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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 6 november 2019 kl 18:30-19:50 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Patrik Büssow 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-11-19 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 65-74 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Patrik Büssow  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-06 

Anslaget sätts upp 2019-11-20 Anslaget till och med 2019-12-12 

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) 
Gull-Britt Jönsson (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 

Tjänstgörande ersättare 

 

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Carina Lindhe (BP) 
Hans Bengtsson (SD) 
Christian Boy (ÄS) 
Emmy Hardenstedt (S) 
Ulf Hansson(MP), insynsplats 
Rickhard Andersson (V), insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner med flera) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, kultur- och fritidschef 
Barbro Franckie, museichef Statarmuseet 
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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§ 65  

Information om Statarmuseets verksamhet 

Dnr 2019-000183  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Från stiftelsen statarmuseet har vi bjudit in museichef, Barbro Franckié för att 
berätta om verksamheten. 

Statarmuseet i Skåne är ett taktilt museum på den plats där historien ägde rum! 

Statarmuseet i Skåne – ett av Sveriges 1 500 registrerade Arbetslivsmuseer. 

Genom att bevara, bruka, berätta och berika bidrar vi till att göra 

vårt gemensamma industriella kulturarv synligt - och levande. 

Statarmuseet - en sinnenas historiska verkstad där människor oavsett etnicitet, 
generation, genus, funktionsuppsättningar, kulturtradition får möjlighet att mötas 
både teoretiskt och praktiskt.  

     

     

     

 



 

 

5(15) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66  

Ordförandebeslut om investeringsbudget 2020-
2022 

Dnr 2019-000181  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade att ge nämnderna i uppdrag att 
kvalitetssäkra investeringsbehovet och beslutsunderlaget och återkomma 
senast måndagen den 14 oktober till kommunstyrelsen.  

Då tidsfristen blev kort kunde beslut inte avvaktas till kommande nämndmöte, 
istället togs beslutet om investeringsbudget 2020-2022 genom ett 
ordförandebeslut.  

Handlingar i ärendet 
-Delegationsbeslut om investeringsbudget 2020-2022 daterat 2019-10-11. 

-Underlag till delegationsbeslut om investeringsbudget. 

-Beslutsprotokoll från kommunstyrelsens budgetutskott - Kommunens     

 investeringsbudget 2020-2022 daterat 2019-09-30 § 38.  
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§ 67  

Antagande av informationshanteringsplan för 
Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr 2019-000184  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

anta förslaget till informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden samt 

att denna ska gälla från 1 januari 2020 samt 

att göra tillägg i gällande delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden, 
punkt 3.4, så att nämndsekreteraren i egenskap av registrator för nämnden 
inom kultur- och fritid på delegation får besluta om löpande revideringar av 
informationshanteringsplanen (inklusive arkivbeskrivning för kultur- och 
fritidsnämnden) förutsatt att dessa inte är av principiell karaktär.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Informationshanteringsplanen är ett grundläggande rutindokument som krävs 
för att kommunen ska kunna bedriva en konsekvent ärende- och 
dokumenthantering. Informationshanteringsplanen är också ett viktigt dokument 
ur offentlighetssynpunkt eftersom den tillsammans med arkivbeskrivningen ger 
medborgarna en viktig inblick i hur kommunens verksamheter arbetar samt 
vilken information och vilka dokument de hanterar. 

För att informationshanteringsplanen ska vara relevant måste den kontinuerligt 
ses över, anpassas och revideras i takt med att verksamheterna förändras och 
utvecklas och utifrån förändrad lagstiftning med mera.  

Skälen för beslut  

Kultur- och fritid har centralt arbetat med att ta fram en 
informationshanteringsplan för de verksamheter som kultur- och fritidsnämnden 
ansvarar för. Nämndsekreteraren har under en längre tid arbetat med att 
färdigställa ett förslag med bland annat stöd av gallringsråd för kommuners 
utbildningsväsende utgivna av Sveriges Kommuner och Landsting och 
Riksarkivet. Nämndsekreteraren har också haft stöd av medarbetare på kultur- 
och fritid centralt som avsatt tid till att identifiera handlingstyper och 
originalformat för dessa. Nämndsekreteraren har också under arbetet haft stöd 
av kommunens arkivarie vid utformningen av förslaget.    
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Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse till antagande av informationshanteringsplan 

 daterad 2019-10-11. 

-Förslag till informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 68  

Förslag till sammanträdestider 2020 

Dnr 2019-000177  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa förslaget till sammanträdestider för 2020.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2020 har 
arbetats fram, där hänsyn tagits till politikens övriga processer. 

Dock så kan förändringar komma att ske då den ekonomiska processen inte 
ännu är beslutad.  

Handlingar i ärendet 
-Förslag till sammanträdestider 2020 för kultur- och fritidsnämnden.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 69  

Förslag till revidering av - Författningssamling 
3:09, Stöd till föreningsverksamhet för barn och 
unga i Svedala kommun 

Dnr 2019-000189  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till revidering samt 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om de 
föreslagna ändringarna i författningssamling 3:09.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Den 1/1 2020 träder en lag i kraft som innebär att barnkonventionen blir 
lagstadgad att följa. En konsekvens av detta innebär att Kultur- och 
fritidsnämnden behöver säkerställa att de föreningar som erhåller 
föreningsbidrag eller nyttjar kommunens lokaler följer de direktiv som åläggs 
föreningarna utifrån barnkonventionen. I de reviderade förslaget till 
författningssamling 3:09 har det lagts till att föreningar ska upprätthålla 
barnkonventionen. 

Kultur- och fritidsnämnden behöver effektivisera verksamheten och ser att 
föreningsbidragsformen Utvecklingsstöd är en bidragsform som är möjlig att 
avveckla och förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
revidera författningssamlingen 3:09 med ändringen att avveckla bidragsformen 
Utvecklingsstöd.  

Handlingar i ärendet 
-Förslag till revidering av Författningssamling 3:09, Stöd till  

 föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun. 

-Information till revidering av författningssamling 3:09 daterad 2019-10-25.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 70  

Återrapport av sommaraktiviteter 2019 

Dnr 2019-000156  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschefen informerar om sommaraktiviteter 2019.  
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§ 71  

Information och anslag till Statarmuséet i Svedala 
för 2019 

Dnr 2019-000140  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ge ett anslag till verksamheten för 2019 på 200 000 kronor.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Statarmuséet driver ett museum i en statarlänga i Torups bokskog. 
Svedala kommun har två representanter i stiftelsens styrelse. 

Under hösten 2018 har diskussion förts i Kultur- och fritidsnämnden att skriva 
ett avtal mellan nämnden och Stiftelsen med syfte att bevaka Svedala 
kommuns medborgares tillgång till den museala verksamheten som bedrivs. 
Bland annat har ett önskemål varit att muséet ska delta i Kulturkalaset, samt 
vara delaktiga i bibliotekens programutbud.  

I dialog med museichefen, och i samråd med kommunjurist, har det tydliggjorts 
att Kultur- och fritidsnämnden kan påverka verksamhetens arbete genom 
kommunens två representanter i styrelsen. Därmed finns inget syfte att skriva 
avtal. 

 

Nämndens presidium har diskuterat ärendet och kommit fram till att man 
föreslår kultur- och fritidsnämnden att ge ett anslag till verksamheten för 2019 
på 200 000 kronor.  

Handlingar i ärendet 
-Verksamhetshandlingar för 2019.  

     

     

Beslut skickas till 
Statarmuseet 
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§ 72  

Förslag till reviderad delegationsförteckning 4:29 
för kultur- och fritidsnämnden 

Dnr 2019-000185  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna redovisat förslag till reviderad delegationsförteckning 4:29 samt 

att denna ska gälla från och med den 1 januari 2020.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschefen informerar om ärendet.  

Handlingar i ärendet 
-Förslag till reviderad författningssamling 4:29.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 73  

Förteckning över anmälda delegationsbeslut till 
kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 

Dnr 2019-000187  

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 chefsförordnande som tf. kultur- och bibliotekschef,   

 daterat 2019-09-25. 

-Delegationsbeslut om investeringsbudget 2020-2022, daterat 2019-10-11. 

-Underlag till delegationsbeslut om investeringsbudget.  
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§ 74  

Information och nya frågor anmäls 2019-11-06 

Dnr 2019-000173  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-09-11, § 102: 

Övriga valärenden 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-09-30 § 191: 

Effektivt lokalnyttjande för Svedala kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en sammanhållen strategi för bostäder 
för nyanlända,  

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga nyttjandet av sina 
lokaler vad avser lokalyta och tid, samt  

att ge nämnderna i uppdrag att föreslå åtgärder för de fastigheter/lokaler som 
finns noterade i Lista över fastigheter/lokaler som bedöms ej vara effektiva. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-09-30 § 199: 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdesdagar för kommunstyrelsen är 

20 januari, 10 februari, 16 mars, 6 april, 11 maj, 1 juni, 22 juni, 7 september, 

12 oktober, 9 november, 23 november samt 14 december, 

att uppmana nämnder och styrelser att i den mån det är möjligt att anpassa sina 

sammanträdesdagar så att ärenden kan gå vidare till kommunstyrelsen utan 

fördröjning. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige är 

26 februari, 1 april, 29 april, 27 maj, 17 juni, 23 september, 28 oktober, 

25 november samt 9 december.  
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Handlingar i ärendet 
-Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-09-11, § 102: 

Övriga valärenden. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-09-30 § 191:  

Effektivt lokalnyttjande för Svedala kommun. 

-Protokoll från kommunstyrelsen, 2019-09-30 § 199: 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 

     

     

 

 


