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Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 17 november 2021 kl 18:00-18:25 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Gull-Britt Jönsson 

Justeringens plats och datum Digital justering, 2021-11-18  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

Digital signering, sista sidan i protokollet 

Paragrafer §§ 65-69 

 Bo Wain  

 Ordförande 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Gull-Britt Jönsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-17 

Anslaget sätts upp 2021-11-18 Anslaget till och med 2021-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, kultur- och fritid 
 

Underskrift 

Digital signering, sista sidan i protokollet  

 Bo Wain  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

Hans Bengtsson (SD) för Christoffer Andersson (SD) 

Ersättare och insynsplatser 

Ingegerd Eriksson (C) 
Carina Lindhe (BP) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Mats Isgren (S) 
Rickhard Andersson (V), Insynsplats 
Martin Pråme Malmqvist (KD), Insynsplats 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Charlotte Antonius, controller 
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef 
Daniel Andersson, kommunstrateg 
Sten Andersson, kommunrevisor 
Medborgare 
Bo Wain, nämndsekreterare 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 
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L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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§ 65  

Idé Svedala - förslag om utomhusscen i 
stadsparken 

Dnr 2021-000154  

Beslut 
Kultur- och fridsnämnden beslutar 

att tacka förslagsställaren för initiativet och ge verksamheten i uppdrag att 
utreda ärendet vidare. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Det har till Kultur- och fritidsnämnden inkommit ett Idé Svedala-ärende med 
förslag att uppföra en utomhusscen i Stadsparken. 

 

Förslagsställaren Mikael Jörgensen var på plats och presenterade sitt förslag. 

 

Förslagsställarens förslag i sin helhet: 

"En fast och permanent scen i stadsparken för Svedalaborna är efterlängtat. 
Stadsparken en samlingspunkt för kultur, fritid och föreläsningar. Vi ser en 
möjlighet att kunna få en levande park för teaterföreställningar både för barn 
och vuxna. Konserter, zumba och annan träning i grupp. Fina kvällar med 
föreläsningar samt en plats för firande såsom svenska flaggans dag med flera.  

En permanent scen med väggar, tak samt ett förråd och backstageutrymme. 
Allt låsbar och kan gå att stänga igen. En permanent ljud- och ljusanläggning, 
allt för att det lätt och smidigt ska kunna sättas upp evenemang. Storlek på 
scen för att det ska kunna sättas upp både föreställningar samt konserter 
behövs en yta på cirka 10 x 10 meter. Ett backstageutrymme/förråd som har ett 
mått på cirka 10 x 5 meter. En låsbar front på scenen. 

Att få kunna dela med sig av våra fina barn, ungdomar samt 
vuxenföreställningar är fantastiskt och känslan att få se alla glada människor 
med picknick och hygge i vår fina park ser vi fram emot och tror att det är 
saknat. Att kunna ha en permanent scen skulle underlätta mycket och vi skulle 
kunna ha många fler evenemang. Vi kan då erbjuda alla invånare i Svedala att 
kunna få ta del av musik och kultur i kommunen samt en självklar 
besöksnäringsplats. Denna motion ligger alla Sveamateas medlemmar 
(teaterförening i kommunen) bakom och ser fram emot ett positivt svar" 
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Verksamheten ställer sig positiva till att utreda möjligheterna att uppföra en 
utomhusscen i Stadsparken. Verksamheten genomför varje sommar ett 
evenemang som heter Sommarscen då en tillfällig scen hyrs in och monteras 
upp i Stadsparken, en permanent scen skulle även kommunens evenemang ha 
stor nytta av. 

Kultur- och fritid tackar förslagsställaren för initiativet. 

 

 

Handlingar i ärendet 
-Inkommit Idé Svedala förslag daterat 2021-09-07. 

-Tjänsteskrivelse till Idé Svedala - förslag om utomhusscen i stadsparken 

     

     

Beslut skickas till 
Stabschef 

Förslagsställaren 
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§ 66  

Prognosrapport 3. Uppföljning av ekonomi för 
perioden januari-oktober samt prognos för helår 
2021 

Dnr 2021-000183  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna prognosrapport 3 med helårsprognos 2021 

     

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och bolag ska enligt antagen tidplan för kommunens ekonomiska 
uppföljning 2021 besluta om uppföljningsrapport/prognosrapport nr 3 2021. 

Rapporten ska inlämnas senast den 18 november 2021. 

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

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på 250 tkr för 
2021. Överskott finns inom verksamhet för fritidsgårdar medan idrott- och 
fritidsanläggningar, bibliotek samt allmän fritidsverksamhet prognostiserar 
underskott.  

Handlingar i ärendet 
-Prognosrapport 3. Uppföljning av ekonomi för perioden januari-oktober samt  

 prognos för helår 2021. 

-Tjänsteskrivelse – prognosrapport 3 daterad 2021-11-08. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 67  

Förslag till sammanträdestider för kultur- och 
fritidsnämnden 2022 

Dnr 2021-000180  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa förslaget till sammanträdestider för 2022 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2022 har 
arbetats fram, där hänsyn tagits till politikens övriga processer. 

Handlingar i ärendet 
Förslag till sammanträdestider 2022. 
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§ 68  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2021-11-17 

Dnr 2021-000174  

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 fattade delegationsbeslut daterad 2021-11-04   
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§ 69  

Information och nya frågor anmäls 2021-11-17 

Dnr 2021-000175  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
*Protokollsbeslut 2021-10-25 § 28 - Revidering av Ffs1-22  Regler för 
uppvaktning av kommunens anställda revidering gäller från 2021-11-01: 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 

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

 

*Protokollsbeslut 2021-10-27  § 96 - Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för 
Svedala kommun: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Delårsrapport 2021 per den 31 augusti för Svedala kommun 

 

*Protokollsbeslut 2021-10-27  § 98 - Julgåva till kommunens medarbetare: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja kommunstyrelsen 1 700 000 kronor i tilläggsanslag 2021 för 
finansiering av julgåva till kommunens månadsavlönade medarbetare, samt 

att anslaget finansieras genom minskning av årets resultat 2021. 

 

*Protokollsbeslut 2021-10-27  § 100 - Hållbarhetsstrategi för miljömässig 
hållbarhet, etapp 1:  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Svedala kommuns hållbarhetsstrategi för miljömässig hållbarhet, samt  

att Hållbarhetsstrategi – för miljömässig hållbarhet ersätter det tidigare 
miljömålsprogrammet. 
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Protokollsbeslut 2021-10-27  § 103 - Reviderade bestämmelser och riktlinjer 
kring deltagande på distans vid sammanträden med kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att deltagande på distans får ske på sammanträden med utskott som har tre 
eller färre ledamöter, 

att sådant sammanträde ska följa riktlinjer för deltagande på distans vid 
sammanträden med utskott med tre eller färre ledamöter, daterade 2021-09-27, 

att ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om att åter tillåta deltagande på 
distans på sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnderna efter den 31 oktober 2021 under förutsättning att ett sådant beslut 
tas med hänsyn till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, samt 

att sådana sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnderna med deltagande på distans ska följa kommunens riktlinjer för 
deltagande på distans, daterade 2020-11-06. 

 

*Protokollsbeslut 2021-10-27  § 105 - Sammanträdesplan 2022: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige är:  

16 februari, 30 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni, 14 september (avgående), 19 
oktober (nya konstituerande), 26 oktober, 30 november (endast val till nämnder 
och styrelser), samt 7 december.  

samt 

att nämnder inte får sammanträda på samma tidpunkt under samma dag/kväll. 
Nämnder kan sammanträda samma dag/kväll, men möten får inte tidsmässigt 
överlappa varandra. Detta för att förtroendevalda som har flera uppdrag i 
nämnd/styrelse ska kunna närvara på samtliga kommunala sammanträden 

 

 

Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut 2021-10-25 § 28 - Revidering av Ffs1-22 - Regler för 
uppvaktning av kommunens anställda revidering gäller från 2021-11-01. 

-Protokollsbeslut 2021-10-27  § 96 - Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för 
Svedala kommun. 

-Protokollsbeslut 2021-10-27  § 98 - Julgåva till kommunens medarbetare. 

-Protokollsbeslut 2021-10-27  § 100 - Hållbarhetsstrategi för miljömässig 
hållbarhet, etapp 1.  
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-Protokollsbeslut 2021-10-27  § 103 - Reviderade bestämmelser och riktlinjer 
kring deltagande på distans vid sammanträden med kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten. 

-Protokollsbeslut 2021-10-27  § 105 - Sammanträdesplan 2022. 

 
     

     

 
 

 


