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Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 4 september 2019 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 Dan Nilsson 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-09-10  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 48-55 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Dan Nilsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-04 

Anslaget sätts upp 2019-09-11 Anslaget till och med 2019-10-03 

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) 
Morgan Pedersen (SD), 2:e vice ordförande 
Christoffer Andersson (SD) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Carina Lindhe (BP) för Lise-Lott Gsaxner (S) 
 

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Christian Boy (ÄS) 
Rickhard Andersson (V), insynsplats 
Martin Pråme Malmqvist (KD), insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Aksell, tf. utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Peter Jörsgård, ekonom 
Gull-Britt Jönsson, kommunrevisor 
Bertil Rantoft, personalföreträdare Saco 
Cecilia Önnevik, vd Svedab och Svedala hem, §1 
Bo Wain, nämndsekreterare 
 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 

M Moderaterna MP Miljöpartiet 

S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 

BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 

C Centern V Vänsterpartiet 
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§ 48  

Presentation av Svedab och Svedalahems nya vd 
Cecilia Önnevik 

Dnr 2019-000127  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Den 23 januari 2019 tillträde Cecilia Önnevik som ny vd för kommunägda 
Svedalahem och dotterbolaget Svedala Exploaterings AB. Cecilia kommer 
närmast från Ikano Bostad AB där hon varit anställd som affärschef för nya 
hyresbostäder. 

Cecilia Önnevik är civilingenjör och har en examen från Kungliga tekniska 
högskolan, Lantmäterilinjen. 

Hon har tidigare också arbetat inom Peab som ansvarig för hyresrättsaffärer. 
Cecilia Önnevik bor med sin familj i Åkarp. 

– Jag ser mycket fram emot att börja i Svedala, det är två välskötta bolag med 
spännande projektportfölj i en expansiv kommun, säger Cecilia Önnevik i ett 
pressmeddelande. 

Cecilia efterträder Pehr Carlberg. 
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§ 49  

Information om kultur- och fritids budget 2020, 
plan 2021-2022 

Dnr 2019-000139  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Information av Områdeschef kultur-och fritid och förvaltningsekonom: 

 

Kommunstyrelsen fattade beslut om att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag 
att 

-iaktta god budgetföljsamhet 2019 då budget och utfall utgör grunden för  

 budget 2020 

-att förbereda effektivisering av nämndens ram med 1,5% inför budget 2020 

-att påbörja arbete med att se över nämndens lokalanvändande och utreda om    

 lokaler nyttjas effektivt samt att arbeta fram ett jämförbart underlag för   

 nämndens kostnader och dess effektivitet/produktion.  

 

För Kultur- och fritidsnämnden innebär 1,5% av budget en minskning av ramen 
med 852’ kr.  

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om effektivisering inför budget 2020 daterad 2019-08-05. 

-Information om kultur- och fritids budget 2020, plan 2021-2022.  
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§ 50  

Förslag till ordningsregler för uthyrning av 
Klågerupskolans slöjd- och matsal och 
Spångholmsskolans matsal 

Dnr 2018-000252  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av handlingarna samt 

att anta förslaget till ordningsregler för uthyrning av Klågerupskolans slöjd- och 
matsal och Spångholmsskolans matsal 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Regler för uthyrning av Klågerupskolans slöjd- och matsal och 
Spångolmskolans matsal 

Matsalar och hemkunskapssalen är möjliga att hyra för kommunens invånare 
för enskild aktivitet. Lokalerna är möjliga att boka vid de tillfällen det inte pågår 
barn- och ungdomsverksamhet i skolans lokaler. Lokalerna är inrymda i skola, 
där barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.  

 

Ordningsregler: 

• Matsalarna och slöjdsalen hyrs ut endast till personer över 25 år 

• Den personen som hyr ska även närvara vid hyrestillfället 

• Fredagar och lördagar är senaste tiden för att lämna lokalerna klockan 01:00 

• Matsalarna och slöjdsalen hyrs endast ut till kommunens invånare 

• I matsalarna och slöjdsalen är rökning och drogbruk förbjudet 

• Matsalarna och slöjdsalen får endast användas under bokad tid 

• Instruktioner för inpassering erhålls i bokningsbekräftelsen 

• Vid ankomst till lokalen ska lokalens skick kontrolleras. Om exempelvis  

  nedskräpning eller skador upptäcks ska dessa dokumenteras och skickas       

  vidare till fritid@svedala.se 

• Entrédörr skall hållas stängd under den bokade tiden så att inga obehöriga får  

  tillträde till lokalen  
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• Nödutgångar får ej blockeras och antalet personer som vistas i lokalen får inte  

  överskrida angivet antal 

• Man är skyldig att ta del av lokalens utrymningsplan och räkna in deltagarna      

  vid återsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning 

• Rökmaskin får inte användas då dessa utlöser brandlarmet 

• Innan lokalen lämnas är man skyldig att återställa den till det skicket lokalen  

  var i när man tog den i bruk. Det innebär att: 

-utrustning ställs på anvisad plats 

-lokalen grovstädas och alla former av skräp bortforslas, exempel - flaskor,  

 burkar, glas och annat får under inga omständigheter lämnas kvar 

-se över att samtliga kranar är avstängda  

-kontrollera att fönster och dörrar är stängda  

-kontrollera att inga obehöriga finns kvar i lokalen  

-var noga med att kontrollera att entrédörren låses när lokalen lämnas 

 

• Hyresgäster som inte följer bokningsreglerna, orsakar skada på lokalen eller  

  utrustningen, utlöser brand/idrottslarm eller inte städar efter sig blir   

  betalningsansvariga till kommunen för de kostnader som uppkommer i   

  samband med detta, och/eller blir avstängda. 

Förslaget har varit på remiss hos utbildningsnämnden där beslut togs att ställa 
sig bakom redovisat regelverk och information för uthyrning av lokalerna. 

 

Handlingar i ärendet 
-Information till dig som hyr ut lokaler för privata fester. 

-Utredning gällande förtäring av alkohol i skolans lokaler, daterad 2019-02-25. 

-Ordningsregler för uthyrning av Klågerupskolans slöjd- och matsal och   

 Spångholmsskolans matsal, daterad 2019-05-21. 

-Protokollsutdrag 2019-05-05 § 44, Ordningsregler för uthyrning av  

 Klågerupskolans slöjd- och matsal och Spångholmsskolans matsal. 

-Protokollsutdrag 201908-19 § 99, Remiss om ordningsregler för uthyrning av  

 Klågerupskolans slöjd- och matsal och Spångholmsskolans matsal.  
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§ 51  

Motion om att införa fritidsbank 

Dnr 2019-000107  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna 

att starta en fritidsbank för Svedala 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Jörgen Persson (V) och Martin Gustafsson (MP) har 
till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att införa en fritidsbank. 
Motionärerna anför att Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och 
fritidsprylar. Fritidsbank finns i dagsläget i ett 80-tal kommuner i Sverige.  

Handlingar i ärendet 
-Anmälan av motion om att införa fritidsbank, KF 2019-06-12 § 74. 

-Skrivelse från 2017-05-22 om Fritidsbank. 
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§ 52  

Förslag till ny, Plan för kultur, kulturskolan, 
bibliotek och fritid 2019-2023 

Dnr 2019-000138  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
uppdateringen av Plan för kultur, kulturskola, bibliotek och fritid 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden antog 2019 nya nämndmål och planen för kultur, 
kulturskola, bibliotek och fritid har bearbetats utifrån de antagna målen.  

Handlingar i ärendet 
-Utkast till ny, Plan för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 2019-2023. 

-Tjänsteskrivelse om Uppdatering av Plan för kultur, kulturskola, bibliotek och  

 fritid daterad 2019-08-05.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 53  

Information om förslag till avtal för uppförande av 
föreningslokal, Svedala IF 

Dnr 2019-000141  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala IF vill upprätta en ny föreningslokal med tre kontor, konferensrum, 
kiosk, samlingssal, förråd samt toaletter på samma plats där de tillfälliga 
paviljongerna är placerade. För att finansiera byggnationen vill Svedala 
kommun gå i borgen för lånen, samt betala ut ett anläggningsbidrag för att 
täcka amorteringar, ränta samt drift. 

Svedala kommun har i samtal med föreningen sig erbjudit att köpa den fastighet 
som Svedala IF äger på Svedalagården för 500 000 kr, samt att ge ett bidrag 
på 365 000 kr till föreningen för byggnation av kiosk för andra föreningar samt 
toaletter som kan nyttjas av allmänheten. 

 

Handlingar i ärendet 
-Utkast till avtal avseende uppförande av föreningslokal. 

-Tjänsteskrivelse till informationsärendet ny föreningslokal för Svedala IF  

 daterad 2019-08-28. 

-Flygfoto över Aggarpsvallen, lånad från Eniro.se.  
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§ 54  

Anmälan om fattade delegationsbeslut till kultur- 
och fritidsnämnden 2019-09-04 

Dnr 2019-000121  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha 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 
-Delegationsbeslut om stöd till kulturföreningar enligt bedömningsunderlag   

 daterat 2019-06-17. 

-Delegationsbeslut om chefsförordnande som tf. bibliotekschef 

 daterat 2019-07-08. 

-Delegationsbeslut om föreningsmedel till skolidrottsföreningar för perioden 

 1 juli-31 december 2019 daterat 2019-07-19. 

-Delegationsbeslut av bidrag till föreningar för deltagande i påsklovsaktivitet  

 daterat 2019-07-19. 

-Delegation/tilldelning av brandskyddsuppgifter till brandskyddsombud daterat  

 2019-06-11. 

-Delegationsbeslut av bidrag till föreningar vilka deltagit under Sommarkul  

 2019, daterat 2019-08-20. 

-Förteckning över anmälda delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden  

 2019-09-04.  
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§ 55  

Information och nya frågor anmäls 2019-09-04 

Dnr 2019-000103  

Beslut 
Kultur- och fritid beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-05-15, § 53: 

Förslag om höjda kulturskoleavgifter 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avgiften för syskonrabatt höjs till 1220 kr för barn 1, 810 kr för barn 2, 410 kr 
för barn 3 samt Gruppundervisning 690 kr (dans, bild och film) med start 
höstterminen 2019, samt 

att kultur- och fritidsnämnden får årligen justera dessa avgifter med ändringen 
av prisbasbelopp årligen utan nytt beslut i kommunfullmäktige. Avgiften justeras 
per 1 januari årligen från och med den 1 januari 2020. 

-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-05-15, § 46: 

Handlingsplan med kommunövergripande förbättringsområden inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplanen i sin helhet. 

-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-05-15, § 49: 

Revidering av reglemente rörande arvode till ordförande och vice ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till reviderat reglemente rörande arvode till ordförande och vice 
ordförande med flera, att gälla från och med 1 juni 2019, samt 

att oppositionsråd som är ledamot i kommunstyrelsen ska ha rätt till tjänstebil 
utifrån samma regler som gäller för anställda. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 156: 

Hyressättning och uthyrning av föreningslokaler i Aggarps sporthall. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att gällande hyresvillkor ska fortsätta gälla, samt  

att uttala till förvaltningen att kontoren på Aggarps sporthall ska användas till 
lokalförsörjningens behov.  
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-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-06-12, § 61: 

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporten Ekonomisk uppföljning januari-april 2019. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 148: 

Nämnders mål och indikatorer i Svedala kommun för 2019-2022. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt nämnderna att senast 27 augusti 2019 inkomma med beslut om 
nämndens mål och indikatorer till Ekonomienheten, samt  

att ge Ekonomienheten i uppdrag att sammanställa nämndernas mål och 
indikatorer i ekonomiuppföljningssystemet. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 149: 

Arbetet med budget 2020 med plan för 2021-2022. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna   

att iaktta god budgetföljsamhet då budget och utfall 2019, utgör grunden för 
budget 2020s ekonomiska ramar,  

att förbereda för en effektivisering om 1,5% av nämndens ram, 

att påbörja ett arbete med att se över nämndens lokalanvändande och meddela 
vilka lokaler som inte är tillräckligt effektiva eller nyttjade för den kostnad de 
belastar nämnden med,  

att arbeta fram jämförbart underlag för nämndens kostnader och dess 
effektivitet/produktion, samt 

att återrapportering ska ske till budgetutskottet senast 13 september 2019.  

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdrag åt kommunledningsgruppen att med stöd av Ekonomienheten 
ansvara för att sammanställningen nämnderna emellan är jämförbar. 
Jämförelse ska även ske med kommuner av liknande karaktär. 
Kommunledningsgruppen ska identifiera vilka verksamheter under nämndens 
ansvar som ej är lagstyrd verksamhet, samt  

att återrapportering ska ske till budgetutskottet senast 13 september. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt förvaltningen  

att belysa kostnaderna för pensioner för perioden 2020-2030, 

att utreda olika alternativ för hantering av de framtida pensionskostnaderna 
samt belysa olika sätt att använda den så kallade pensionsfonden,  

att påbörja en översyn av kommunens lokalanvändning och återkoppla 
slutsatser om lokaler med bristande effektivitet alternativt lokaler som står inför 
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större renoveringar /ombyggnationer där investeringskostnad och ny hyra inte 
bedöms motsvara nyttan av de samma, samt  

att återrapportering ska ske till budgetutskottet senast 13 september 2019. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 150: 

Begäran om att avbryta om- och tillbyggnad av Mumindalens förskola i 
Klågerup samt projektera för ny förskola i Klågerup med mera. 

Kommunstyrelsen beslutar  

att, till följd av Svedabs rekommendation att inte bygga ut Mumindalens 
förskola, avbryta planeringen för utbyggnad av Mumindalens förskola,  

att ge kommundirektören i uppdrag att förhandla reglering av förgäveskostnader 
med Svedab,  

att ge strategiska planeringsenheten i uppdrag att snarast finna lämplig mark i 
Klågerup för byggnation av ny förskola med plats för 200 barn i enlighet med 
det förslag som finns i lokalförsörjningsplan 2019-2028, 

att ge strategiska planeringsenheten i uppdrag att planera för avvecklingen av 
befintlig förskola, samt 

att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna för samordning av ny 
förskola och projektet samlat idrottsområde. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-05-27, § 117: 

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten,  

att bjuda in enhetschefen för Arbete och integration samt socialchefen till 
kommunstyrelsen den 17 juni 2019 för föredragning om kostnader för 
försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg (IFO), samt 

att påminna nämnderna om tidigare uppmaning (KS § 37, 2019) att inte 
överskrida sina budgetar 2019.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten Ekonomisk uppföljning januari-april 2019. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 164: 

Utdelning av medel 2019 ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse. 

Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av förvaltare och styrelse för Nils och 
Maja Fredrikssons stiftelse  

att godkänna revisionsberättelsen för 2018 från godkänd revisor Anders Thulin 
avseende Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, samt 

att dela ut 164 500 kronor 2019 enligt följande: 

138 000 kronor till utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning och fysiska 
fostran med fördelningen  
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40 000 kronor till simundervisning och Sommarkul,  

16 000 kronor till Svedala ungdomsbrandkårs stödförening och  

82 000 kronor till utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning avseende 
stipendier, samt 

26 500 kronor till utdelningsändamålet ungdomens goda förströelse avseende 
barnteater. 

-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-06-12, § 62: 

Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 samt ombudgetering av 
investeringsprojekt i 2019 års budget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överföra 29,7 mnkr, enligt specifikation i yttrandet, från kommunens 
investeringsbudget för 2018 till kommunens investeringsbudget för 2019, 

att ombudgetera från tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2018 6,9 mnkr, enligt yttrande, till tekniska nämndens, 
avgiftsfinansierad verksamhet, investeringsbudget för 2019,  

att ombudgetera från tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2018 1 mnkr, enligt yttrande, till tekniska nämndens, 
skattefinansierad verksamhet, investeringsbudget för 2019, samt 

att inom ramen för tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2019 ombudgetera 1,3 mnkr enligt yttrande. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 155: 

Intern kontroll 2019 för Svedala kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna framlagt förslag till intern kontrollplan för 2019 för 
kommunstyrelsen, 

att godkänna framlagda internkontrollplaner för 2019 för bygg- och 
miljönämnden, socialnämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden, samt 

att berörda nämnder ska redovisa genomförd intern kontroll under 2019 i 
samband med årsredovisningen.  

-Sommarinformation om allemansrätten från Naturvårdsverket, 2019-06-26. 

Varje sommar skickar Naturvårdsverket ut ett informationsmejl om 
allemansrätten till landets  

länsstyrelser, kommuner och polismyndigheter. Mejlet innehåller nyheter och 
nyttiga länkar  

som ni gärna får använda i er verksamhet. Hjälp oss även gärna att sprida den 
till regionala och lokala aktörer, ex föreningar och organisationer, turistbyråer 
med flera. 
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-Protokoll från Pensionärsrådet 2019-05-23 § 34: 

Övriga frågor - Pensionärsrådets roll som remissorgan och samrådsorgan till 
kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar i frågor som särskilt berör 
pensionärer. 

Pensionärsrådet beslutar 

att påpeka pensionärsrådets roll som remissorgan och samrådsorgan till 
kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar i frågor som särskilt berör 
pensionärer. 

-Inspektionsrapport från tillsynsbesök vid Bara badsjö daterad 2019-08-12. 

-Inspektionsrapport från tillsynsbesök vid Svedala Friluftsbad daterad 

 2019-08-12. 

-Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1989:6111 med flera, Svedala   

 Kommun Skåne län. 

-Tackbrev från mottagaren av 2018 års kulturpris, Svedala  

 Föreläsningsförening.  

Handlingar i ärendet 
-Protokoll från Kommunstyrelsens budgetutskott, 2019-03-20 § 16. 

 Förslag om höjda kulturskoleavgifter. 

-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-05-15, § 46: 

 Handlingsplan med kommunövergripande förbättringsområden inom det   

 systematiska arbetsmiljöarbetet. 

-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-05-15, § 49: 

 Revidering av reglemente rörande arvode till ordförande och vice ordförande. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 156: 

 Hyressättning och uthyrning av föreningslokaler i Aggarps sporthall.  

-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-06-12, § 61: 

 Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 148: 

 Nämnders mål och indikatorer i Svedala kommun för 2019-2022. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 149: 

 Arbetet med budget 2020 med plan för 2021-2022.  

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 150: 

 Begäran om att avbryta om- och tillbyggnad av Mumindalens förskola i  

 Klågerup samt projektera för ny förskola i Klågerup med mera. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-05-27, § 117: 
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 Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 164: 

 Utdelning av medel 2019 ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse. 

-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-06-12, § 62: 

 Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 samt ombudgetering av  

 investeringsprojekt i 2019 års budget. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-17, § 155: 

 Intern kontroll 2019 för Svedala kommun. 

-Sommarinformation om allemansrätten från Naturvårdsverket. 

-Protokoll från Pensionärsrådet 2019-05-23 § 34: 

 Övriga frågor - Pensionärsrådets roll som remissorgan och samrådsorgan till  

 Kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar i frågor som särskilt berör   

 pensionärer. 

-Inspektionsrapport från tillsynsbesök vid Bara badsjö daterad 2019-08-12. 

-Inspektionsrapport från tillsynsbesök vid Svedala Friluftsbad daterad 

 2019-08-12. 

-Från Länsstyrelsen, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1989:6111  

 med fler, Svedala kommun Skåne län daterat 2019-08-22. 

-Tackbrev från mottagaren av 2018 års kulturpris, Svedala  

 Föreläsningsförening. 

 

     

     

 


