
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-08-24 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Medborgarhuset B-salen kl. 18:00-19:10  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

Kire Gelevski (S) (vice ordförande) 
Charlotte Jönsson (KD) 
Margaretha Holmquist (L) 
Ted Bondesson (SD) (2:e vice ordförande) 
Veronica Malmborg (M)  ersätter Ann Hansson (S) 
Bo Emanuelsson (M)  ersätter Kerstin Malm (S) 
Håkan Jölinsson (SD)  ersätter Ronny Färnlöf (SD) 
Krister Carlberg (C)  ersätter Alexandra Nikoleris (V) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Per Andersson (bibliotekschef) §§69-71 
Anja Nilsson (verkamhetschef) §§69-72 

  
Utses att justera Ted Bondesson (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-08-31   
  
Protokollet omfattar §§69-79 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Christine Melinder (M)  

 

Justerande   
  Ted Bondesson (SD)  
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Innehåll 
 

§69 Upprop 

§70 Val av justerare 

§71 Information biblioteket 

§72 Kulturskolans uppdrag 

§73 Yttrande över förslag på Grönplan för Eslövs kommun 

§74 Information Husarängen 

§75 Förvaltningschefen informerar 

§76 Kultur- och fritidsnämndens målarbete 

§77 Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet 

§78 Redovisning av delegeringsbeslut 

§79 Anmälningar för kännedom 
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§ 69  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 70  

Val av justerare  

Beslut 
Ted Bondesson (SD) utses att jämte ordförande Christine Melinder (M) justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 71  

Information biblioteket  

• Förtidsröstningen till val 2022 öppnade idag - förtidsröstningslokaler på 
Stadsbiblioteket och filialbibliotek i Marieholm och Stehag hade många 
förtidsröstare 

• Det har varit barn och ungdomar som har orsakat oordning på 
Stadsbiblioteket, väktare har tidigare både varit på plats och genomfört 
rondering 

• Löberöds bibliotek - kommer att bli meröppet i september, när det är klart 
kommer det att uppmärksammas med en invigning 

• Skolbiblioteken - Skolbiblioteksverksamheten i Stehag och Marieholm 
kommer att flyttas till Barn- och Utbildningsförvaltningen. Detta är ett led i 
det nämndsbeslut om att flytta all skolbiblioteksverksamhet i kommunen till 
Barn- och Utbildningsförvaltningen. Ändringen kommer att generera ökad 
kvalitet. 

• Samhällscenter - Digitalt utanförskap finns i samhället. Medborgare vänder 
sig till biblioteken för att få hjälp. Personalen på biblioteken hjälper 
medborgaren med digitala tjänster. Genom samarbete med andra 
förvaltningar blir servicen till medborgarna högre.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 72    KOF.2022.0053 

Kulturskolans uppdrag  

Ärendebeskrivning  
Kulturskolan är inte en nationellt reglerad verksamhet och saknar därför ett givet 
definierat syfte och ramverk för verksamheten. Kulturskolorna skiljer sig åt mellan 
olika kommuner eftersom kulturskolan är en kommunalt styrd och finansierad 
verksamhet. Även om många kulturskolor innehåller liknande ämnen varierar 
mycket annat i skolornas verksamhet. Geografi, demografi, historia, närhet till andra 
institutioner, ekonomi och fantasi är några delar som kan bidra till kulturskolornas 
olikheter. 

En beslutad uppdragsbeskrivning för verksamheten underlättar prioriteringar och 
årliga verksamhetsmål samt ger en ökad möjlighet till kvalitet och uppföljning. 

Utöver den interna vinsten blir verksamhetens uppdrag ett förtydligande för 
invånarna i Eslövs kommun samt vad som kan förväntas av kulturskolan. 

Beslutsunderlag 
• Verksamhetsuppdrag för Eslövs kulturskola 
• Barnchecklista för Kulturskolans uppdrag 
 

Beredning 
Förslaget till verksamhets uppdrag är framtaget med bred delaktighet i Kulturskolans 
kollegium. Workshops är genomförda som byggt på omvärldsbevakning, vad 
Kulturskolan gör bra idag samt vad som skulle kunna förbättras. 

Under våren 2022 bjöds Kulturskolans avgångselever in i processen. Eleverna har 
lång erfarenhet av verksamheten och har nått en ålder där de inte längre kan gå kvar 
vilket tillåter en total transparens och ärlighet kring uppdragsformuleringen. 

Utöver förslag på verksamhetsuppdrag innehåller materialet också en samanställning 
av andra beslut som rör Kulturskolan såsom taxor för undervisning. Detta för att ha 
allt samlat i ett dokument. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag på uppdragsbeskrivning för 
Kulturskolan med tillägg under rubriken uppdrag "Kulturskolan ska vara lyhörd för 
samhällets utveckling och behov för att på ett bra vis kunna möte och finnas till för 
barn och unga i Eslövs kommun". 

Beslutet skickas till  
Kulturskolan 
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Paragrafen är justerad 
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§ 73    KOF.2022.0079 

Yttrande över förslag på Grönplan för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Föreslagen Grönplan har sin utgångspunkt i Översiktsplan för Eslöv 2035, antagen 
av kommunfullmäktige 2018 genom lydelsen: ”en grönplan behöver tas fram för att 
säkerställa de biologiska sammanhangen, friluftslivets intressen och binda samman 
staden och byarna med omgivande landskap”. Även kommunens Naturmiljöprogram, 
antagen av kommunfullmäktige beslut § 41, 2020 betonar vikten av en grönplan. 
Kulturmiljövärden berörs inte i denna plan då det redan finns i Naturmiljö-
programmet. 

Grönplanen och dess kompletterande kunskapsunderlag kommer att underlätta det 
gemensamma kommunala arbetet vid intresseavvägningar och kommer att vara 
vägledande för utformning av investeringsprojekt, detaljplaner och miljömål samt 
kunna användas som underlag i samarbete med konsulter och allmänhet. 

Beslutsunderlag 
• Yttrande över grönplan för Eslövs kommun 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 80, 2022 Remittering av 

Grönplan för Eslövs kommun 
• Grönplan för Eslövs kommun, remissversion 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157, 2020 Framtagande av 

grönplan 
• Framarbetat och kompletterande kunskapsunderlag, 2022-03-05 
 

Beredning 
Planering och tillgång till grön- och rekreationsområden är en viktig förutsättning för 
en meningsfull fritid. Kultur och Fritid anser att Grönplanen är väl genomarbetad och 
grundad i ett omfattande kunskapsunderlag. Kultur och Fritid har även deltagit i en 
referensgrupp kring ekosystemstjänster och involverats på olika sätt under 
processens gång.  

Förslag till Grönplan har flera gemensamma utgångspunkter med den Fritidspolitiska 
strategin. Kultur och Fritid anser att dessa dokument kan förstärka varandra i arbetet 
framöver. 

Vikten av grönområden för att uppmuntra till olika sorters rörelse och aktivitet 
belyses både i Grönplanen och i den Fritidspolitiska strategin, särskilt för vissa 
underrepresenterade grupper. Kunskapsunderlaget visar på behovet av att förbättra 
förutsättningar för rörelse och aktivitet samt att skapa tillgängliga, attraktiva och 
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spännande gröna miljöer. Däremot saknas förslag på åtgärder kring detta i förslagen 
kopplade till Grönplanen. Planering och utformning av dessa ytor för olika sorters 
rörelse, till exempel organiserad idrott kontra spontanidrott, är viktigt för att 
uppmuntra olika målgrupper att ta del av kommunens fritidsliv. Detta är också en 
viktig del av den fritidspolitiska strategin och Kultur och Fritid anser att planen 
skulle kunna förstärkas genom en åtgärd för att se över hur vi kan samverka mellan 
förvaltningarna inom området, till exempel att samverka för att öka rörelse och 
aktivitet i grönområden i Eslöv. 

Grönplanen lyfter även fram vikten av att ”förbättra och skapa nya gröna 
mötesplatser med fokus på tonåringar där båda tjejer och killar kan trivas”. Kultur 
och Fritid anser att åtgärden skulle kunna förstärkas genom samarbete med Öppen 
fritidsverksamhet som kan bidra med kunskap om och kontaktytor till målgruppen. 
Åtgärden är även kopplad till arbetet med den Fritidspolitiska strategin och vikten av 
att stärka erbjudandet av öppna och trygga mötesplatser för barn och unga. Även här 
skulle samarbetet kunna utvecklas. 

Ett område som Kultur och Fritid efterfrågar förtydligande kring är friluftsfrågor. 
Kultur och Fritid anser att det finns ett behov av att förtydliga ansvaret för 
friluftsfrågor inom kommunen, och att grönplanen kan vara ett bra forum för detta. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

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

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 74  

Information Husarängen  

• Kostnadsberäkning av samtliga delar pågår och är nu i slutskedet 
• Förvaltningen lägger förslag till nämnden på etappindelning på 4 år 
• Beslut i nämnden i samband med budgetyttrandet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 75    KOF.2022.0004 

Förvaltningschefen informerar  

• Organisationen  
o En av våra medarbetarna har hastigt gått bort, ett oerhört tungt 

besked och en stor kompetensförlust. 
o Gasverket kommer att ha en verksamhetschef. 
o Fritidsstrateg slutar sin anställning. 
o Badet ny verksamhetschef. 

• Karlsrobadet  
o Tillsammans med Serviceförvaltningen har tidigare verksamhetschef 

påbörjat arbetet med att hålla samman arbetet.med underhåll och 
investeringar. Gränsdragningslista kommer att arbetas fram. 

• Sommar 2022  
o Baden har haft fler besökare än på många år. Mer exakt statistik 

presenteras i delårsrapporten. 
o Gasverket - Unga för unga har haft 1 300 besökare under 9 veckor. 
o Mobil fritids - har varit i sju byar där Marieholm har haft flest 

besökare. 
o Inbrott på Gasverket där cyklar och el skotrar har försvunnit. 
o Evenemang - Efter två års pandemi har sommarens evenemang varit 

mycket välkomna och välbesökta. 
• Trygghetsarbete  

o För att minska stöket samt öka känslan av trygghet på torget behöver 
där vara aktivitet och rörelse. Evenemang är ett exempel på insatser 
där KoF med föreningar kan bidra. 

o Både fältarna och fritidsledarna arbetar kontinuerligt med uppsökande 
arbete runt om i kommunen.  

o Konceptet föreningar på stan är igång som innebär att föreningar 
har personer som rör sig ute fredagar och lördagar. 

o Att få fler barn i aktiviteter minskar utanförskap. 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 76    KOF.2022.0005 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete  

Inget att informera. 

Paragrafen är justerad 
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§ 77    KOF.2022.0006 

Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet  

Nästa möte är senare i höst. 

Paragrafen är justerad 
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§ 78  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KOF.2021.0037-22 Ordförandebeslut över granskning av detaljplan för Sebran 38, 

Eslövs kommun 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 79   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2022.0030-6 Kommunstyrelsens beslut § 102, 2022 Yttrande över 

revisionsrapport Granskning av kommunens avtalshantering 

KOF.2022.0030-7 Granskning av kommunens avtalshantering 

KOF.2022.0030-9 Åtgärdsplan för avtalshantering 

KOF.2021.0118-6 Kommunfullmäktiges beslut § 32, 2022 Antagande av riktlinjer 
för resor och möten i Eslövs kommun 

KOF.2021.0118-7 Riktlinjer för resor och möten, antagen 

KOF.2022.0068-1 Kommunfullmäktiges beslut § 40, 2022 Avsägelse från 
Mauricio Sanchez (V) från uppdraget som ledamot och andre 
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval 

KS.2022.0016-4 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 28 april 2022 

KOF.2022.0051-10 Kommunfullmäktiges beslut § 47, 2022 Ombudgetering av 
medel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden 
avseende Eslövs stadsfest 18-19 juli 2022 

KOF.2022.0051-12 Bilaga till beslut om ombudgetering; Förslag till Vårbudget- 
förutsättningar, KSAU 23 juni 

KOF.2022.0051-13 Bilaga till beslut om ombudgetering; Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut § 100, 2021 Förslag till vårbudget 2022 

KOF.2022.0068-2 Kommunfullmäktiges beslut § 57,2022 Val av andre vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Mauricio Sanchez 
(V) 

KOF.2022.0081-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85, 2022 
Budgetberedning 2023 

KOF.2022.0081-2 Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar 

KOF.2022.0083-1 Kommunstyrelsens beslut § 139, 2022 Medel för åtgärder 
kopplat till kommunens skyddsrum 
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KOF.2022.0084-1 Kommunstyrelsens beslut § 140, 2022 Ansökan om 
medlemskap i Energikontoret Sydost 

KOF.2022.0088-1 Antagen Riktlinje för hantering av personuppgiftsincident 2022-
05-31 

KOF.2022.0088-2 Kommunstyrelsens beslut § 141, 2022 Revidering av riktlinjer 
för hantering av personuppgiftsincident 

KOF.2022.0086-1 Kommunstyrelsens beslut § 125, 2022 Antagande av 
medborgarlöfte för Eslövs kommun 2022 

KOF.2022.0086-2 Förslag till medborgarlöfte i Eslövs kommun 2022 

KOF.2022.0055-4 Kommunfullmäktiges beslut § 66, 2022 Vårprognos 2022 

KOF.2022.0076-2 Kommunfullmäktiges beslut § 67, 2022 Beviljande av 
ansvarsfrihet för 2021 för Stiftelsen Gamlegård 

KOF.2022.0093-1 Kommunfullmäktiges beslut § 76, 2022 Avsägelse från 
Mohammed Gulchin (S) från samtliga förtroedeuppdrag samt 
fyllnadsval 

KOF.2021.0177-7 Kommunfullmäktiges beslut § 64, 2022 Antagande av förslag 
till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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