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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-03  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 3 april 2019 kl 18:30-19:25 

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 2019-04-04  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 26-31 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Morgan Pedersen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-03 

Anslaget sätts upp 2019-04-05 Anslaget till och med 2019-04-29 

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) 
Christoffer Andersson (SD) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Emmy Hardenstedt (S) för Lise-Lott Gsaxner (S) 
 

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M) 
Martin Pråme Malmqvist (KD), insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Aksell, tf utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Bertil Rantoft, personalföreträdare Saco 
Gull-Britt Jönsson, kommunrevisor 
Bo Wain, nämndsekreterare 
Medborgare 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 26  

Information om internbudget 

Dnr 2019-000057  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

      

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonom informerar om kultur- och fritidsnämndens internbudget för 
2019.  
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§ 27  

Intern kontrollplan 2019 

Dnr 2019-000011  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till Intern kontrollplan för 2019 samt 

att överlämna densamma till ekonomienheten för vidare beredning 

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska kommunala nämnder och styrelser upprätta en plan för intern 
kontroll. I år ska planerna redovisas senast den 30 april 2019. Ekonomienheten 
ansvarar numera för inrapportering av samtliga planer till kommunstyrelsen för 
att denna ska kunna fullfölja sin uppsiktsplikt. Uppföljning av planerna sker i 
samband med bokslutet 2019.  

 

 

Handlingar i ärendet 
-Förslag till Intern kontrollplan 2019. 

-Anvisningar intern kontrollplan 2019, daterad 2018-12-20.  

      

      

 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 28  

Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen 
Statarmuséet 

Dnr 2019-000007  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att utse Birgitta Delring till ledamot och kommunens representant i stiftelsen 
Statarmuséet för mandatperioden 2019-2022 

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun utser två ledamöter till styrelsen för Statarmuséet. 
Utbildningsnämnden utser en ledamot och Kultur- och fritidsnämnden utser en 
ledamot. Ledamöterna väljs för en mandatperiod. 

Presidiet för kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden utser Birgitta 
Delring till ledamot och kommunens representant i styrelsen för Stiftelsen 
Statarmuséet för mandatperioden 2019-2022  

      

      

      

 

Beslut skickas till 
Statarmuséet 
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§ 29  

Anmälan om delegationsbeslut, revidering har 
skett i förteckningen över gällande 
beslutsattestanter inom verksamhetsområde 
kultur- och fritid 

Dnr 2019-000054  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen om 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. 

Revidering har skett i förteckningen gällande beslutsattestanter i Kultur- och 
fritidsnämnden 2019-03-25.  

Handlingar i ärendet 
Delegationsbeslut - Om beslutsattestanter vid kultur- och fritid,  

daterad 2019-03-25 
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§ 30  

Delegationsbeslut/information av aktivitetsstöd 
hösten 2018 

Dnr 2018-000311  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att tagit del av informationen 

      

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 
-Beslut/meddelande om aktivitetsstöd, daterat 2019-03-08. 

-Sammanställning av aktivitetsstöd för hösten 208, daterad 2019-03-15. 

-Delegationsbeslut om aktivitetsstöd för hösten 2018, daterad 2019-03-15.  
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§ 31  

Information och nya frågor anmäls 2019-04-03 

Dnr 2019-000046  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
*Remissyttrande om föreläggande om förslag till bildande av naturreservatet 
Torups bokskog, protokoll KS 2019-02-25 §44.  

Kommunstyrelsen beslutar  

att ställa sig positiv till bildande av naturreservat i Torup, men att framföra 
följande till Länsstyrelsen: 

att bildandet av naturreservat i Torup inte får hindra den kommunala 
utvecklingen för till exempel telekommunikationens infrastruktur för nu befintliga 
boenden och företag i området, 

att Länsstyrelsen och Malmö stad bör verka för att få fram en tillfredsställande 
kollektivtrafik och säkra cykelvägar till Torup, både från Malmö och Svedala,  

att när MTB slingorna är anlagda, begära att Länsstyrelsen utreder om behov 
finns för tillsyn över att cykling inte sker utanför utmärkta slingor, samt över 
nedskräpning, och vem som i så fall ska bedriva tillsynen, och bekosta 
eventuella åtgärder. Om skador uppstår på naturvärden, skogsvärden och 
rekreationsvärde för fotgängare påverkas, menar kommunstyrelsen att det finns 
behov för tillsyn. 

 

*Förutsättningar för budget 2019 samt förslag till åtgärder, Svedala kommun, 
protokoll KS 2019-02-25 §37. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förstärka Socialnämndens budget för 2019 med 1,6 mnkr genom en 
justering av kommunbidraget,  

att finansiera ovanstående kommunbidragsjustering med medel från så kallad 
eftersläppningseffekt för befolkningsökning (utöver redan beslutade utökningar), 

att resterande del av eftersläpningseffekten används för att förstärka resultatet, 
samt 

att uppmana samtliga nämnder att inte överskrida sina budgetar för 2019 

 



 

 

10(11) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-03  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

*Övriga valärenden, protokoll KF 2019-03-13 § 24. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att utse Christian Boy (ÄS) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, efter  

Johan Strömberg (ÄS), för tiden fram till och med den 31 december 2022, 

att för tiden fram till och med den 31 december 2019 utse  

Christina Forsberg (MP) till nämndeman vid Ystads tingsrätt,  

att bevilja Daniel Möllers (SD) avsägelse, 

att val av ledamot i Svedala kommuns revision, efter Daniel Möller (SD), för 
mandatperioden 2019–2022, kvarstår till nästa sammanträde, samt 

att val av ordförande i Svedala kommuns revision för mandatperioden  

2019–2022 kvarstår till nästa sammanträde.  

 

*Samråd för förslag till detaljplan för del av Svedala 25:18 m fl Bovieran i 
Svedala kommun,  

protokoll KS exploateringsutskott 2019-03-07 §5. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av 

bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom del av fastigheten Svedala 

25:18. 

Bovieran (exploatör) avser att upprätta tre flerbostadshus med totalt 54 

seniorlägenheter grupperade runt en gemensam inglasad uteplats. Tillfart till 

området sker söderifrån. Parkering föreslås i anslutning till tillfarten, söder om 

byggnaderna 

Befintlig trädallé (kastanjer) i söder omfattas av generellt biotopskydd. Samtliga 

träd behöver fällas eftersom de är sjuka och dispens kommer att sökas för att 

fälla träden. Träden ska återplanteras och ersättas. Övriga träd skyddas via 

marklov. Kompensationsåtgärder gäller för hela planområdet. 

Dagvatten ska fördröjas genom fördröjningsmagasin som placeras inom allmän 

plats. Kompletterande fördröjningsåtgärder (bevattning, gröna tak och 

genomsläppliga ytor) kan även behövas inom kvartersmarken. 

Detaljplanens genomförande bidrar till ett mer varierat utbud av bostäder i 

Svedala. Bostäderna placeras i ett centrumnära läge med god tillgång till 

offentlig och kommersiell service, kollektivtrafik samt grönska och rekreation. 

Planområdets areal uppgår till cirka 15 000 kvm (1,5 hektar) och marken ägs av 

Svedala kommun. 
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Behovsbedömning ska enligt 4 kap. 34 § PBL samt 6 kap. 11-18 § MB 

upprättats för att klargöra om betydande miljöpåverkan genom planförslaget 

föreligger. Denna anger att betydande miljöpåverkan inte föreligger och därför 

behövs inte någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

 

*Från Länsstyrelsen information om samråd enligt miljöbalken för markkabel vid 
Hyltarp, Svedala kommun. 

 

*Uppföljning av intern kontrollplan, protokoll KS 2019-03-25 § 65. 

Intern kontroll har genomförts i enlighet med den beslutade interna 
kontrollplanen för 2018.  

 

 

Handlingar i ärendet 
*Remissyttrande om föreläggande om förslag till bildande av naturreservatet 
Torups bokskog, protokoll KS 2019-02-25 §44.  

*Förutsättningar för budget 2019 samt förslag till åtgärder, Svedala kommun, 

 protokoll KS 2019-2-25 §37. 

*Övriga valärenden, protokoll KF 2019-03-13 § 24. 

*Samråd för förslag till detaljplan för del av Svedala 2518 m fl Bovieran i 
Svedala kommun, protokoll KS exploateringsutskott 2019-03-07 § 5. 

*Från Länsstyrelsen information om samråd enligt miljöbalken för markkabel vid 
Hyltarp, Svedala kommun. 

*Uppföljning av intern kontrollplan, protokoll KS 2019-03-25 § 65.  

      

      

 

 

 


