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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 6 mars 2019 kl 18:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Patrik Büssow § 10-15, § 17-25, James Perlman § 16 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-03-13  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 10-25 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Patrik Büssow § 10-15, § 17-25, James Perlman § 16  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-06 

Anslaget sätts upp 2019-03-13 Anslaget till och med 2019-04-05 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus kultur- och fritid 
 

Underskrift 

  

 Bo Wain  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Birgitta Delring (BP), Ordförande 
Dan Nilsson (M), 1:e vice ordförande 
Morgan Pedersen (SD), 2:e vice ordförande 
Patrik Büssow (L) §10-15, § 17-25 
Christoffer Andersson (SD) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 

Tjänstgörande ersättare 

James Perlman (M) § 16 
 

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Hans Bengtsson (SD) 
Mats Isgren (S) 
Rickhard Andersson (V), insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Mats Olofsson, enhetschef kulturskolan 
Bertil Rantoft, personalföreträdare Saco 
Thomas Andersson, ordförande Svedala Volleybollklubb 
Bo Wain, nämndsekreterare 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 10  

Årsredovisning 2018 

Dnr 2019-000029  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna årsredovisningen samt 

att överlämna denna till kommunfullmäktige för godkännande samt 

att skicka årsredovisningen till kommunstyrelsen 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat årsredovisning 2018 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet.  

Områdeschef kultur- och fritid är föredragande i ärendet och redogör för 
bokslutet i sin helhet. 

 

Handlingar i ärendet 
Förslag till årsredovisning 2018 för kultur- och fritidsnämnden, 

daterad 2019-02-25.  

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 11  

Förslag till internbudget 2019 

Dnr 2019-000030  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2019 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten och områdeschef för kultur- och fritid har upprättat förslag till 
internbudget 2019 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.  

Områdeschef kultur- och fritid är föredragande.  

 

Handlingar i ärendet 
Förslag till Internbudget 2019 för Kultur- och fritidsnämnden, 

daterad 2019-03-04.  
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§ 12  

Överföring av investeringsmedel till 2019 

Dnr 2019-000031  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 

samt 

att översända förslaget till kommunstyrelsen för vidare handläggning 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat förslag till överföring av investeringsmedel från 
2018 till 2019.  

Handlingar i ärendet 
Investeringsrapport, 2019-02-25.  

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 13  

Nomineringar till Kulturpris 2018 

Dnr 2019-000014  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse John Wallén som mottagare av Svedala kommuns kulturpris 2018 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kulturpris som stöd och uppmuntran 
för en god kulturgärning. 

Den/de som nomineras ska ha bedrivit verksamhet som kommit medborgarna 
till del, på kort eller lång sikt, inom följande områden: litteratur, musik, bildkonst, 
konsthantverk, mat, teater, dans, textilkonst, museiverksamhet, 
utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturarv, bildning eller 
andra jämförbara områden. 

Även längre tids ideell gärning inom kulturområdet som bidragit till att utveckla 
det lokala kulturlivet, kan prisas. 

Allmänheten, en förening/organisation kan nominera en eller flera kandidater, 
en förening, organisation eller sammanslutning av personer. Kulturpriset kan 
inte sökas. 

Priset delas ut till personer som bor eller har bott i kommunen. Delas pris ut 
till förening ska denna vara registrerad hos kultur- och fritid i Svedala kommun.  
 

Förslag, med motivering, ska vara kultur och fritid tillhanda senast den 31 
januari varje år.  

Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar vem som ska tilldelas priset.  

Priset delas ut under festliga former på Sveriges nationaldag den 6 juni 2019. 

Priset är på 10 000 kronor.  

 

 

Handlingar i ärendet 
Inkomna nomineringshandlingar.  

Yrkanden 
Ordförande Birgitta Delring (BP) ber om förslag till pristagare. 
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Dan Nilsson (M) yrkar för 5 klöverns räkning på att John Wallén ska tilldelas 
kulturpris för 2018. 

Inga andra yrkanden framställs.     

Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt 
bifaller yrkandet om att John Wallén ska tilldelas kulturpris för 2018.     

 

Beslut skickas till 
Pristagaren 
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§ 14  

Nominering till Kulturstipendium 2018 

Dnr 2019-000023  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Eleonore Wester Allansson som mottagare av Svedala kommuns 
Kulturstipendium 2018 

      

Sammanfattning av ärendet 
Nominering till kulturstipendium 2018 

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kulturstipendium som stöd och 

uppmuntran till studier inom kulturområdet.  

Kulturstipendiet ska ge uppmuntran och stöd för kulturutövande ungdomar och 
unga vuxna till och med 25 års ålder, att förverkliga en idé, ett projekt, en 
studieresa eller motsvarande. 

Kulturstipendiet kan både nomineras av allmänheten, en förening eller 
organisation samt sökas av person med dokumenterat lovande förutsättningar 
inom kulturområdet. 

Föreningar och enskilda personer kan lämna förslag till stipendiater. Stipendiet 
kan också sökas personligen. 

Förslag, med motivering, ska vara kultur- och fritid tillhanda senast den 31 
januari varje år.  

Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar vem som ska tilldelas 
Stipendium.  

Stipendium delas ut under festliga former på Sveriges nationaldag den 6 juni 
2019. 

Stipendium är på 10 000 kronor.  

Handlingar i ärendet 
Inkomna nomineringshandlingar.  

Yrkanden 
Ordförande Birgitta Delring (BP) ber om förslag till pristagare. 

Hellen-Boij Ljungdell (S) yrkar på att Eleonore Wester Allansson ska tilldelas 
kulturstipendium för 2018. 

Inga andra yrkanden framställs      
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Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt 
bifaller förslaget om att Eleonore Wester Allansson ska tilldelas 
kulturstipendium för 2018.     

 

Beslut skickas till 
Pristagaren 
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§ 15  

Nomineringar till Idrottspris 2018 

Dnr 2019-000002  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Alex Salo som mottagare av Svedala kommuns Idrottspris 2018 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Idrottspris till den idrottsutövare 

eller det lag som under året utfört en bra idrottsprestation. 

Idrottspriset kan ges till person/personer eller lag, som under det gångna året 
visat dokumenterade, lovande prestationer inom idrottsområdet och/eller 
utvecklat färdigheter i en lokal förening. 

Allmänheten eller en förening/organisation kan nominera en eller flera 
kandidater, en förening eller organisation. Idrottspriset kan inte sökas. 

Priset delas ut till idrottsutövare som representerar förening som är registrerad 

hos fritidsenheten eller som bor eller har bott i kommunen. Delas pris ut till 

förening ska denna vara registrerad hos fritidsenheten i Svedala kommun.  

Förslag, med motivering, ska vara kultur och fritid tillhanda senast den 31 
januari varje år.  

Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar vem som ska tilldelas priset.  

Priset delas ut under festliga former på Sveriges nationaldag den 6 juni 2019. 

Priset är på 10 000 kronor. 

 

Handlingar i ärendet 
Inkomna nomineringshandlingar.  

Yrkanden 
Ordförande Birgitta Delring (BP) ber om förslag till pristagare. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar på att Alex Salo ska tilldelas Idrottspris för 2018. 

Inga andra yrkanden framställs.     
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Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt 
bifaller förslaget om att Alex Salo ska tilldelas Idrottspris för 2018.     

 

Beslut skickas till 
Pristagaren 
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§ 16  

Nomineringar till Årets ledare för barn och unga 
2018 

Dnr 2019-000009  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Philip Celander som mottagare av Svedala kommuns stipendium för 
Årets ledare för barn och unga 2018 

Jäv 
 På grund av jäv deltar inte Patrik Büssow (L) i handläggningen av detta 
ärende.     

Sammanfattning av ärendet 
Stipendiet Årets ledare för barn och unga ska ge stöd och uppmuntran till en 
person med dokumenterat, framträdande insatser för barn och unga och som 
vill utvecklas som ledare inom olika områden. 

Årets ledare för barn och unga kan både nomineras av allmänheten, en 
förening eller organisation eller annan ledare samt sökas av person med 
dokumenterat lovande förutsättningar inom området. 

Förslag, med motivering, ska vara kultur- och fritid tillhanda senast den 31 
januari varje år.  

Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar vem som ska tilldelas 
stipendium.  

Stipendium delas ut under festliga former på Sveriges nationaldag den 6 juni 
2019. 

Stipendiet är på 10 000 kronor.  

 

Handlingar i ärendet 
Inkomna nomineringshandlingar.  

 

Yrkanden 
Birgitta Delring (BP yrkar på att Philip Celander ska tilldelas stipendium för 
Årets ledare för barn och ungdom. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar på att Martin Jönsson ska tilldelas stipendium för 
Årets ledare för barn och ungdom.     
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer därför följande 
proposition. 

Den som röstar Ja bifaller yrkandet från Birgitta Delring (BP). 

Den som röstar Nej bifaller yrkandet från Morgan Pedersen (SD). 

 

Omröstningsresultat: ja-röster 5 st, nej-röster 2 st. 

 

Ja-röster: Dan Nilsson (M), Birgitta Delring (BP), Hellen Boij-Ljungdell (S), Lise-
Lott Gsaxner (S), James Perlman (M). 

Nej-röster: Morgan Pedersen (SD), Christoffer Andersson (SD). 

 

Ordföranden finner att stipendium för Årets ledare för barn och ungdom ska 
tilldelas Philip Celander.      

 

Beslut skickas till 
Pristagaren 
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§ 17  

Remiss från Teknisk nämnd om 
lokalförsörjningsplan 2020-2029 för Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000019  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att skicka nedanstående kommentarer angående lokalförsörjningsplanen vidare 
till teknisk nämnd, i övrigt inget att tillägga. 

Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta att avveckling av Svedala gamla IP ska 
genomföras för att ge möjlighet för Bovieran att påbörja byggnation. Detta är 
prognostiserat att byggstart ska ske kvartal 1 2020.  

Kultur- och fritidsnämnden anser vidare att det bör förtydligat i texten att 
avveckling av befintliga fotbollsplaner i Klågerup ska ske i samband med 
uppförande av ett samlat idrottsområde. 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Strategisk Lokalförsörjningsplan 2020–2029 är en 
sammanställning och analys av samtliga förvaltningars redovisade behov av 
nya lokaler, förändring av eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på KAAB 
Prognos AB, befolkningsprognos från augusti 2018, Exploateringsprogram 
Bostäder-Industri 2017 - 2021 innehållande bostadsförsörjningsprogram samt 
verksamhetsområdenas målsättningar. 

Förslaget ska före behandling och beslut i kommunfullmäktige skickats på 
remiss till Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, 
Bygg- och miljönämnden, Ekonomienheten, Kommunstyrelsen och Svedab. 

 *Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta att avveckling av Svedala gamla IP ska 
genomföras för att ge möjlighet för Bovieran att påbörja byggnation. Detta är 
prognostiserat att byggstart ska ske kvartal 1 2020.  

Kultur- och fritidsnämnden anser vidare att det bör förtydligat i texten att 
avveckling av befintliga fotbollsplaner i Klågerup ska ske i samband med 
uppförande av ett samlat idrottsområde. 
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Handlingar i ärendet 
*Förslag till Strategisk Lokalförsörjningsplan 2020–2029, daterad 2019-01-14. 

*Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan 2020-2029, daterad 2019-01-14. 

*Tjänsteskrivelse från lokalstrateg teknisk nämnd, daterad 2019-01-15. 

*Protokollsbeslut om remittering av lokalförsörjningsplan 2020-2029 för Svedala    

 Kommun, daterad TN 2019-01-22 § 8. 

*Remissvar på lokalförsörjningsplan från områdeschef kultur- och fritid, 

 daterat 2019-02-25. 

 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 18  

Intern Kontroll - Uppföljning 2018 

Dnr 2019-000010  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom uppföljningen av intern kontroll 2018 samt 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 april 2018, § 35, att godkänna 
redovisat förslag till intern kontrollplan för 2018. 

Uppföljningen av den interna kontrollen ska enligt kommunens anvisningar 
följas upp av respektive nämnd 2019. 

En uppföljningsrapport har tagits fram. 

Områdeschef kultur- och fritid redogör för ärendet. 

 

Handlingar i ärendet 
*Rapport om uppföljning av intern kontroll 2018, daterad 2019-02- 

*Ekonomienhetens skrivelse om uppföljning av intern kontroll 2018,  

 daterad 2018-12-20. 

*Kultur- och fritidsnämnden beslut, daterat 2018-04-11 § 35. 

*Intern kontrollplan 2018. 

*Intern kontroll, uppföljning 2018, 2019-02-25. 

 

     

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19  

Förslag till förändrade öppettider vid friluftsbaden 

Dnr 2019-000028  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att justera öppettider enligt tjänsteskrivelse från områdeschef kultur- och fritid 

      

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsteskrivelse: 

Under sommaren 2018 inkom ett flertal medborgare med önskemål om att 
förlänga öppettiderna på friluftsbaden och få en längre säsong. I slutet av 
vårterminen samt i början av höstterminen har Svedala kommuns skolor tillgång 
till baden för att bedriva badundervisning för skoleleverna. För att möte 
medborgarnas önskemål och behov föreslås att förlänga öppettiderna med två 
veckor i början av säsongen och en vecka längre i slutet av säsongen. 

 Ekonomiskt har verksamheten effektiviserat bemanningen på baden och det är 
verksamhetens bedömning att en förlängning av öppettiderna inte ska vara 
fördyrande.  

Förslaget innebär att friluftsbaden i Svedala och Bara håller öppet enligt 
följande. 

Mellan den 1 juni och 16 juni är baden öppna dagtid för skolsimundervisning. 

Under denna period är baden öppna för allmänheten på vardagskvällar 16:30 -
20:00. Lördagar och söndagar är öppettiderna 10:00-17:00. 

Mellan 17 juni och den 14 augusti är baden öppna för allmänheten på vardagar: 

06:15-07:00 för motionssimning samt 10:00-20:00 för allmänheten. På lördagar 
och söndagar är öppettiderna 10:00-17:00. 

Mellan 15 augusti och 25 augusti är baden öppna för allmänheten på vardagar 
16:30-20:00. 

På lördag och söndagar är öppettiderna 10:00-17:00.  

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från områdeschef kultur- och fritid daterad 2019-02-25.  
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§ 20  

Förfrågan om framtida användning av Folkets Hus 

Dnr 2018-000249  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ge verksamheten för Kultur och fritid i uppdrag att tillsammans med Svedab 
planera för att anpassa köket på Svedala Folkets hus till ett uthyrningsbart 
varmhållningskök samt 

att ge verksamheten för Kultur och fritid i uppdrag att planera för 
underhållsrenovering av lokalerna genomfört av Svedab utan att det ska vara 
hyresökningsdrivande samt 

att ge verksamheten för Kultur och fritid i uppdrag att tillsammans med Svedab 
ta fram underlag på kostnader för en modernisering av lokalerna 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala Folkets hus har fram till 5 januari 2019 haft en restauratör som 
hyresgäst på Folkets hus. Restauratören har genom sitt hyresavtal haft 
ensamrätt på att leverera mat till de som hyrt Folkets hus för ändamål där mat 
ska serveras. Det är verksamhetens bedömning att lokalen skulle vara mer 
attraktivt för uthyrning om flexibiliteten för förtäring skulle vara större. Det skulle 
innebära att istället för att hyra ut till en ny restauratör göra om köket till ett 
uthyrningsbart varmhållningskök.   

Det finns ett behov av, att utöver det planerade underhållet av lokalerna, 
modernisera med ny teknik. Exakt vilken form av utrustning beror på vad 
lokalerna ska nyttjas till och det finns ett behov av att utreda upprustning av 
lokalerna ytterligare.  

Att hyra Folkets hus innebär enligt antagen författningssamling en hyra på 300 
kr/h för samtliga salar med undantag för stora salen inkl. flyglarna som kostar 
600 kr/h. Om man avser att hyra Folkets hus för fester utgår en hyra på 3000 kr 
för tio timmars tillträde.  

Ekonomiskt innebär förslaget en reducering av hyresintäkter från restauratören 
på 154’ kr/år, för att inte förlora intäkter krävs att lokalen hyrs ut 52 ggr mer per 
år för att inte förlora intäkter. Det är inte rimligt att förvänta sig en så hög 
beläggning vilket innebär att nämnden behöver ta detta i beaktande.  
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Handlingar i ärendet 
*Förfrågan om framtida användning av Folkets Hus från Svedab,  

 daterad 2018-09-21. 

*Skrivelse från områdeschef kultur- och fritid om framtida användning av  

 Folkets Hus, daterad 2019-02-25 
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§ 21  

Förslag om kulturskoleavgifter 

Dnr 2019-000036  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget kring ändring av avgift för Kulturskola samt  

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt 
tjänsteskrivelse från områdeschefen för Kultur och Fritid 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsteskrivelse: 

2012-02-01 fastställde kommunfullmäktige avgift vid kommunala musikskolan 
och kulturskolan. Avgiften innebär 1275 kr för instrumentalundervisning, 675 kr 
för gruppundervisning (dans, bild, film), 250 kr för ensemble och körsång (för 
elever som i övrigt inte betalar någon annan avgift till musikskolan) samt 300 kr 
för instrumenthyra. 

2013-01-01 fastställde kommunfullmäktige ett system för syskonrabatt som 
innebär att 1200 kr för barn 1, 800 kr för barn 2 samt 400 kr för barn 3. 

Avgifterna har inte reviderats sen 2013. Ekonomiskt innebär det att 
verksamheten genom inflation samt personals lönekostnader kostar ca 20 000 
kr/år mer per år, vilket i realiteten innebär att verksamheten har fördyrats med 
ca 100 000 kr utan att detta har kompenserats i budget. 

 

Skälen för beslut: 

Avgiften vid kulturskolan i Svedala kommun bör årligen prisindexjusteras för att 
täcka kostnaderna för inflation samt löneökningar. Förslaget innebär en 
uppräkning av avgiften med 1,5% årligen, avrundat närmast 10-tal kronor, med 
start höstterminen 2019. 

Detta innebär 1220 kr, 810 kr för barn 2, 410 kr för barn 3.  
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Handlingar i ärendet 
*Svedala kommuns författningssamling 2:10, Avgifter vid kommunala      

 musikskolan och kulturskolan. 

*Tjänsteskrivelse från områdeschef kultur- och fritid,  

 daterad 2019-02-25.  

   

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 22  

Förslag till riktlinjer för utvecklingsstöd 

Dnr 2019-000027  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna förslaget till riktlinjer för utvecklingsstöd enligt tjänsteskrivelse från 
områdeschef kultur- och fritid 

      

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till riktlinjer för utvecklingsstöd. 

Vad är utvecklingsstöd? 

Utvecklingsstöd är ett ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsföreningar som vill 
utveckla och stärka sin barn- och ungdomsverksamhet. Det kan gälla insatser 
som höjer kvaliteten, breddar mot nya områden, inkluderar nya personer eller 
vidgar verksamheten på annat sätt. Utvecklingsstödet kan också användas som 
stöd för nystartade föreningar.  

Stödets omfattning 

Föreningar kan beviljas max 15 000 kr/år. Flera föreningar kan gå ihop och 
söka stöd tillsammans. Genom gemensam ansökan kan föreningarna därmed 
dela på kostnaden. Utvecklingsstödet söks i förväg och kan beviljas med upp till 
100% av de godkända kostnaderna.  Stöd beviljas inte för kostnader som 
uppkommit innan ansökan inkommit.  

Särskilt prioriterade områden 

2019–2020 prioriteras ansökan med följande inriktning:  

Initiativ som stärker samverkan mellan föreningar 

•Gemensamma utbildningsinsatser 

•Insatser som leder till kunskapsutbyte mellan föreningar 

•Insatser som leder till ett förstärkt samarbete 

 

Satsningar som utvecklar föreningars värdegrundsarbete 

•Utbildning och kunskap på områden som ligger utanför den egna  

 verksamheten; skadeförebyggande träning, kostens betydelse för utveckling    

 och prestation, hälsa, barns sociala mognad och så vidare 

•Utbildning där barn och ungdomar ska ges möjligheter att skaffa sig kunskaper  

 om de faktorer som påverkar deras föreningsengagemang 
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•Utbildning inom sociala områden; såsom integration, normer,  

 funktionsvariationer, delaktighet och inflytande 

 

Satsningar för att behålla och rekrytera fler barn och unga i åldern 12–18 

•Insatser där den som vill fördjupa sitt föreningsengagemang får möjlighet att  

 utvecklas inom detta 

•Insatser utöver ordinarie verksamhet som utmanar och inspirerar, såväl för  

 stunden som till fortsatt föreningsengagemang  

• Insatser i syfte att rekrytera nya medlemmar till föreningen  

• Insatser i syfte att rekrytera en ny målgrupp till föreningen. 

 

Utvecklingsstöd utgår inte till:  

•Ledararvoden i ordinarie verksamhet 

•Teknik, lokaler och material som används i nuvarande ordinarie verksamhet 

•Utbildningar som tidigare genomförts 

•Avgifter för turneringar och cuper 

 

Bedömningskriterier 

•Långsiktighet: Ansökan ska i förlängningen bidra positivt till föreningens   

 verksamhet  

•Kreativt: Satsningen ska berika verksamheten och tillföra något som   

 föreningen tidigare inte haft  

•Spridning: Satsningen sprider sig till målgrupper som saknas eller där  

 avhoppare varit många  

•Samverkan: Projekt eller satsningar där två eller flera föreningar samverkar 

 

Presidiets förslag till beslut är anta de förslagna riktlinjerna.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse om förslag till riktlinjer för utvecklingsstöd daterad 2019-02-11.  
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§ 23  

Ansökan om elitbidrag säsongen 2019 - Svedala 
Volleybollklubb 

Dnr 2018-000317  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja 200 000 kronor till Svedala Volleybollklubb som ett elitbidrag under 
2019, samt 

att bidraget ska delas upp på fyra utbetalningar under året samt 

att godkänna förslaget om samarbetsavtal mellan Svedala volleybollklubb och 
Svedala kommun avseende samverkan mellan klubben och de olika 
skolidrottsföreningarna under 2019 som en lämplig motprestation för stödet 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om elitbidrag Svedala Volleyklubb 2019 

Svedala Volley bedriver verksamhet i Svedala kommun för alla som vill träna 
volleyboll, från det att man kan fånga en boll till absolut högsta elitnivå. 

Svedala Volley klubb ansöker om ett särskilt bidrag på 200 000 SEK från 
Svedala kommun för klubbens elitverksamhet och möjligheten att spela 
internationellt säsongen 2019/20. 

Klubbens elitlags stora framgångar säsongen 2013/14 med Grand Prix guld, 
SM-silver, Ligacup-silver och en andra plats i elitseriens grundserie som 
resultat, ökade intresset mycket för sporten på orten och har en stor del i att 
antalet medlemmar i klubben har ökat under flera år i rad och är nu nästan 300. 
Vårt mål är att genom fortsatt satsning på både bredd och spets inom några år 
vara tillbaka på den resultatmässiga nivån igen. 

Sedan hösten 2018 huserar klubben i en av Sveriges bästa volleybollarenor. 
Tack vare det, och aktivt bearbetande så lyckades vi få Svenska 
volleybollförbundet att förlägga ett av sina årliga träningsläger för U-16, U-17 
samt för Damlandslaget i Aggarps hallen. Det hela kröntes med att vi fick äran 
att arrangera en landskamp mellan Sverige och Danmark den 30/12. Klubben 
har synts i rörlig media både i SVT:s sportnytt, och på volleykanalens 
webbsändningar. 

Klubben kommer den kommande säsongen att göra sin fjortonde säsong i 
elitserien. Genom elitlaget har vi stora möjligheter, vilket vi tydligt sett den 
gångna säsongen, att öka intresset för volleyboll i Svedala kommun. Vårt elitlag 
är också en viktig "morot" för våra unga spelare. Vår målsättning är att kunna 
ge våra unga spelare möjligheten att träna på den nivå de själva vill och önskar. 
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Vi arbetar hårt för att leverera en kvalitativt bra träning och vi har sett ett klart 
ökat intresse för att spela för Svedala Volley de senaste åren vilket styrker oss i 
vår övertygelse att vi arbetar på rätt sätt. 

I vår vilja att bedriva elitverksamhet och för att kunna konkurrera med samma 
förutsättningar så behöver vi knyta till oss utländska spelare och så kommer vi 
också göra säsongen 2019/20. Vi har en mycket kompetent och välutbildad 
tränare kontrakterad och dessutom tre mycket duktiga, meriterade och 
välutbildade proffs kontrakterade. 

Vi kommer att använda dessa resurser även i vår ungdomsverksamhet och i 
vår uppsökande verksamhet i skolor och andra projekt för att öka intresset för 
volleyboll i synnerhet och idrott i allmänhet i Svedala kommun. Vi har idag mer 
än 100 barn och ungdomar i vår verksamhet och vi hoppas att kunna inspirera 
och ge ännu fler möjligheten att träna volleyboll i Svedala kommun den 
kommande säsongen. 2019/20 kommer Svedala Volley ha tre seriespelande 
lag, Elitserien, Division 1 och Division 2. 

Klubbens arbete på alla plan genomsyras av klubbens värdegrund, 

"Gemensamt utöva. glädjas och utvecklas med volleyboll" 

Vår förhoppning är att Svedala kommun vill fortsätta att stötta oss i vårt arbete 
genom att bevilja klubbens ansökan om ett särskilt bidrag. 

 

Klubbens ordförande Thomas Andersson var inbjuden till nämndens 
sammanträde för att ge nämndens ledamöter en kort historisk återblick från 
klubbens bildande fram till nuläge. 

Han presenterade också sin framtidsvision för klubbens fortsatta framgångar. 

 

Handlingar i ärendet 
*Förslag om samverkansavtal till stöd för elitverksamhet 2019 avseende  

  Svedala Volleybollklubb. 

*Ansökan om elitbidrag Svedala Volleyklubb säsongen 2019. 

*Återrapport om verksamhet kopplat till elitbidraget. 

*Verksamhetsberättelse för Svedala Volleybollklubb säsongen 2017/2018. 

*Årsredovisning 2018.  

 

      

      

Beslut skickas till 
Svedala Volleybollklubb 
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§ 24  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2019-03-06 

Dnr 2019-000034  

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 
Från nämndsekreterare - Förteckning av över fattade delegationsbeslut,  

daterad 2019-02-13.  
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§ 25  

Information och nya frågor anmäls 2019-03-06 

Dnr 2019-000025  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

      

Sammanfattning av ärendet 
*Val av representanter i styrgruppen för FSI-projektet, skola och idrott, 

protokoll KS 2019-01-28 § 21. 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Linda Allansson Wester (M) och Ronny 
Johnsson (SD) som kommunstyrelsens representant i styrgruppen för FSI-
projektet, skola och idrott,  

att utse Linda Allansson Wester (M) till ordförande i styrgruppen för FSI-
projektet, skola och idrott, att uppdra åt utbildningsnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd samt teknisk nämnd att utse sina två representanter i styrgruppen, 
samt 

att uppdra åt bygg- och miljönämnden att utse två representanter till 
styrgruppen, vilka ska vara adjungerade och delta vid behandling av 
bygglovsfrågor och liknande.  

 

*Kommunstyrelsens personalutskott beslutar  

att respektive nämnd kompenseras för ob, jour och beredskap, för berörda 
yrkesgrupper, med ca 3 %, 

att gruppen pedagoger (lärare, förskollärare, specialpedagoger, speciallärare, 
förstelärare, modersmålslärare, kulturskollärare, fritidspedagoger etc.) samt 
skolledare (rektorer, biträdande rektorer samt förskolechefer) delges ett 
utrymme om 2,8 % med full kompensation till nämnd, 

att Kommunal delges utrymme i enlighet med gällande kollektivavtal 
(krontalspåslag om 540 kr/pp samt 0,3 % att fördela i lokal förhandling), med full 
kompensation till nämnd, 

att övriga grupper delges ett utrymme med 2,5 % med full kompensation till 
nämnd, 

att nämnderna ska hålla sig till det beslutade utrymmet, samt 

att HR-enheten får i uppdrag att återkomma till personalutskottet med förslag på 
hälsofrämjande arbetsmiljösatsningar i linje med gällande lönekollektivavtal.        
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Valärenden, protokoll KF 2019-02-13 § 16. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari 2019 beslutade 
fullmäktige att val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden, efter Johan 
Strömberg (ÄS), samt utseende av nämndeman till Ystads tingsrätt, efter Patrik 
Ryds (MP) avsägelse, skulle kvarstå till nästa sammanträde.  

Kommunfullmäktige har således att förrätta dessa val.  

Mats Bentmar (ÄS) uppger att Älska Svedala ännu inte har något förslag på 
ersättare till kultur- och fritidsnämnden.  

Valberedningens ordförande, Per Mattsson (M), uppger att Miljöpartiet ännu 
inte har något förslag på förtroendevald att utse till nämndeman vid Ystads 
tingsrätt. 

 

Handlingar i ärendet 
*Val av representanter i styrgruppen för FSI-projektet, skola och idrott, 

 protokoll KS 2019-01-28 § 21. 

*Löneöversyn 2019 - Svedala kommun, protokoll KS 2019-01-30 §1. 

*Valärenden, protokoll KF 2019-02-13 § 16. 

 

      

      

 

 

 


