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Kallelse till sammanträde med Kultur- och 
fritidsnämnden 

Datum och tid:  2022-03-09, klockan  18:30-20:00 
Plats:  Medborgarhuset 

Förhinder anmäls till susanne.jonasson@eslov.se 

 

Ordförande 
Christine Melinder (M) 
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 Kallelse 
 
 
 

 

1. Upprop   
   
 

 

2. Val av justerare   
   
 

 

3. Rapportering Husarängen (KOF.2021.0099) Rebecca Stewart, 
Marcus Kulle  

   
Beslutsunderlag 
 Rapportering Husarängen 

 

4. Unga för unga 2022 (KOF.2022.0031) Marcus Kulle  
   

Beslutsunderlag 
 Unga för unga 2022 

 

5. Borttagen på grund av personuppgifter. 
(KOF.2018.0171) 

  

   
Borttagen på grund av personuppgifter. 
 
 
 
 

 

6. Kultur- och fritidsnämndens målarbete 
(KOF.2022.0005) 

  

   
 

 

7. Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet 
(KOF.2022.0006) 
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 Kallelse 
 
 
 

 

 

8. Förvaltningschefen informerar (KOF.2022.0004)   
   
 

 

9. Redovisning av delegeringsbeslut   
   

Inga delegeringsbeslut att redovisa. 
 

10. Anmälningar för kännedom   
   

 

KOF.2022.0022-1 Kommunstyrelsens beslut § 13 Godkännande av 
idéburet Offentligt Partnerskap med Fridasro 4 H 
Eslöv. 

KOF.2022.0023-1 Kommunstyrelsens beslut § 8, 2022 Antagande av 
riktlinjer för utövande av kommunstyrelsens 
uppsiktplikt. 

KOF.2022.0023-2 Utövande av kommunstyrelsens uppsiktplikt, riktlinjer 
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KOF.2021.0099 
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 KOF.2021.0099  
 
 
 
2022-02-24 
Marcus Kulle Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362082  
marcus.kulle@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Rapportering Husarängen 

Ärendebeskrivning 
Information om medborgardialogen som förts kring utvecklingen av Husarängen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Rapport Husarängen 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utveckla området kring Husarängen 
och Karlsrobadet till ett aktivt rekreationsområde med inriktning utomhusaktiviteter 
för alla. 
 
Under perioden januari – mars genomförs en bred medborgardialog kring 
utvecklingen av området. Dialogen genomförs genom en öppen digital portal och 
genom riktad dialog med särskilt prioriterade grupper.  
 
Förvaltningen ger nämnden en rapportering kring utfallet  

Förslag till beslut 
- Kultur- och Fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna 
 
 
 
 
Marcus Kulle  
Förvaltningschef  
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KOF.2022.0031 
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 KOF.2022.0031  
 
 
 
2022-02-23 
Marcus Kulle Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362082  
marcus.kulle@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Unga för unga 2022 

Ärendebeskrivning 
Sommarlovsaktiviteten Unga för Unga har bedrivits i Eslövs kommun sen 2016 
genom statligt stöd (bortsett från 2021 då kommunala medel avsattes) för 
sommarlovsverksamhet. Då det 2022 inte finns statliga stöd som kan finansiera 
verksamheten är Kultur- och fritidsnämnden i behov av utökad ram för årets 
genomförande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Unga för unga 2022 

Beredning 
Unga för Unga startade som ett projekt genom statligt stöd för kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter. 
 
Vad är Unga för unga 
Verksamhetens målsättning är att erbjuda meningsfull sommarlovsverksamhet för 
yngre barn i åldern 6 – 10 år (viss flexibilitet finns i åldersspannet) runt om i Eslövs 
bostadsområden. Att kunna erbjuda barn och unga en meningsfull fritid är en viktig 
del i kommunens förebyggande arbete. Verksamheten är tillgänglig och trösklarna är 
låga för att kunna delta då allt är kostnadsfritt. Under senaste åren har verksamheten 
bedrivits i tre områden där behovet varit särskilt stort med möjlighet för kostnadsfria 
aktiviteter. Verksamheterna har bedrivits dagligen i tre veckor i varje område (Berga, 
Rönneberga och Sallerup).  
 
Då denna verksamhet ligger utanför Gasverkets ordinarie målgrupp och verksamhet, 
som är barn och unga i åldern 11-17, har extra projektledare anställts under 
sommarmånaderna. Förutom projektledare bedrivs verksamheten av 26 feriearbetare. 
 
Att ge möjligheter för så många ungdomar till ett meningsfullt feriearbete är i sig 
också ett stort värde. 
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 KOF.2022.0031 

 2 (2) 

Vad kostar Unga för unga 
Lönekostnader för projektledare uppgår till 300 tkr. Löner för feriearbetare ingår i 
kommunens avsatta medel för ändamålet. Kostnader för aktiviteter 135 tkr och 
övriga omkostnader 65 tkr. Totalt en kostnad på 500 tkr 
 
Finansiering har de första åren av projektet möjliggjorts genom statligt avsatta medel 
för sommarlovsaktiviteter. I regeringens beslutade budget för 2022 finns inga riktade 
medel avsatta för detta ändamål. 
 
Kultur- och Fritidsnämnden har inom sin ram ingen möjlighet att bedriva denna 
verksamhet. 
 
Konsekvenser av att inte bedriva verksamheten 
Att barn och unga har en meningsfull fritid och får ingå i positiva sociala 
sammanhang är viktig i det förebyggande arbetet. Inte minst nu efter två år med 
pandemi och restriktioner som begränsat dessa möjligheter. Utvärdering har också 
visat att verksamheten har ett stort värde ur ett trygghetsperspektiv i 
bostadsområdena.  
 
Verksamheten möjliggör också för 26 ungdomar att prova på ett meningsfullt 
feriearbete. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar äska 500 000 kr av kommunstyrelsen för att 

kunna bedriva verksamheten Unga för unga 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle  
Förvaltningschef  
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