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Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 4 mars 2020 kl 18:30-19:45 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Christoffer Andersson 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2020-03-11  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 10-20 

 Bo Wain  

 Ordförande 

  

 Birgitta Delring  

 Justerare 

  

 Christoffer Andersson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Anslaget sätts upp 2020-03-12 Anslaget till och med 2020-04-03 

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) § 10-14, § 16-20 
Morgan Pedersen (SD), 2:e vice ordförande 
Christoffer Andersson (SD) 
Gull-Britt Jönsson (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 

Tjänstgörande ersättare 

James Perlman (M) för Patrik Büssow (L) § 15 
 
 

Ersättare och insynsplatser 

James Perlman (M) § 10-14, § 16-20 
Ingegerd Eriksson (C) 
Carina Lindhe (BP) 
Emmy Hardenstedt (S) 
Ulf Hansson(MP), insynsplats 
Rickhard Andersson (V), insynsplats 

Martin Pråme Malmqvist (KD), insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner med flera) 

Fredrik Aksell, utbildningschef 
Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur- och fritid 
Karin Leeb-Lundberg, kultursamordnare § 1 
Bertil Rantoft, personalföreträdare SACO 
Sten Andersson, revisor 
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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§ 10  

Information om förslag till ny Regional kulturplan 
för Skåne 

Dnr 2020-000114  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Föredragande i denna information är kultursamordnare Karin Leeb-Lundberg. 

 

Regional kulturplan för Skåne 

I den regionala kulturplanen fastställs målbild och riktning för den regionala 
kulturpolitiken under perioden. Den är ett underlag till dialogen mellan regionen, 
kommunerna och staten. 

Kulturplanen fungerar som ett verktyg inför kulturnämndens 
verksamhetsplanering och budgetprocess. Nuvarande kulturplan gäller till och 
med december 2020. 

 

Remissversion av ny regional kulturplan för Skåne 2021-2024 

Den 13 februari beslutade Region Skånes kulturnämnd om en remissversion av 
Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Förslaget till ny kulturplan har tagits 
fram i samverkan med Skånes kommuner och efter samråd med det 
professionella kulturlivet och den idéburna sektorn. Samråden och de 
kulturpolitiska diskussionerna har utgått från de globala megatrender som 
samhället står inför vad gäller demografiska utmaningar, klimatförändringar, 
digitalisering, individualisering och globalisering. 

Förslaget till ny kulturplan utgår från och genomsyras av tre vägledande 
principer; 

Kulturens egenvärde 

Kulturens demokratiska grund samt 

Kulturens kraft i samhällsbygget. 
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Med avstamp i de grundläggande utgångspunkterna fokuserar kulturplanen på 
fem tvärgående utvecklingsområden som är gemensamma för hela sektorn; 

Delaktighet och medskapande, 

Konstnärligt skapande, 

Kulturens rum och platser, 

Barns och ungas rätt till kultur samt 

Digital utveckling.  

Handlingar i ärendet 
Remissversion-regional-kulturplan-för-skåne-2021-2024.  
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§ 11  

Information om - Tekniska ramar för budget 2021 
med plan 2022-2023 

Dnr 2020-000095  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2020, § 24, föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 

att godkänna tekniska ramar för budget 2021 med plan 2022-2023, 

att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats, 

att inriktningen för investeringsvolymen ska begränsas till en 

självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande femårsperiod ej 

ska understiga 60 % inklusive VA-verksamhet, 

att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till 

verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 % under en rullande 

treårsperiod, samt 

att uppdatera tekniska ramar efter ny befolkningsprognos. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 

att uppdra åt nämnderna att återkomma med konsekvensanalyser i 

budgetskrivelserna, 

att uppmana nämnderna att återkomma med effektiviseringsåtgärder, 

att uppdra åt kommunledningen att ta fram anvisningar för budget, samt 

att ge ekonomienheten i uppdrag att inför kommunfullmäktiges behandling av 

ärendet revidera fördelningsnycklarna för socialnämndens verksamhetsområde 

samt se över fördelningsnycklarna för utbildningsnämndens 

verksamhetsområde.  

 



 

 

7(20) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen daterat 2020-02-19 § 24, Tekniska  

 ramar för budget 2021 med plan 2022-2023. 

-Tjänsteskrivelse om Tekniska ramar för budget 2021 med plan 2022-2023  

 daterad 2020-01-31. 
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§ 12  

Förslag till - Intern kontrollplan 2020 

Dnr 2020-000078  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till Intern kontrollplan för 2020 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 19 mars 2020. 
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 2020.  

Handlingar i ärendet 
-Förslag till intern kontrollplan för 2020.  

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 13  

Information om förslag till ny organisation för 
skolbibliotek och folkbibliotek 

Dnr 2020-000105  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Utbildning har utarbetat ett förslag till ny organisation för 
skolbibliotek och folkbibliotek. 

I arbetet har verksamhetsledningen, företrädare för rektorer och företrädare för 
kultur och fritid med bibliotek deltagit. 

MBL-förfarande pågår.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till ny organisation för skol- och folkbibliotek daterad 2020-02-06.  
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§ 14  

Nominering till Idrottspris 2019 

Dnr 2020-000062  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Quincy Kliba som mottagare av Svedala kommuns Idrottspris 2019 

     

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

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 2020. 

Priset är på 10 000 kronor.  

Handlingar i ärendet 
Inkomna nomineringar, 2020-01.  

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

Dan Nilsson (M) föreslår för femklöverns räkning att Quincy Kliba ska tilldelas 
Idrottspris 2019. 

Gull-Britt Jönsson yrkar bifall till förslaget för S, MP och Vs räkning. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar bifall till förslaget för SD,s räkning.  
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Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt 
bifaller förslaget att Quincy Kliba ska tilldelas Idrottspris för 2019.  

Beslut skickas till 
Pristagaren 

 



 

 

12(20) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15  

Nominering till Kulturpris 2019 

Dnr 2020-000063  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Caroline Ellingsen som mottagare av Svedala kommuns Kulturpris 
2019 

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

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 2020. 

Priset är på 10 000 kronor.  

Handlingar i ärendet 
Inkomna nomineringar, 2020-01.  
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Yrkanden 
Ordförande Birgitta Delring (BP) ber om förslag till pristagare. 

 

Dan Nilsson (M) föreslår för femklöverns räkning att Caroline Ellingsen ska 
tilldelas Kulturpris 2019. 

Gull-Britt Jönsson yrkar bifall till förslaget för S, MP och Vs räkning. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar bifall till förslaget för SDs räkning.  

Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt 
bifaller förslaget att Caroline Ellingsen ska tilldelas Kulturpris för 2019.  

Beslut skickas till 
Pristagaren 
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§ 16  

Nominering till kulturstipendium 2019 

Dnr 2020-000064  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Albin Valastig som mottagare av Svedala kommuns Kulturstipendium 
2019 

     

Sammanfattning av ärendet 
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 
2020. 

Stipendium är på 10 000 kronor.  

Handlingar i ärendet 
Inkomna nomineringar, 2020-01.  

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

Dan Nilsson (M) föreslår för femklöverns räkning att Albin Valastig ska tilldelas 
Kulturstipendium 2019. 

Gull-Britt Jönsson yrkar bifall till förslaget för S, MP och Vs räkning. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar bifall till förslaget för SDs räkning.  
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Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att kultur- och fritidsnämnden enhälligt 
bifaller förslaget att Albin Valastig ska tilldelas Kulturstipendium för 2019.  

Beslut skickas till 
Stipendietagaren 
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§ 17  

Nominering till Årets ledare för barn och unga 
2019 

Dnr 2020-000075  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Ellen Lysgren som mottagare av Svedala kommuns stipendium för 
Årets ledare för barn och unga 2019 

     

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 
2020. 

Stipendiet är på 10 000 kronor.  

Handlingar i ärendet 
Inkomna nomineringar, 2020-01.  

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

Dan Nilsson (M) föreslår för femklöverns räkning att Ellen Lysgren ska tilldelas 
stipendium för Årets Ledare för barn och unga 2019. 

Gull-Britt Jönsson yrkar bifall till förslaget för S, MP och Vs räkning. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar på att Benjamin Andersen ska tilldelas stipendiet 
för SDs räkning.  
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Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) finner att det finns två förslag till beslut och 
ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att tilldela Ellen Lysgren stipendium för Årets ledare för barn och unga 2019.  

Beslut skickas till 
Pristagaren 
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§ 18  

Förenta Nationernas Barnkonvention svensk lag 

Dnr 2020-000036  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2020 är Förenta Nationernas barnkonvention svensk lag. Att 
barnkonventionen blir lag innebär att barnrättsfrågorna får högre status och att 
lokala och statliga myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare får ett 
större ansvar. 

Staten har det övergripande ansvaret att se till att barnkonventionens principer 
införlivas i den nationella lagstiftningen, men det är arbetet på regional och lokal 
nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer 
och krav. Inte minst eftersom det är på den regionala och lokala nivån som barn 
och unga i första hand kan göra sina röster hörda. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska se till att alla styrelser, nämnder, 
förvaltningar och bolag lever upp till det som står i barnkonventionen. 
Barnperspektivet är inte enbart är relevant inom traditionella barn- och 
ungdomsverksamheter som skola, förskola, fritid och socialtjänst. Barn och 
unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska verksamheter, till exempel i 
frågor om trafik, stadsplanering och miljö.  

Kommunstyrelsen beslutade den 20 januari 2020, § 5, 

att ha tagit del av informationen, samt 

att ge bygg- och miljönämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, teknisk 
nämnd och utbildningsnämnd samt sig själv/kommunstyrelsen i uppdrag att se 
över vad respektive verksamhetsområde kan göra för att säkerställa att 
barnperspektivet inbegrips i de kommunala verksamhetsområdena.  

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 15 september 2020.  

Handlingar i ärendet 
-Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-01-20, § 5. 

-SKRs (SKLs) Skrift - Barnkonventionen, svensk lag 2020. 

-Barnkonventionen i Svedala kommun, KS 2020-01-20.  
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§ 19  

Förteckning över anmälda delegationsbeslut till 
kultur- och fritidsnämnden 2020-03-04 

Dnr 2020-000091  

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 utbetalning av anläggningsstöd, daterat 2020-02-19. 

-Delegationsbeslut om chefsförordnande, daterat 2020-02-17. 

-Förteckning över anmälda delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden     

 daterad 2020-03-04.  

     

     

 

 



 

 

20(20) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-04  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20  

Information och nya frågor anmäls 2020-03-04 

Dnr 2020-000076  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
-Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-02-10 § 26, Riktlinjer för historiskt 
bildarkiv. 

Kommunstyrelsen beslutar:  

att anta förslaget till riktlinjer för historiskt bildarkiv.  

Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2020-02-10 § 26.  

     

     

 

 


