
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Stadshusrestaurangen Majkens kl. 18:00-19:15  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

Kire Gelevski (S) (vice ordförande) 
Ann Hansson (S) 
Margaretha Holmquist (L) 
Lena Larsson (S)  ersätter Mohammad Gulchin (S) 
Ronny Färnlöf (SD)  ersätter Ted Bondesson (SD) 
Håkan Jölinsson (SD)  ersätter Dennis Larsen (SD) 
Mauricio Sanchez (V) (2:e vice ordförande) 
Charlotte Jönsson (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Veronica Malmborg (M) 
Alexandra Nikoleris (V) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Kire Gelevski (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2021-06-23   
  
Protokollet omfattar §§59-71 
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Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Christine Melinder (M)  

 

Justerande   
  Kire Gelevski (S)  
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Innehåll 
 

§59 Övriga deltagare vid informationsmötet 

§60 Val av justerare 

§61 Information från verksamheten 

§62 Redovisning av ytterligare stöd till föreningar med anledning av covid-
19 

§63 Ekonomisk månadsrapport maj 2021 

§64 Yttrande över samråd för detaljplan för Äspingen 1 med flera i Eslöv, 
Eslövs kommun 

§65 Yttrande över samråd på förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021 

§66 Yttrande över förslag på Mobility Management 

§67 Yttrande över samråd för detaljplan för Abborren 9 i Eslöv, Eslövs 
kommun 

§68 Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2021 

§69 Förvaltningschefen informerar 

§70 Redovisning av delegeringsbeslut 

§71 Anmälningar för kännedom 
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§ 59  

Övriga deltagare vid informationsmötet  

Nedanstående deltagare är närvarande under informationsmötet men inte under 
beslutsmötet. 

Veronica Malmborg (M) 
Alexandra Nikoleris (V) 

Paragrafen är justerad 
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§ 60  

Val av justerare  

Beslut 
- Kire Gelevski (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 61  

Information från verksamheten  

Ulrica Adelbris, verksamhetschef Medborgarhuset 

 Lansering av nytt bokningsprogram 
 Effektivisera fakturahanteringen 
 Skapa nyhetsbrev 
 Arbetar med uppdatering av hyrestaxorna 
 Tillsammans med kommunjurist tittar på försäkringsfrågor vid extern 

uthyrning 
 Marknadsföring 
 Taket på Medborgarhuset  

o Förfrågningsunderlag för plåtläggning  
o Tillverka och plåtlägga taket tar ca 6 månader, detta kan medföra hög 

ljudvolym vilken gör det svårt med att hyra ur A-salen 
Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen, informationen läggs till 
handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 62    KOF.2021.0062 

Redovisning av ytterligare stöd till föreningar med anledning av covid-
19  

Ärendebeskrivning  
I samband med att kultur- och fritidsnämnden beviljades 0,5 miljoner kronor av 
kommunstyrelsen, till stöd för föreningar som påverkats ekonomiskt av covid-19, 
begärde kommunstyrelsen en återrapportering av samtliga covid-19-relaterade stöd 
som utbetalts under 2020 och 2021 (kommunstyrelsens beslut § 89 KS.2020.0362). 
Kommunstyrelsen efterfrågade även kriterier och motiveringar för utbetalningarna.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 89, 2021 - Begäran om ytterligare utökning av stöd 

till föreningar med anledning av covid-19 
 Bilaga 1 – Utbetalda coronastöd 2020 2021 
 Barnchecklista återrapportering av stöd till föreningar covid-19 
 Kriterier för föreningsbidrag covid-19 
 Återrapportering av stöd till föreningar med anledning av covid-19 
 

Beredning 
Stöd relaterat till covid-19 har utbetalts i tre omgångar under 2020 och 2021. Det 
första stödet kompenserade kostnader för lokaler och hyror. De andra två stöden 
kompenserade kostnadsökningar och inkomstbortfall på grund av pandemin. 

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av återrapporteringen av stöd till 
föreningar med anledning av covid-19 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 63    KOF.2021.0001 

Ekonomisk månadsrapport maj 2021  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunens gällande styrprinciper ska en ekonomisk uppföljning med 
prognos redovisas till kultur- och fritidsnämnden varje månad. Enligt politiskt beslut 
ska även rapportering av aktuellt hälsotal redovisas. Syftet är att följa utvecklingen 
av hälsotalet och initiera analys och åtgärder om utvecklingen är negativ. Hälsotalet 
avstäms efter april eftersom en viss förskjutning finns då frånvaron beräknas och 
bearbetas efter varje månads slut. Kommunens uttalade mål med hälsotalen är att nå 
ett hälsotal om minst 95 %. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk månadsrapport per maj 2021 
 Redovisning nämnd Ekonomisk månadsrapport per maj 
 

Beredning 
Förvaltningen har gjort en avstämning av redovisningen i förhållande till budget per 
maj. Utfallet per maj (avstämningsdatum 3 juni) är ett överskott på 3 319 tkr. 
Helårsprognosen är dock ett underskott på cirka 1 500 tkr. Detta underskott härleds 
främst till baden och Medborgarhuset som tydligt påverkats av pandemin. 

Hälsotalet efter april är 94,6 %. 

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per maj och 
hälsotal per april och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

  

  

  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 64    KOF.2021.0073 

Yttrande över samråd för detaljplan för Äspingen 1 med flera i Eslöv, 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Sökanden önskar etablera en Lidlbutik intill väg 17/113 nära handelsområdet 
Flygstaden vid Bergarondellen i östra Eslöv. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt enligt § 57 2020 - samråd för detaljplan för 
Äspingen 1 med flera i Eslövs kommun att bevilja positivt planbesked. Ett 
planförslag är upprättat och har skickats ut på samråd. 

Beslutsunderlag 
 Underrättelse om samråd för detaljplan för Äspingen 1 med flera i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 KSAUs beslut § 54 Underrättelse om samråd för detaljplan för Äspingen 1 med 

flera i Eslöv, Eslövs kommun 
 Markteknisk undersökningsrapport 
 Trafik- och mobilitetsutredning 
 Riskutredning för detaljplan 
 Planbeskrivning detaljplan för Äspingen 1 med flera, Eslövs kommun 
 Planbestämmelser 
 Yttrande över samråd på detaljplan för Äspingen 1 med flera i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av underlaget och 
lämnar följande synpunkter: 

 i underlaget uppges att uppföljning av trafiksituationen vid korsningen 
Ringsjövägen/Lidängsvägen tillsammans med den närliggande rondellen 
kommer att göras. Kultur- och fritidsförvaltningen vill poängtera vikten av att 
trafikflödet fungerar eftersom området upplevs som känsligt för köbildning. 

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 65    KOF.2021.0065 

Yttrande över samråd på förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021  

Ärendebeskrivning  
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen ta fram 
riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna för 
bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs kommuns 
nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående mandatperiod. 
Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram 
reviderats. Ett förslag till Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram är nu färdigt 
och har skickats ut för samråd. 

Beslutsunderlag 
 Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram - 

samråd 
 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 
 Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 - remissversion 
 Yttrande över samråd på förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021 
 

Beredning 
Tjänsteperson från Kultur- och fritidsförvaltningen har läst materialet, inga 
synpunkter lämnas på bostadsförsörjningsprogram 2021. 

Yrkanden 
Lena Larsson (S) yrkar på tillägg i förvaltningens förslag till beslut: 

- i målet med strategin, i åtgärder nämner man olika boendeformer. Vi vill att alla 
boendeformer för äldre definieras, till exempel mellanboende, trygghetsboende, 
seniorboende etc. etc. 
- det saknas mötesplatser i Eslöv. I dag finns det bara (vad vi vet) Karidal. När östra 
Eslöv byggs ut ska det innehålla en mötesplats kombinerat med trygghetsboende. 
Även i den västra stadsdelen bör det finnas en gemensamhetslokal/mötesplats. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer propositionen på förvaltningens förslag till beslut och Lena 
Larsson (S) tilläggsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Reservation 
Lena Larsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
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Deltar ej i beslutet 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 66    KOF.2021.0067 

Yttrande över förslag på Mobility Management  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige antog Energi- och klimatplanen 2015. I planen, på området 
transporter, är ett av uppdragen 

 att långsiktig plan för permanenta åtgärder och kampanjer för Mobility 
Management (effektivisering av transporter och infrastruktur) ska tas fram. 

Eslövs kommun har erfarenheter av att arbeta med Mobility Management i enskilda 
projekt såväl inom kommunen som tillsammans med andra aktörer. I och med 
framtagandet av planen vill kommunen ta ett helhetsgrepp och på ett bättre sätt införa 
arbetet med Mobility Management i det ordinarie arbetet. Ett förslag på plan har 
skapats och har skickats ut på remiss. 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70, 2021 Remittering av förslag 

till Plan för Mobility management 
 Plan för mobility management - remissversion 
 Bilaga 1 - Sammanfattning av aktiviteter 
 Bilaga 2 - Måluppföljning 
 Yttrande över förslag på Plan for mobility management 
 

Beredning 
Tjänsteperson på Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av materialet 
lämnar följande synpunkter: 

 Figur 3 (sidan 8) visar vilka avstånd som kan förväntas som resenär inom 
Eslöv, och figur 4 (sidan 9) visar en karta över cykelvägarna i staden. Här 
finns möjlighet att planera för längre, obrutna och bilfria cykelvägar som kan 
fungera som naturliga alternativ för cyklister som vill röra sig längre sträckor 
i staden. Genom att skapa längre sammanhängande sträckor där cykeln har 
prioritet blir det enklare att välja cykeln framför bilen. Detta kan med fördel 
kombineras med vägvisning (sidan 21) och kompletterande information för 
att skapa medvetande kring distans eller restid inom kommunen, exempelvis 
genom skyltar på cykelvägar ”centrum 2 km, 10 minuter”. Genom ett samlat 
grepp kring cykelvägarna kan det i framtiden arbetas med ”cykelmotorvägar” 
som kan vara den naturliga vägen för längre resor inom staden. Detta skulle 
också vara till fördel för nollvisionen (sidan 12) eftersom obrutna och 
friliggande cykelvägar kan separera cyklister från bilister och därmed minska 
risken för olyckor. 

 Gällande målen som presenteras på sidan 17 vill Kultur- och 
fritidsförvaltningen lägga till att målen ska vara påverkbara. Mål 7 kring 
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hjälmanvändning är ett väldigt bra mål, men i planen står det att det mäts av 
någon annan och det finns inga aktiviteter som kopplas till målet. Förslaget är 
då att lägga till aktiviteter som bidrar till en ökad hjälmanvändning, eller 
att koppla på målet på redan planerade aktiviteter. 

 Kultur- och fritidsförvaltningen ser också gärna att kartor likt figur 3 och 4 
visas för byarna i kommunen, för att kunna säkerställa att även dessa har en 
fungerande infrastruktur för cykling. Sedan kan, som togs upp i tidigare 
stycke, skyltar tas fram även till byarna och markera upp lokala landmärken 
för att visa att cykelvägarna är det naturliga valet för resor i närmiljön. 

  

I allmänhet anser Kultur- och fritidsförvaltningen att planen är bra och har med 
många aspekter som kan vara bra för kommunen, hela planen är väl utformad. I 
längden ser förvaltningen gärna att nya detaljplaner och ombyggnationer alltid tar i 
beaktande på hur arbetet med att steg för steg kan skapa sammanhängande 
cykelvägar som är fysiskt separerade från biltrafik 

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 67    KOF.2021.0066 

Yttrande över samråd för detaljplan för Abborren 9 i Eslöv, Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Sökanden vill omvandla fastigheten till en plats för nya bostäder. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslut § 104 2017, att bevilja positivt planbesked. Ett planförslag är nu 
upprättat och utsänt på samråd. 

Beslutsunderlag 
 Underrättelse om samråd för detaljplan för Abborren 9 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47, 2021 Samråd för detaljplan för fastigheten 

Abborren 9, Eslövs kommun 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan Abborren 9 
 Detaljplan för Abborren 9 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Miljöteknisk markundersökning 
 Trafikbullerutredning 
 Riskanalys kvarteret Abborren 9 
 Plankarta 
 Yttrande över samråd på detaljplan för Abborren 9 i Eslöv, Eslövs kommun 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på Kultur- och fritidsförvaltningen har läst 
materialet, inga synpunkter lämnas på detaljplanen. 

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
 

  

15 ( 19 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 68    KOF.2021.0003 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2021  

Arbetet redovisas på nämndens sammanträde i september. 

Paragrafen är justerad 
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§ 69    KOF.2021.0002 

Förvaltningschefen informerar  

 Covid-19 Fortsatta restriktioner men plan för lättnader  
o Fas 2 (1 juli) - ökade möjligheter för sammankomster 
o Fas 3 (15 juli) - lättnader i pandemilagen, innebär bland annat att 

badet och biblioteken kan öppna upp helt 
 792 tkr rekvirerat från Socialstyrelsen för genomförande av gratis 

lovaktiviteter 
 Sommarens evenemang är planerade utifrån gällande restriktioner 
 Husarängen - pågående utredning inför budget 2022 
 Diskussion med Eslöv bordtennis, Svenska bordtennisförbundet och Event i 

Skåne - Eslöv arrangera större bordtennisevent 
 Konstverket på torget - Omväg, konstnär Liva Isakson Lundin 
 Fritidspolitiska programmet - Eslöv en rörelserik kommun 
 Projekt tillsammans med Riksidrottsförbundet, arkitekt FOJAB och Eslövs 

kommun 
Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen, informationen läggs till 
handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 70  

Redovisning av delegeringsbeslut  

Inga delegeringsbeslut att redovisa. 

Paragrafen är justerad 
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§ 71   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2021.0014-13 Kommunfullmäktiges beslut § 61, 2021 Revidering av 

reglementen med anledning av ändrad lagstiftning 

KOF.2021.0014-14 Kommunstyrelsens beslut § 98, 2021 Revidering av riktlinjer för 
flaggning 

KOF.2021.0014-15 Kommunstyrelsens beslut § 121, 2021 Avtalsuppföljning inom 
kommunövergripande avtalsområden, Snittblommor och 
kontorsmaterial 

KOF.2021.0014-17 Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter på 
remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen 2022-
2026 

KOF.2021.0014-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72, 2021 Operativ 
lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2022 

KOF.2021.0014-18 Kommunstyrelsens beslut § 140, 2021 Vårprognos 2021 

KOF.2021.0014-19 Kommunstyrelsens beslut § 156, 2021 Mediepolicy för 
biblioteken i Eslövs kommun 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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