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§ 75  

Skånes Fotbollsförbund presenterar en ny 
utredning kring socioekonomiska och 
ekonomiska vinster av breddfotboll. 

Dnr 2019-000199  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Skånes fotbollsförbund presenterar en intressant rapport från UEFA.  

Representant från Skånes Fotbollsförbund, Pernilla Nilsson: 

"Vi på Skånes Fotbollsförbund arbetar väldigt hårt för att så många som möjligt 
ska tycka fotbollen är kul så länge som möjligt. Fler ska spela längre, vilket 
innebär en breddfotboll. 

Nu har UEFA tagit fram en modell som visar samhällsnyttan med breddfotboll 
UEFA:s GROW SROI-modell (Social Return On Investment).  

Och rapporten som gjorts i samband med modellen är superintressant, och ger 
nya insikter om värdet av breddfotbollen. Den ger kvantifierbara bevis på att 
investering i breddfotboll skapar ekonomiska vinster, har positiva sociala 
effekter och hälsovinster."  
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§ 76  

Delårsrapport per den siste oktober inklusive 
prognos för helår 2019 

Dnr 2019-000190  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att godkänna den ekonomiska rapporten samt 

att översända denna till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk rapport för januari-oktober 2019 för kultur- och fritidsnämnden.  

Handlingar i ärendet 
-Delårsrapport per den siste oktober inklusive prognos för helår 2019 för kultur-        

 och fritidsnämnden. 

-Anvisningar till uppföljning 2019-10-31.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 77  

Beslut om budget 2020 samt ram 2021-2022 för 
kultur- och fritidsnämnden 

Dnr 2019-000216  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom framlagt förslag till yttrande över budget 2020 och RAM 
2021-2022 samt  

att översända yttrandet till kommunstyrelsens budgetberedning. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Verklighetsbeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för folkbibliotek, kulturverksamhet och 
fritidsverksamhet för samtliga medborgare i kommunen, samt för kulturskolan 
för barn och ungdomar. Verksamheten styrs av Plan för Kultur-Bibliotek-Fritid 
och Kulturskola. I planen ges direktiv att barn och unga ska prioriteras samt att 
verksamheten ska genomsyras av en tydlig bildningsansats. Vidare ges direktiv 
att verksamheten ska präglas av lyhördhet för medborgarnas behov och 
önskemål, detta för att aktivt arbeta med att stärka kommunens varumärke. 
Kultur och fritid ska arbeta för att fler medborgare besöker eller deltar i den 
verksamhet som erbjuds, för att kunna erbjuda mer för fler och därmed mer 
effektivt utnyttjande av Kultur och fritids resurser. 

Biblioteksverksamheten omfattar folkbibliotek i Svedala och Bara samt ett 
integrerat folk- och skolbibliotek i Klågerup. Biblioteksverksamheten riktar sig 
mot samtliga medborgare i kommunen, och samverkar med studieförbund, 
förskolor och skolor, samt med barn- och ungdomsverksamhet inom kultur- och 
fritid. 

Kulturverksamheten omfattar stöd till kulturföreningar och studieförbund, 
kulturarrangemang för barn, unga och vuxna. Kulturverksamheten omfattar 
även bevarande av kulturminne och kulturmiljöer, konstinköp och utsmyckning 
av offentliga miljöer samt handhavande av donationer av föremål till 
kommunen. 

Fritidsverksamheten omfattar stöd till fritids- och idrottsföreningar samt 
samordning av idrottsanläggningar, friluftsbad och samlingslokaler för olika 
typer av föreningar. Enheten arbetar med mötesplatser för unga som erbjuder 
olika typer av verksamheter året om. Inom fritidsverksamheten erbjuds stöd till 
skolidrottsföreningarna, badverksamhet, simskola, ferieaktiviteter samt 
feriearbete under sommaren för ungdomar. Verksamheten ansvarar för drift och 
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underhåll för kommunens kultur och fritidsanläggningar, så som till exempel 
bibliotek, friluftsbad, sportanläggningar och kulturfastigheter. 

Kulturskolan utgör en bas för barn och ungas musik- och kulturutövning i 
kommunen. Kulturskolan ansvarar för Skapande skola och för samverkan med 
övriga kulturaktörer i Svedala. Under de två senaste verksamhetsåren har 
Kulturskolan utökat sin samverkan med andra aktörer, såsom med samtliga 
förskolor, med allmänna kulturarrangemang samt de senaste två åren en form 
av feriearbetande ungdomar. Under 2018 har ämnet digitalt skapande tillkommit 
där bildeleverna jobbar till exempel att skapa animationer och filmer. 

 

Handlingar i ärendet 
-Budget 2020 samt ram 2021-2022 för kultur- och fritidsnämnden.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 78  

Information - Återrapport från kultur- och 
fritidsnämnden till kommunrevisionen från 
KPMGs revision av verksamheten 

Dnr 2019-000212  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av återrapporten.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Granskning av kultur-och fritidsverksamheten i Svedala kommun. 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svedala kommun 
granskat kultur- och fritidsverksamheten i Svedala kommun. 

Kultur- och fritidsverksamheten har betydelse för människors hälsa, kreativitet, 
trivsel och samhörighet. Verksamheten kan influera människors val att besöka 
eller bosätta sig i Svedala kommun och den kan ha stor betydelse för 
människors personliga utveckling oavsett ålder. I Svedala kommun ansvarar 
kultur- och fritidsnämnden för kultur- och fritidsenhetens verksamhet, bestående 
av fritidsverksamhet, kultur- och biblioteksverksamhet, kulturskolan samt 
anläggningar. 

Revisorerna har i sin revisionsplanering för 2019 uppmärksammat ett behov av 
att granska den styrning och uppföljning som ansvarig nämnd utövar vad gäller 
kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Revisorerna vill med denna 
granskning förvissa sig om att kultur- och fritidsnämnden fullgör sitt uppdrag på 
ett tillfredsställande vis. 

 

Vid kultur- och fritidsnämndens möte 2019-10-02 diskuterades resultatet av 
KPMGs revision av verksamheten inom kultur- och fritid. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslöt då att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
arbetet med att se över KPMGs rekommendationer samt att återrapportera 
arbetet till kultur- och fritidsnämnden vid decembermötet.  
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Handlingar i ärendet 
-Återrapport från kultur- och fritidsnämnden till kommunrevisionen från KPMGs   

 revision av verksamheten daterad 2019-11-12. 

-KPMGs granskningsrapport från kultur- och fritidsverksamheten i  

 Svedala kommun daterad 2019-09-19.  
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§ 79  

Förslag till förändrade simskoleavgifter 

Dnr 2019-000217  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget kring ändring av avgifter för simskolan i Svedala 
kommun.  

 

Reservationer 
Gull-Britt Jönsson (S) reserverar sig muntligt mot beslutet på S, MP och V,s 
vägnar.    

Sammanfattning av ärendet 
2018-04-25 §30 fastställde kommunfullmäktige avgift för simskola i Svedala 
kommun. 

Utifrån en omvärldsbevakning av badanläggningar i närområdet framkommer 
avgiften är lägre än andra simskolor. På Bråhögsbadet i Staffanstorp kostar det 
700 kr 2019. 2019 kostade simskola på Dalbybadet och Sandbybadet 865 kr, 
Genarpsbadet och Veberödsbadet 965 kr.    

Avgiften för simskola i Svedala kommun är i dagsläget 200 kr per period för 
barn som är folkbokförda i Svedala kommun eller som går i grundskola i 
Svedala kommun. Förslaget är att höja till 600 kr per period och barn. En 
höjning som innebär att simskolan fortfarande är lägst bland närliggande 
kommuner.  

Avgiften för simskola är 500 kr per period för barn som ej är folkbokförda i 
Svedala kommun och som ej heller går i grundskola i Svedala kommun. 
Förslaget är att höja till 1500 kr per barn som ej är folkbokförda i Svedala 
kommun. 

Det utgår en syskonrabatt på 50% från och med det andra anmälda barnet per 
familj. Syskonrabatten omfattar endast barn som är folkbokförda i Svedala 
kommun. 

Syskonrabatten har inneburit att familjer med många barn i större utsträckning 
inte fullföljer simundervisningen. Detta gör verksamheten svårplanerad. Det är 
rimligt att anta att avgiftsreduceringen kan vara en del i den förhöjda 
avhoppsfrekvensen bland familjer som omfattas av syskonrabatten.  
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Skälen för beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har i likhet med övriga nämnder givits i uppdrag att 
effektivisera budget med 2%. Förslaget innebär en höjning till 600 kr per barn 
och period och 1500 kr per barn som inte är folkbokförd i kommunen. 

Syskonrabatten föreslås till 50% för att minimera risken för avhopp.  

 

Handlingar i ärendet 
-Skrivelse om ändring av simskoleavgifter daterad 2019-11-21. 

-Förslag till reviderad - Ffs2-39 Avgift vid simskola.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 80  

Förslag till riktlinjer för kulturskolans köer 

Dnr 2019-000195  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget om riktlinjer för turordning till kulturskolan med tillägget 

att elev från en kommundel som erhållit plats i annan kommundel men tackar 
nej till detta får stå kvar i kön. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån KPMG:s revision gällande kulturskolans köer framkom att regelsystemet 
kring kulturskolan köhantering ej förankrats/beslutats i Kultur och Fritidsnämnd.  

Efter analys av Skånes kommuners kulturskolor har följande förslag arbetats 
fram. Utifrån omvärldsbevakning av kulturskolor i Skåne samt i närområdet 
framkom att utmaningen att hantera kösituationen var liknande i andra 
kommuner i Skåne.  

Förslag till regelsystem gällande kön till kulturskolan 

Fördelningen av kulturskolans platser sker utifrån anmälningsdatum, ålder och                     
gruppsammansättning. Inga undantag från kösystemet görs, med undantag för 
nedanstående. 

Elever som flyttar in till Svedala kommun och tidigare studerat på kulturskola i 
annan kommun kan erhålla förtur om intyg från den tidigare kulturskolan bifogas 
vid ansökan. Här får eleven plats när det uppstår lediga platser.  

Det nya förslaget på rutin vid intaget av ny elev innebär att erbjuden plats 
besvaras med ett ja eller nej. Vid nej tas man bort i kön. Vill man fortfarande stå 
i kö får vårdnadshavaren/räkningsmottagaren göra en ny anmälan. Undantag 
gäller om platsen erbjuds mitt under pågående termin och lektionstiden krockar 
med skolschema.  

Detta för att säkra både för lärare och vårdnadshavare/räkningsmottagare att 
köerna inte är längre och mer svåradministrerade än nödvändigt. Kön skall 
enbart bestå av elever som vill ha en plats när den erbjuds.  

Utifrån likabehandling tas även elever bort från kön som erbjuds plats och 
tackar nej till platsen i mindre grupp eller gruppundervisning oavsett ämne.  
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Skälen för beslut 

För att tydliggöra hanteringen av kulturskolans köer och även för att göra 
regelsystemet tydligare mot brukare, föräldrar/räkningsmottagare föreslås att 
denna skrivelse tas till beslut.  

 

Handlingar i ärendet 
-Tjänsteskrivelse om förslag till hantering av kulturskolans köer 

 daterad 219-10-23. 

-Förslag till riktlinjer - Ffs1-53 Riktlinjer för kulturskolans köer.  
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§ 81  

Förslag till reviderad biblioteksplan 2019-2023 för 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000186  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till en reviderad biblioteksplan samt  

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
tjänsteskrivelse från kultur- och bibliotekschefen. 

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en aktuell, politiskt 
antagen biblioteksplan som anger riktningen för biblioteksverksamheten de 
kommande åren. I Svedala uppdateras biblioteksplanen vart fjärde år. Den 
nuvarande antogs 2014, och förlängdes till 2019.  

Handlingar i ärendet 
-Förslag till reviderad biblioteksplan daterad 2019-11-22. 

-Svedala kommuns biblioteksplan. 

-Förslag till reviderad biblioteksplan - Ffs1-54 Svedala kommuns Biblioteksplan  

 2019-2023. 

 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 82  

Förslag till förändrad öppettid vid Klågerups 
bibliotek 

Dnr 2019-000218  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att öppettiderna på Klågerups bibliotek blir enligt följande:  

 

Måndag 10-14 

Tisdag 13-19  

Onsdag 10-14  

Torsdag 13-17  

     

Sammanfattning av ärendet 
Klågerups bibliotek har öppet med bemanning 18 timmar i veckan samt 
meröppet under ytterligare 80 timmar i veckan.   

Det nya förslaget på öppettider innebär att ha bemannad öppettid på måndagar 
klockan 10-14 istället för nuvarande klockan 13-17. Ändringen föreslås för att 
bättre kunna bemöta medborgarnas behov och biblioteksvanor efter införandet 
av meröppet 2017.  

På måndagar besöker en stor del av dagens besöksskara biblioteket på 
förmiddagen då det pågår välbesökta aktiviteter som Klågerupscirkeln eller 
Bebisbibblan i lokalerna. Det är aktiviteter där besökare på eget initiativ kommer 
och använder bibliotekets lokaler under meröppet, men erfarenheterna visar att 
de även behöver full service av personalen. Eftersom de är i biblioteket under 
meröppettid har personalen då inte samma möjlighet att hjälpa till på ett 
tillfredställande sätt.  

Om öppettiden flyttas fram tiden till förmiddagen får besökarna bättre service 
och resurserna används där de gör mest nytta.  

Under de arton månader som Klågerup har haft meröppet vet vi att under 
förmiddagarna kommer gärna äldre besökare med större behov av personlig 
hjälp, medan det på eftermiddagarna i högre grad kommer yngre och 
barnfamiljer, varav många är meröppetanvändare som gör merparten av sina 
ärenden på egen hand.   
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Genom ändringen möter vi ett behov som blivit tydligt sedan meröppet infördes, 
samtidigt som vi erbjuder bemannad service mer jämnt fördelat på två 
förmiddagar respektive två eftermiddagar/kvällar i veckan, jämfört med 
nuvarande en förmiddag och tre eftermiddagar/kvällar.   

 

Nuvarande öppettider 

Måndag 13-17 

Tisdag 13-19  

Onsdag 10-14  

Torsdag 13-17  

 

Förslag på nya öppettider:  

Måndag 10-14 

Tisdag 13-19  

Onsdag 10-14  

Torsdag 13-17  

 

Handlingar i ärendet 
-Skrivelse - Förslag till ändring av öppettider vid Klågerups bibliotek 

 daterad 2019-11-21.  
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§ 83  

Idé Svedala - Förslag om att bygga om eller 
eventuellt bygga till lite på skateparken vid 
Naverlönnskolan 

Dnr 2019-000188  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att i dagsläget inte satsa medel på en ombyggnation 

av skateparken i Svedala tätort.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget i sin helhet: 

"Jag har en idé om att bygga om eller eventuellt bygga till lite på skateparken 
vid Naverlönnskolan. 

Så som den står nu är den rätt hopplös. Den har inga direkta linjer och man kan 
inte göra något speciellt, förutom att åka lite fram och tillbaka. Anledningen ska 
vara för att det var för många som skulle vara med och bestämma utseende när 
den designades, och därför fick det bli vad det blev. Hade det varit idag hade 
bryggerietbygg med största sannolikhet inte byggt den så utan hade nog 
kommit fram till en bättre design som passar både skateboard och kickbike. 

Jag har varit i kontakt med John Magnusson på bryggerietbygg om det skulle 
vara möjligt att designa om den så det blir mer "flow", och jag har fått svar att 
det är absolut möjligt. 

Han hade en del förslag på att bygga till och kanske t.o.m. bygga om vissa 
sektioner av parken om det finns intresse. 

Målet är ju att den blir mer logisk och man kan åka runt och hålla farten uppe 
och va mer kreativ. Något som i nuläget är rätt svårt. 

I en tid då varenda liten håla ska ha en modern skatepark tycker jag att det är 
synd att inte Svedala kan va med och konkurrera om att ha den bästa parken 
bland dom små städerna. =) 

Om intresset finns är det absolut något jag kan vara med och styra upp och få 
förslag på vad det skulle kosta och hur lång tid det skull ta o.s.v." 

Tack  

Andreas 
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Kultur- och fritidsnämnden svar på Idé-Svedala förslaget: 

Det har till Kultur- och fritidsnämnden inkommit ett Idé Svedala-ärende gällande 
att bygga om den befintliga skateparken i Svedala tätort. Förslaget innebär att 
designa om parken i syfte att bättre passa både skateboard och kickbike.  

Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget och uppskattar 
engagemanget från förslagsskrivaren. 

Svedala kommun går en ekonomiskt utmanande tid till mötes och så även 
Kultur- och fritidsnämnden som är i behov av att i dagsläget se över kostnader 
och utgifter. Det är Kultur- och fritidsnämndens bedömning att det i nuläget inte 
är en satsning som ryms inom budget och avslår förslaget, men tar med 
önskemålet att designa om skateparken till framtiden.  

 

Kultur- och fritidsnämndens svar till beslut: 

Att i dagsläget inte satsa medel på en ombyggnation av skateparken i Svedala 
tätort.  

 

 

Handlingar i ärendet 
-Skrivelse som underlag till svar på E-förslag om ombyggnad eller tillbyggnad  

 på skateparken vid Naverlönnskolan, daterad 2019-11-21. 

-E-förslag - Förslag om att bygga om eller eventuellt bygga till lite på  

 skateparken vi Naverlönnskolan daterad 2019-10-15. 

 

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 84  

Beslut om övergång till digital ärendehantering 
2020 och gallring av pappershandlingar efter 
skanning 

Dnr 2019-000208  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att från och med 2020-01-01 sluta skriva handlingar som inkommit eller 
upprättats av kultur- och fritidsnämnden digitalt. Handlingar som inkommit i 
pappersform kan skannas och originalen kan sedan gallras när de inte längre 
behövs för verksamheten.  

att anta och följa de upprättade riktlinjerna för gallring av pappershandlingar 
efter skanning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning av ärende 

Sedan Svedala kommun ingått ett samverkansavtal med Lunds kommun 
gällande ett gemensamt e-arkiv är det nu möjligt att övergå till en digital 
ärendehantering och slutarkivering, något som kommer att bespara arbetstid för 
registratorerna på samtliga av kommunens verksamheter. 

Skälen för beslut  

Enligt arkivlagen har kommunala myndigheter en skyldighet att bevara och 
vårda handlingar i syfte att tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmänna 
handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt 
forskningens behov. Kommunala myndigheter har även en skyldighet att i 
största möjliga utsträckning bevara en handling i dess originalformat. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Svedala kommun och ansvarar som 
sådan bland annat för att i centralarkivet långtidsbevara de allmänna handlingar 
som inte ska gallras.  

Sedan 1990-talet arbetar de olika verksamheterna i kommunen i stor 
utsträckning digitalt i olika system. Flertalet handlingar som inkommer till 
kommunen idag inkommer digitalt. Dessa registreras i Ciceron dokument- och 
ärendehantering. 

Eftersom kommunen inte har haft någon strategi för långsiktigt bevarande av 
digitala handlingar skriver registratorerna idag ut samtliga diarieförda handlingar 
på papper för att de ska kunna arkiveras, en process som tar mycket arbetstid.  



 

 

20(23) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-25 § 39 att ingå ett samverkansavtal om 
ett kommungemensamt e-arkiv med Lunds kommun och att avsätta pengar 
enligt samverkansavtalets finansieringsmodell. 

Eftersom vi inom en nära framtid kommer ha möjlighet att arkivera våra 
handlingar digitalt behöver vi inte längre skriva ut kommunens diarieförda 
handlingar. Vi kan övergå till en, i stort sett, helt digital ärendehantering och 
slutarkivering genom att inte skriva ut handlingar som inkommit eller upprättats 
digitalt samt att skanna handlingar inkomna i pappersform. 

Förutsatt att de upprättade riktlinjerna för gallring av pappershandlingar efter 
skanning följs bedömer vi att informationsförlusten är så obetydlig vid skanning 
att beslut kan tas om att gallra pappershandlingarna när dessa är skannade. 
Undantag bör dock göras för handlingar som kräver en signatur för att vara 
juridiskt bindande så som avtal, delegationsbeslut och liknande.  

Handlingar i ärendet 
-Beslut - Samverkansavtal med Lunds kommun om kommungemensamt e-arkiv   

 i Skåne, daterat 2019-02-25. 

-Tjänsteskrivelse - Beslut om övergång till digital ärendehantering 2020 och  

  gallring av pappershandlingar efter skanning daterad, 2019-11-24. 

-Bilaga 1. Anvisning för gallring av registrerade pappershandlingar efter  

 skanning, daterad 2019-11-06.  
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§ 85  

Förteckning över anmälda delegationsbeslut till 
kultur- och fritidsnämnden 2019-12-04 

Dnr 2019-000200  

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 t.f. kulturskolechef. 

-Förteckning över anmälda delegationsbeslut daterad 2019-11-25.  
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§ 86  

Information och nya frågor anmäls 2019-12-04 

Dnr 2019-000201  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
-Protokoll från Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-11-14. 

Granskning av förslag till detaljplan. 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till 
detaljplan för del av fastighet Tejarp 9:8 med flera, ”Gamla brandstationen”, 
Klågerup Svedala kommun, Skåne län. 

-Protokoll från Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-11-14. 

Granskning av förslag till detaljplan. 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till 
detaljplan för Svedala 100:242 med flera, Östra Industriområdet 1, i Svedala, 
Svedala kommun, Skåne län. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-13 § 105. 

Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsrapporten för Svedala kommun per 31 augusti 2019, samt 

att kommunens bolag också ska vara föremål för revision och ingå i kommande 
redovisningar. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-13 § 107. 

Näringslivsstrategi 2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till Näringslivsstrategi 2019 – 2022. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-13 § 109. 

Revidering av kommunövergripande fördelning av arbetsmiljöuppgifter, Svedala 
kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till revidering av uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
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-Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-13 § 110. 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 är 26 februari, 1 april, 29 
april, 27 maj, 17 juni, 23 september, 28 oktober, 25 november och 9 december. 

 

 

Handlingar i ärendet 
-Protokoll från Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-61,  

 2019-11-14. 

-Protokoll från Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-59,  

 2019-11-14. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-13 § 105. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-13 § 107. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-13 § 109. 

-Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-13 § 110. 

 

 

     

     

 

 


