingskravet finns det ett behov av att införa anläggningstaxa för att 
säkerställa att Kultur- och fritids anläggningar nyttjas effektiv då gratis 
bokningar kan medföra att anläggningar bokas utan att de används. 


 


Kultur och fritid föreslår nämnden att införa en anläggningstaxa för barn och 
ungdomar samt för pensionärer på 20 kr/h. Det är verksamhetens bedömning 
att det skulle innebära en intäkt på 250 tkr/år. 


 


Vidare föreslås att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
avgifterna i 2:13 får justera med ändringen av prisbasbelopp årligen utan att 
nytt beslut i kommunfullmäktige. Avgifterna justeras per den 1 januari årligen 
från och med 1 januari 2023. 


 


Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om förslag till ny anläggningstaxa daterad2021-10-06. 


-Förslag till reviderad ffs2-13-hyresnormer för samlingslokaler och 
idrottsanläggningar. 


-Förslag till reviderad ffs3-09-stöd till föreningar inom kultur och fritid i Svedala 
kommun. 


 


Yrkanden 
Birgitta Delring (BP) föreslår på Femklöverns vägnar 


att införa en anläggningstaxa på 20 kr/h för föreningar som bedriver verksamhet 
för barn- och ungdomar och föreningar som bedriver pensionärsverksamhet 
samt är registrerade i Kultur och fritids föreningsregister. Ändringen föreslås 
träda i kraft 1 januari 2022. 


att godkänna de reviderade författningarna 2:13, Hyresavgifter för Svedala 
kommuns kultur- och fritidslokaler och anläggningar gällande föreningar, 
privatpersoner och andra och 3:09 Stöd till föreningar inom Kultur och fritid i 
Svedala kommun 


att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera med ändringen av 
prisbasbelopp årligen. Avgifterna justeras per den 1 januari årligen från och 
med 1 januari 2023. 


 


Hellen Boij-Ljungdell yrkar på S, MP och Vs vägnar 


att förslaget ska återremitteras för komplettering med en konsekvensanalys av 
hur det drabbar föreningarna 


att förslaget remitteras till föreningsrådet för information till föreningarna samt 
inhämtande av synpunkter och kommentarer från dem. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


Om våra synpunkter inte går igenom så yrkar vi på avslag av ärendet i sin 
helhet. 


 


Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och frågar först kultur- och 
fritidsnämnden om de kan besluta om Femklöverns förslag och sedan om 
kultur- och fritidsnämnden kan bifalla yrkandet från Hellen Boij-Ljungdell (S) 
med flera. 


Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag 
varpå votering begärs av Hellen Boij-Ljungdell (S). 


 


 


Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer därför följande 
beslutsgång. 


 


Den som röstar Ja bifaller femklöverns  förslag till beslut. 


 


Den som röstar Nej bifaller yrkandet från Hellen Boij-Ljungdell (S). 


 


Omröstningsresultat: 5 Ja-röster och 2 Nej-röster. 


 


Ja-röster Dan Nilsson (M), Birgitta Delring (BP), Patrik Büssow (L), Morgan 
Pedersen (SD) och Christoffer Andersson (SD). 


 


Nej-röster, Hellen Boij-Ljungdell (S) och Lise-Lott Gsaxner. 


 


Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt femklöverns 
förslag. 


Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 59  


Beslut om långsiktig investeringsplan 


Dnr 2021-000169  


Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 


att godkänna framlagt förslag till långsiktig investeringsplan 


     


Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef kultur- och fritid redogör för den långsiktiga investeringsplanen 
2021-2029. 


Handlingar i ärendet 
Förslag till långsiktig investeringsplan 2021-2029. 


     


     


Beslut skickas till 
Ekonomienheten 


Kommunstyrelsen 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 60  


Information om verksamhetsplan 2022 


Dnr 2021-000170  


Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 


att ha tagit del av verksamhetsplanen för 2022 


 


     


Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag: 


Kultur- och fritidsnämnden ansvarsområden ingår allmänkultur, Ungas fritid, 
aktiviteter för barn och unga, friluftsbad, feriearbetande skolungdomar, frågor 
som rör ungdomspolitiken, kulturskola, skol- och folkbibliotek, idrottsplatser och 
andra idrott- och fritidsanläggningar samt stöd till ideella organisationer och 
studieförbund.  


 


För detta har kultur- och fritidsförvaltningen utarbetat en verksamhetsplan för 
2022. 


Handlingar i ärendet 
Verksamhetsplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 61  


Beslut om internbudget 2022 


Dnr 2021-000168  


Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 


att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2022 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter 


 


Reservationer 
Hellen Boij-Ljungdell (S) reserverar sig mot beslutet å S, MP och Vs vägnar. 


Sammanfattning av ärendet 
På kultur- och fritidsnämndens möte 2021-09-29 § 52 informerade områdeschef 
kultur-och fritid och förvaltningsekonomen om förvaltningens upprättade förslag 
till internbudget 2022 för nämndens verksamheter. 


 


Områdeschef kultur- och fritid och förvaltningsekonomen är föredragande. 


 


Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget 2022. 


Yrkanden 
Birgitta Delring (BP) föreslår på Femklöverns vägnar 


att besluta enligt förvaltningens förslag till internbudget 2022 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter. 


 


Hellen Boij-Ljungdell yrkar på S, MP och Vs vägnar 


avslag på punkt 2.1 effektiviseringar i Internbudgeten 250 tkr. 


 


Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och frågar först kultur- och 
fritidsnämnden om de kan besluta enligt Femklöverns förslag och sedan om 
kultur- och fritidsnämnden kan bifalla yrkandet från Hellen Boij-Ljungdell (S) 
med flera. 


Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag 
varpå votering begärs av Hellen Boij-Ljungdell. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer därför följande 
beslutsgång. 


 


Den som röstar Ja bifaller femklöverns  förslag till beslut. 


 


Den som röstar Nej bifaller yrkandet från Hellen Boij-Ljungdell (S). 


 


Omröstningsresultat: 5 Ja-röster och 2 Nej-röster. 


 


Ja-röster,  Dan Nilsson (M), Birgitta Delring (BP), Patrik Büssow (L), Morgan 
Pedersen (SD) och Christoffer Andersson (SD) 


 


Nej-röster, Hellen Boij-Ljungdell (S) och Lise-Lott Gsaxner. 


 


Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt femklöverns 
förslag. 


 


Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
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§ 62  


Information om Ungdomsappen  


Dnr 2021-000171  


Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 


att ha tagit del av informationen 


     


Sammanfattning av ärendet 
Ungdomsappen, en mobilapp för alla ungdomar i alla kommuner. 


Områdeschef för kultur- och fritid informerar om införandet av appen inom 
kultur- och fritid i Svedala kommun vilken ska komma igång vid årskiftet. 


Handlingar i ärendet 
Information om ungdomsappen. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20  


 


Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 63  


Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2021-10-20 


Dnr 2021-000165  


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 2021-10-08,  


daterad 2021-10-08. 


-Delegationsbeslut om att hålla stängt på mötesplatsen i Svedala tätort 


 2021-09-13. 
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§ 64  


Information och nya frågor anmäls 2021-10-20 


Dnr 2021-000166  


Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 


att ha tagit del av informationen 


 


     


Sammanfattning av ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott 2021-09-21 § 24. 


Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 


att anta Riktlinje för distansarbete och möten med redogjorda förändringar 
enligt uppdaterad bilaga 


att ha tagit del av informationen om Stödmaterial vid distansarbeten och möten. 


 


Handlingar i ärendet 
-Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott 2021-09-21 § 24. 


     


     


 


 





