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§ 21  

Information och beslut om budgetskrivelse för 
budget 2021 med plan 2022-2023 

Dnr 2020-000095  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen om budgetskrivelse över budget 2021 med plan 
2022-2023  

att sända ut en remisskrivelse om anläggningstaxa till Föreningsrådet, 
Pensionärsrådet och Ungdomsrådet 

att anta Femklöverns förslag om effektivisering av budget enligt förslag i 
sammanfattning. 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
besluta enligt Femklöverns förslag.   

Reservationer 
Gull-Britt Jönsson (S) reserverar sig mot förslaget.     

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, 
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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. 

 

Budgetskrivelse för budget 2021 med plan 2022-2023 har utarbetats. 

 

Femklövern presenterade ett förslag till effektiviseringar för budget 2021: 

Svedala tennis 100.000 

Svedala volley 100.000 

Ungas fritid 250.000 

Anläggningstaxa         20kr/h 250.000 

Taxehöjning kulturskolan     1.450 187.000 

Kulturkalaset genomförs ej 120.000 

 

 

 

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. 

-Tidplan för budgetprocess 2020 daterad 2020-01-29. 

-Budgetprocess Teknisk ram. 

-Protokoll kultur- och fritidsnämnden - Information om - Tekniska ramar för  

 budget 2021 med  plan 2022-2023, 2020-03-04 §11. 

-Budgetskrivelse för budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. 

-Konsekvensanalys av tekniska ramar för budget 2021 med plan för 2022-2023 

 daterad 2020-02-24.  
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Yrkanden 
Ordförande Birgitta Delring (BP) framlägger förslag från Femklövern om 
effektiviseringar inför budget 2021: 

Svedala tennis 100.000 

Svedala volley 100.000 

Ungas fritid 250.000 

Anläggningstaxa         20kr/h 250.000 

Taxehöjning kulturskolan     1.450 187.000 

Kulturkalaset genomförs ej 120.000 

 

Gull-Britt Jönsson (S) frågar om inte Föreningsrådet, Pensionärsrådet och 
ungdomsrådet bör vara remissinstanser, har vi vänt oss till dessa råd? Svar nej 
inte än. 

Gull-Britt Jönsson (S) yrkar på ovanstående och reserverar sig mot förslaget. 

Gull-Britt Jönsson (S) frågar om Nils Fredriksson fonden minskar sitt bidrag om 
vi höjer taxan? Svaret är nej. 

Morgan Pedersen (SD) yrkar bifall till Gull-Britt Jönsson (S) yrkande. 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Delring (BP) frågar om det finns fler förslag till 
effektiviseringar men finner att det inte föreligger andra förslag. kultur- och 
fritidsnämnden bifaller därmed Femklöverns förslag till effektiviseringar. 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 22  

Förslag till ny anläggningstaxa 

Dnr 2020-000129  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att införa en anläggningstaxa för barn och ungdomar samt för pensionärer på 
20 kr per timme.  

Reservationer 
 Gull-Britt Jönsson (S) reserverar sig mot förslaget.   

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritid har genomfört en omvärldsgranskning av hur stort aktivitetsstöd 
samt vilken anläggningstaxa närliggande kommuner har. De kommuner som 
har granskats är Eslöv, Hörby, Klippan, Lund, Staffanstorp, Lomma, Burlöv 
samt Kävlinge. 

Den kommun som har högst anläggningstaxa och lägst aktivitetsstöd är Lomma 
kommun som har 100 kr/h i anläggningstaxa samt 3,5 kr/deltagare i 
aktivitetsstöd, den kommun som har lägst anläggningstaxa samt högst 
aktivitetsstöd är Burlöv som har 0 kr/h i anläggningstaxa samt 10 kr/deltagare i 
aktivitetsstöd. 

Snittet på anläggningstaxan i de jämförda kommunerna är 41 kr/h samt snittet 
för aktivitetsstödet är 8,2 kr/deltagare. 

Kultur- och fritidsnämnden har ett effektivitetskrav på 1000 tkr för 2021 och 
behöver se över sina utgifter samt sina intäkter. 

Kultur och fritid föreslår nämnden att införa en anläggningstaxa för barn och 
ungdomar samt för pensionärer på 41 kr/h.  

Handlingar i ärendet 
-Aktivitetsstöd samt hyrestaxor i kommuner i Svedalas närhet  

 daterad 2020-04-16. 

-Aktivitetsstöd samt hyrestaxor daterad 2020-03-21. 

-Anläggningstaxa för barn- och ungdomsföreningar daterad 2020-04-17. 

-Hyresavgifter för Svedala kommuns kultur- och fritidslokaler och  anläggningar   

 gällande föreningar, privatpersoner och andra daterad 2018-10-01.  
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 23  

Information om Corona inom kultur- och fritid 

Dnr 2020-000139  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
Muntlig information om nuläget samt hur kultur- och fritid planerar hantera en 
spridning av Corona i verksamheterna.  

Handlingar i ärendet 
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§ 24  

Förslag till ekonomiskt stöd för kulturföreningar 
samt aktivitetsstöd 2020 i Coronatider 

Dnr 2020-000151  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att uppdra åt verksamheten att meddela föreningar som ansöker om 
ekonomiskt stöd till kulturföreningar samt aktivitetsstöd vårterminen 2020 att de 
kommer beviljas minst samma belopp som redovisats vårterminen 2019 

     

Sammanfattning av ärendet 
Coronautbrottet innebär stora påfrestningar för vårt samhälle och föreningar i 
Svedala kommun är inte undantagna. Föreningar agerar för att minimera risken 
för smittspridning och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hälsan 
kommer i första hand i alla lägen. Samtidigt är det viktigt att de lokala 
verksamheterna som ändå kan bedrivas fortsätter – det är också av betydelse 
för folkhälsan.  

Både små och stora föreningar i Svedala påverkas ekonomiskt när intäkter 
uteblir och kostnader kvarstår. Många lokala arrangemang som cuper, 
tävlingar, matcher, loppmarknader, lotterier, utställningar, föreläsningar och 
liknande aktiviteter, som är betydande intäkter för kommunens föreningar, 
måste ställas in och intäkterna uteblir. Inställda arrangemang drabbar till stor 
del kommunens mindre föreningar som företrädelsevis bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet.   

Riksidrottsförbundet har meddelat att det statliga LOK-stöder kommer vara 
densamma 2020 som 2019. 

Kultur och fritid föreslår därför kultur- och fritidsnämnden att föreningar i 
Svedala ansöker om aktivitetsstöd enligt gällande bestämmelser men 
garanterar föreningarna att bevilja de föreningar som redovisar lägre 
deltagartillfällen för våren 2020 samma stöd som för vårterminen 2019. Vidare 
föreslås att kulturföreningar ansöker enligt gällande bestämmelser men 
garanteras ekonomiskt stöd på samma nivå 2020 som 2019.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse till ärendet - Ärende angående ekonomiskt stöd till kulturföreningar 
samt aktivitetsstöd 2020 daterad 2020-04-03.  
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§ 25  

Ansökan om föreningsstöd för att uppföra 
avloppsanläggning   

Dnr 2020-000012  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att avslå ansökan om föreningsstöd 

     

Sammanfattning av ärendet 
Börringe Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om medel för att 
finansiera byggnation av en avloppsanläggning.  

För att uppfylla Kultur- och fritidsnämndens kriterier för anläggningsstöd krävs 
att föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet. 

Då föreningen inte bedriver verksamhet för barn och ungdomar föreslås Kultur- 
och fritidsnämnden att avslå ansökan.  

Handlingar i ärendet 
-Beslutsunderlag till ansökan om föreningsstöd, daterad 2020-03-19. 

-Ansökan om föreningsstöd för att uppföra en avloppsanläggning daterad 2019-
12-10.  

     

     

Beslut skickas till 
Börringe Byggdegårdsförening 
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§ 26  

Idé Svedala - förslag om verksamhet för 
ungdomar på Folkets hus 

Dnr 2020-000118  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att avslå förslaget samt  

att hänvisa förslagsställaren till Ungas fritids verksamhet på Sporthallen 
Svedala 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett inkommit Idé 
Svedala förslag om att uppföra en Samlingsplats för ungdomar i Folkets hus i 
Svedala.  

Förslaget i sin helhet: 

"Jag skulle vilja skapa en miljö för dagens ungdomar att vara på i Folket hus. 

Det skulle uppskattas om ungdomarna kunde ha en plats att dels studera och 
göra läxor. Där de kan sitta i lugn och ro, kanske whiteboards tillgängliga, 
datorer för arbete mm. 

Sen är det många ungdomar som spelar LAN. Om man kunde ha ett rum med 
ett par datorer och kanske ett par dagar i veckan anordna LAN party där 
ungdomarna kan spela LAN och umgås. Så kanske de kan göra något annat än 
att slå sönder busskurer med mera." 

 

Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur och fritid driver en verksamhet som heter Ungas fritid. Ungas fritid har tre 
mötesplatser för ungdomar mellan 13-19 år, en i Svedala på Svedala sporthall, 
en i Bara på Kuben samt en i Klågerup på Klågerupskolan. Ungas fritid bedriver 
verksamhet på kvällar och helger.  

Handlingar i ärendet 
-Inkommit idé Svedala förslag om samlingsplats för ungdomar.  

         

Beslut skickas till 
Förslagställare 
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§ 27  

Förteckning över anmälda delegationsbeslut till 
kultur- och fritidsnämnden 2020-04-22 

Dnr 2020-000128  

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 - Brådskande ordförandebeslut gällande kultur- och fritids 

 verksamhet, daterad 2020-03-17. 

-Delegationsbeslut - ordförandebeslut om ekonomisk uppföljningsrapport 1    

 2020, daterad 2020-03-19. 

-Ekonomisk uppföljningsrapport 1, 2020. 

-Delegationsbeslut 1 om aktivitetsstöd hösten 2019 daterad 2020-03-30. 

-Förteckning över anmälda delegationsbeslut daterad 2020-03-26. 

-Delegationsbeslut - ordförandebeslut - remissvar om Regional kulturplan för  

 Skåne 2021- 2024, daterad 2020-03-31. 

-Delegationsbeslut 2 om aktivitetsstöd hösten 2019 daterad 2020-04-02.  
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§ 28  

Information och nya frågor anmäls 2020-04-22 

Dnr 2020-000122  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen 

     

Sammanfattning av ärendet 
*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-26 § 2. Plan för ekonomisk 
uppföljning mandatperioden 2020-2023. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna plan för ekonomisk uppföljning för mandatperioden 2020–2023 
med tidplan, samt 

att uppmana nämnder och styrelser att anpassa sin sammanträdesplanering till 
förslag till tidplan.   

 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-26 § 3. Tekniska ramar för budget 
2021 med plan 2022-2023. 

Kommunfullmäktige beslutar 

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, samt 

att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till 
verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 % under en rullande 
treårsperiod.  

 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-26 § 11. Revidering av Stöd till 
föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

godkänna revideringarna och anta de nya reglerna för Stöd till 
föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun, samt  

att de nya reglerna för Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i 
Svedala kommun gäller från och med 1 mars 2020. 
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*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-26 § 12. Förslag till reviderad Plan 
för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 2019-2023. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna och anta reviderad Plan för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 
2019–2023, att gälla från och med 1 mars 2020, samt 

att Planen för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 2019–2023 gäller från och 
med 1 mars 2020 och att tidigare planer för kultur, kulturskolan, bibliotek och 
fritid 2019-2023 ej är gällande. 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-26 § 13. Förslag till reviderad 
Biblioteksplan 2019-2023 för Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna och anta den reviderade biblioteksplanen för 2019–2023, att gälla 
från och med 1 mars 2020, samt 

att den gäller från och med 1 mars 2020 och att tidigare biblioteksplaner ej är 
gällande. 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-02-26 § 14. Höjning av 
simskoleavgifter. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att simskoleavgiften höjs till 600 kr per barn och period som är folkbokförda i 
Svedala kommun,  

att simskoleavgiften höjs till 1500 kr per barn och period som inte är 
folkbokförda i Svedala kommun,  

att syskonrabatten är oförändrad och är sålunda 50%,  

att de nya simskoleavgifterna gäller från och med simskolesäsongen 2020, 
samt 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera avgiften årligen med högst 
samma procentsats, med vilken kommunens intäkter räknas upp avrundat till 
jämna kronor. 

*Kungörelse från kommunfullmäktige 2020-03-13, del 1. Kungörelse om laga 
kraft för Översiktsplan 2018 för Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-28, § 117, att anta Översiktsplan 2018 
för Svedala kommun.  

Översiktsplanen har vid överklagandetidens utgång överklagats av boende i 
Svedala kommun. Förvaltningsrätten i Malmö avslog överklagandet 2019-05-06 
enligt beslut Mål nr 14017–18. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd 
för klagande. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast enligt Mål nr 2821–
19. Kammarrättens beslut har vid överklagandetiden 2020-03-11 inte 
överklagats. 

Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 2020-03-11. 
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Sammanträdesdatum: 2020-04-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kungörelse översiktsplan 2018, del 2.  Planförutsättningar och hänsyn. 

*Protokoll från kommunstyrelsen 2020-03-16 § 44. Ändring av 
sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att flytta beslutat sammanträdesdatum måndag 6 april till tisdag 14 april 2020 

*Information från kommunrevisionen med anledning av Coronasituationen 

daterad 2020-03-26. 

*Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-01 § 23 - Ungdomspolitiskt program 
i Svedala kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta det ungdomspolitiska programmet och uppmanar samtliga nämnder att 
använda sig av det ungdomspolitiska programmet, samt 

att det tidigare ungdomspolitiska programmet upphör att gälla.  

Handlingar i ärendet 
-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2020-02-06 § 2. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2020-02-06 § 3. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2020-02-06 § 11. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2020-02-06 § 12. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2020-02-06 § 13. 

-Protokollsbeslut från kommunfullmäktige 2020-02-06 § 14. 

-Kungörelse från kommunfullmäktige 2020-03-13, del 1. 

-Kungörelse från kommunfullmäktige 2020-03-13, del 2. 

-Protokollsbeslut från kommunstyrelsen 2020-03-16 § 44. 

-Information från kommunrevisionen med anledning av Coronasituationen   

 daterad 2020-03-26.  

 
     

     

 

 


