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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-02  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 2 december 2020 kl 18:30-19:35 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Morgan Pedersen 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2020-12-14 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 67-74 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Morgan Pedersen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-02 

Anslaget sätts upp 2020-12-14 Anslaget till och med 2021-01-06 

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

Tjänstgörande ersättare 

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

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M)                                        deltar på distans 
Ingegerd Eriksson (C)                                    deltar på distans 

Carina Lindhe (BP)                                     deltar på distans 
Ulf Hansson (MP), Insynsplats                       deltar på distans 
Martin Pråme Malmqvist (KD), Insynsplats    deltar på distans  

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
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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§ 67  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
verksamhetsområde kultur- och fritid 

Dnr 2020-000369  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utifrån antagen delegationsordning/uppgiftsfördelning avseende 
arbetsmiljöuppgifter inom kommunens verksamheter uppdra åt 
kommundirektören att fördela arbetsuppgifterna vidare till utbildningschefen i 
egenskap av verksamhetschef och tillse att denna har befogenheter, resurser 
och kunskap/kompetens för att kunna bedriva arbetsmiljöarbetet inom 
verksamhetsområdet Kultur- och fritid 

att ge utbildningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen så 
att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) kan bedrivas ute på 
arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskap/kompetens 
följer med     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2019, § 109, att anta förslag 
till revidering av uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. Uppgiftsfördelningen 
för arbetsmiljön följer arbetsgivarens beslutslinje och finns på sex nivåer, från 
kommunfullmäktige som har det samlade arbetsmiljöansvaret i kommunen, 
vidare till nämnder/styrelser, kommundirektör, verksamhetschef, 
områdeschef/enhetschef/rektor/arbetsledare och ner till vissa enskilda 
medarbetare, särskilt angivna i delegationsordningen/uppgiftsfördelningen av 
arbetsmiljöuppgifterna.  

En ny ledningsorganisation inom verksamhetsområde Utbildning/kultur- och 
fritid trädde i kraft den 1 januari 2020, ledd av en ny utbildningschef, anställd av 
kommunstyrelsen. Med anledning av ovanstående behöver en förändrad 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifterna genomföras inom 
verksamhetsområde utbildning/kultur- och fritid. 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse från HR-enheten daterad 2020-10-21. 

-Nivå 3 Fördelning nämnd, styrelse till kommundirektör reviderad 2020-10-21. 

-Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2020-10-21. 

-Beslutsunderlag om fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom  

 Verksamhetsområde utbildning/kultur- och fritid daterad 2020-11-20. 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 68  

Aktivitetsstöd ht 2020 

Dnr 2020-000365  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra åt verksamheten att meddela föreningar som ansöker aktivitetsstöd 
för hösten 2020 att de kommer beviljas minst samma belopp som redovisats 
hösten 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.  

Riksidrottsförbundet har meddelat att det statliga LOK-stöder kommer vara 
densamma 2020 som 2019. 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare fattat beslut att föreningar i Svedala som 
ansökte om aktivitetsstöd enligt gällande bestämmelser garanterades att de 
föreningar som redovisade lägre deltagartillfällen för våren 2020 beviljades 
minst samma stöd som beviljades för våren 2019. Kultur- och fritidsnämnden 
föreslås nu besluta samma förutsättningar ska gälla för hösten 2020.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om aktivitetsstöd för hösten 2020 daterad 2020-11-19. 

     

     

Beslut skickas till 
Berörda föreningar 
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§ 69  

Information om ekonomisk uppföljningsrapport 3 
(jan-okt) med helårsprognos 2020 

Dnr 2020-000366  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om uppföljningsrapport 3 med helårsprognos 
2020 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Information om ekonomisk uppföljningsrapport 3 (jan-okt) med helårsprognos 
2020. 

Föredragande av informationen är områdeschef kultur- och fritid och 
förvaltningsekonomen. 

Då kultur- och fritidsnämndens avgörande inte kunde inväntas beslutade kultur- 
och fritidsnämndens ordförande att godkänna uppföljningsrapport 3 (jan-okt) 

med helårsprognos 2020. 

Beslutet är expedierat till kommunstyrelsen 2020-11-19. 

 

 

Handlingar i ärendet 
-Uppföljningsrapport 3 för kultur- och fritidsnämnden. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 70  

Information om kontantfria bibliotek 

Dnr 2020-000368  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Biblioteken i Svedala kommer från 2021-01-01 bli kontantfria och enbart 
erbjuda betalning med kort och swish.  

Biblioteket tar emot betalning för biljetter till evenemang, kopior och utskrifter, 
förseningsavgifter, kassar och gallrade medier. Idag går det att betala med kort 
eller kontanter.                                                                                                                     
Genom att bli kontantfria verksamheter så skapas en tryggare arbetsmiljö för 
personalen och vi effektiviserar dagens administrativa rutiner av kontanter vilka 
är både tids- och kostnadskrävande i relation till de förhållandevis små summor 
som biblioteken hanterar. 

Handlingar i ärendet 
Information om kontantfria bibliotek, 2020-11-24. 
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§ 71  

Information om presidiets beslut till Coronastöd 
hösten 2020 

Dnr 2020-000214  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av presidiets beslut om Coronastöd 2020 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritid, RF SISU Skåne och Föreningsrådet i Svedala har 
sammanställt på vilket sätt föreningarna i Svedala påverkas ekonomiskt av den 
pågående pandemin. RF SISU har infört ett föreningsstöd som riktar sig till de 
föreningar som är anslutna till riksidrottsförbundet. Det innebär att de föreningar 
som inte är anslutna till riksidrottsförbundet inte har möjlighet att få stöd i den 
svåra tid som föreningarna går igenom.  

Exempel på uteblivna intäkter och kostnader som föreningarna har är 
hyreskostnader, inköp av material för förändrad verksamhet pga. pandemin, 
minskade eller förlorade intäkter pga. inställda arrangemang, tävlingar, matcher 
och inköp av teknisk utrustning för att kunna digitalisera föreningens 
verksamhet.  

RF SISU:s stöd finansieras av det riktade statsbidrag som regeringen fattade 
beslut om under våren 2020 där 500 miljoner fördelas till idrottsrörelsen och 
500 miljoner fördelas till kulturen. RF SISU har valt att rikta stödet på ett antal 
olika områden; idrottssvaga områden, få fler ungdomar att stanna kvar i den 
organiserade idrotten, utbilda barn- och ungdomsledare, bibehållen verksamhet 
under Coronapandemin, anläggningsstöd samt inkludering och mångfald. 
Stödet beviljas endast till verksamhet som kan genomföras framåt i tiden, 
stödet kan inte ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet 
och stödet kan inte heller gå till ledararvode. En enskild förening kan bli 
beviljade maximalt 10 000 kr.  

Kultur och fritid föreslår att införa ett tillfälligt föreningsstöd som främst riktas till 
de föreningar som inte är anslutna till riksidrottsförbundet, men öppnar även 
upp möjlighet för att bevilja bidrag för kostnader som inte RF SISU beviljar. 
Stödet kan endast beviljas till verksamhet som kan genomföras framåt i tiden. 
Stödet kan inte ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. 
En enskild förening kan bli beviljade maximalt 10 000 kr.  

 

På kultur- och fritidsnämnden möte 2020-06-10 § 37 togs beslut om att införa 
Coronastöd som är sökbart för föreningar som lider ekonomiskt med anledning 
av den pågående pandemin. 
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Ansökningarna behandlas löpande av kultur- och fritidsnämndens presidium 
under hösten 2020 fram till sista november 2020.  

 

Presidiets beslut till Coronastöd 

Kultur- och fritidsnämndens presidium höll sitt möte 2020-11-24 och beslutade 
då att bevilja följande föreningar ett stöd om 10 000 kronor vardera:  

Teaterföreningen Showtajm, Skabersjö IF, Svedala IF, Börringe 
Bygdegårdsförening, IBS Svedala Eagles, Svedala Taekwondo, Svedala 
motorklubb, Sveamatea, Svedala Handbollsklubb, Klågerups GIF, Svedala GIF, 
S.M.U.R.F, Hyby Scoutkår, Svedala Börringe Skytteförening, BK Banér, 
Svedala Tennis och Svedala Kampsportförening. 

Presidiet beslöt att bevilja Friluftsfrämjandet Svedala stöd på 6 000 kronor. 

Presidiet beslöt att avslå ansökan från Svedala Brottarklubb med motiveringen 
att föreningen redan erhållit stöd från Riksidrottsförbundet. 

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om införande av tillfälligt Coronastöd daterat 2020-05-25. 

-Protokollsbeslut från kultur- och fritidsnämnden daterat 2020-06-10. 

-Ansökningar från föreningar om Coronastöd. 

-Beslutsunderlag om presidiets beslut om Coronastöd, 2020-11-24. 

     

     

Beslut skickas till 
Berörda föreningar 
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§ 72  

Information om medarbetarundersökning 2020 

Dnr 2020-000367  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef kultur- och fritid informerar om medarbetarundersökning 2020 
vilken genomfördes i perioden 2020-10-04--2020-10-25. 

Handlingar i ärendet 
Medarbetarundersökning 2020. 
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§ 73  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2020-12-02 

Dnr 2020-000344  

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 
-Delegationsbeslut om utbetalning av Föreningsmedel till skolidrottsföreningar  

 för perioden 1 januari - 31 december 2020. 

-Delegationsbeslut om godkännande av ekonomisk uppföljningsrapport 3, 

 2020 (jan-okt). 

-Förteckning över delegationsbeslut daterad 2020-11-24.  
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§ 74  

Information och nya frågor anmäls 2020-12-02 

Dnr 2020-000349  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
-Beslut från kommunfullmäktige 2020-10-28 § 90 - Deltagande på distans i 
kommunfullmäktige-, kommunstyrelse-, nämnd- och utskottssammanträden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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 ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för 
genomförande av sammanträden med förtroendevalda på distans,  

att detta beslut gäller till och med 30 juni 2021, samt  

att detta beslut ersätter tidigare beslut om närvaro på distans för utskott med 
högst tre valda ledamöter (KF 2020, § 40).   

 

-Beslut från kommunfullmäktige 2020-10-28 § 79 - Delårsrapport per den 31 
augusti 2020 för Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2020 för Svedala kommun.  

 

-Beslut från kommunfullmäktige 2020-10-28 § 81 - Skapande av lokalbank. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna reglemente för lokalbank.  
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-Beslut från kommunfullmäktige 2020-10-28 § 83 - Antagande av 
lokalförsörjningsplan 2021-2030 för Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna framlagt förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2021–2030, 

samt 

att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i 

lokalförsörjningsplanen kommer att prövas i kommande budget (juni 2021) 

alternativt i enskilda ärenden.  

 

-Skrivelse/rapport om Heltid som norm för Utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning: 

Verksamhetsområde Utbildning innefattar verksamheter inom kultur och 
fritidsnämndens och utbildningsnämndens respektive ansvarsområden. 
Verksamhetsområdet har implementerat, analyserat och följt upp införande av 
heltid som norm. Antalet deltidsanställda motsvarar 1,87 procent av de 
anställda. Samtliga deltidsanställda har fått lämna intresse om att arbeta heltid.  

Andelen heltidsanställda ökar under 2020. Samtidigt minskar övertid och 
fyllnadstid. Antalet timanställda ökar något under perioden.  

Vid rekrytering erbjuds heltidstjänst när så är möjligt utifrån verksamhetens 
förutsättningar och behov. Behov av rekrytering har minskat under 2020 och 
personalomsättningen är lägre än föregående år. 

Det är komplicerat att förena heltid som norm med förutsättningar och behov 
inom vissa enheter. Särskilt komplicerat är det inom bibliotek och fritidshem där 
det finns högre behov av personaltäthet under del av dagen. 
Modersmålsenheten och kulturskolan är undantagna från heltid som norm enligt 
tidigare. 

Handlingar i ärendet 
-Beslut från kommunfullmäktige 2020-10-28 § 90 - Deltagande på distans i 
kommunfullmäktige-, kommunstyrelse-, nämnd- och utskottssammanträden. 

-Beslut från kommunfullmäktige 2020-10-28 § 79 - Delårsrapport per den 31 
augusti 2020 för Svedala kommun. 

-Beslut från kommunfullmäktige 2020-10-28 § 81 - Skapande av lokalbank. 

-Beslut från kommunfullmäktige 2020-10-28 § 83 - Antagande av 
lokalförsörjningsplan 2021-2030 för Svedala kommun. 

-Skrivelse/rapport om Heltid som norm för Utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. 

     

     


