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Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

kl. 18:00-19:30

Beslutande

Christine Melinder (M) (ordförande)
Kire Gelevski (S) (vice ordförande)
Ann Hansson (S)
Ted Bondesson (SD)
Mauricio Sanchez (V)
Charlotte Jönsson (KD) ersätter Per Rosenqvist (C) (2:e vice
ordförande)
Lena Larsson (S) ersätter Mohammad Gulchin (S)
Veronica Malmborg (M) ersätter Margaretha Holmqivst (C)
Ronny Färnlöf (SD) ersätter Dennis Larsen (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Alexandra Nikoleris (V) §§91-92

Övriga närvarande

Stefan Persson (förvaltningschef)
Susanne Jonasson (nämndsekreterare)
Emil Ahlqvist (administrativ samordnare)
Lars Månsson (controller) §§91-93
Helena Schönström (verksamhetschef) §§91-92
Per Andersson (verksamhetschef) §§91-92

Utses att justera

Kire Gelevski (S)

Justeringens plats o tid

Stadshuset, våning 1, 2020-11-18

Protokollet omfattar

§§91-100

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-11
Kultur- och fritidsnämnden

Sekreterare
Susanne Jonasson

Ordförande
Christine Melinder (M)
Justerande
Kire Gelevski (S)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Innehåll
§91

Val av justerare

§92

Information från verksamheten

§93

Ekonomisk månadsrapport 2020

§94

Information prisgalan 2020

§95

Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv i Eslövs
kommun

§96

Yttrande på detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) i
Eslöv, Eslövs kommun

§97

Yttrande på detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs
kommun

§98

Yttrande på detaljplan fastigheterna Färgaren 8 och 19

§99

Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2020

§100

Anmälningar för kännedom

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Val av justerare
Kire Gelevski (S) utses att jämte ordförande Christine Melinder (M) justera kulturoch fritidsnämndens protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Information från verksamheten
Helena Schönström verksamhetschef på Kultur- och fritidskontoret och Per
Andersson verksamhetschef på biblioteket informerar om respektive verksamhet.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93

KOF.2020.0106

Ekonomisk månadsrapport 2020
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat en ekonomisk månadsrapport för januarioktober 2020.
Beslutsunderlag
 Ekonomisk månadsrapport, oktober 2020
 Ekonomisk månadsrapport sammanställning, oktober och hälsotal, september
Beredning
Den ekonomiska redovisningen till och med oktober 2020 visar på ett överskott på 1
626 tkr. Trots att badverksamheten och Medborgarhuset visat stora underskott efter
perioden har övriga verksamheteter tillsammans ett större medelöverskott. Främst
bidrar biblioteksverksamheten och kulturskolan till detta. De har under året erhållit
projektmedel om cirka 1 200 tkr. Dessa kommer att utnyttjas först under 2021 och
därmed inte påverkar resultatrapporten förrän i december.
Trots det höga periodöverskottet kommer årsutfallet att landa på minus. Dock ser det
ljusare ut nu än förra månadens prognos. Bedömningen är nu ett underskott om ca 1
600 tkr att jämföra med tidigare 1 950 tkr. Allmän återhållsamhet av resurser präglar
i stor grad verksamheterna samt begränsade möjligheter att utföra verksamhet på
grund av covid-19, vilket reducerar budgeterade kostnader.
Hälsotalen efter september månad är 90,3%. Som tidigare konstaterats var det stor
sjukfrånvaro i framförallt mars månad vilket bidrar till det lägre talet. Tendensen
med efterhand förbättrade tal har nu avstannat något. Prognosen för helåret skrivs
därmed ner från tidigare bedömning 92% till 91%. Att jämföra med kommunens
uttalande mål om 95%. Siffran är dock osäker eftersom Skåne nu verkar drabbas av
ökad smittspridning.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för januari-oktober
2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Information prisgalan 2020
Priser och stipendier
Stefan Persson, förvaltningschef informerar om de sökbara priser och stipendier som
Kultur- och fritidsförvaltningen har. Prisgalan kommer att vara digital med ett fåtal
på plats i Medborgarhuset. Inspelningen från prisgalan kommer även att publiceras
på Eslövs kommuns hemsida och vara tillgänglig i cirka en vecka.
Idrottspriset delas ut till en person eller ideell förening som varit ett föredöme för
idrotten i Eslövs kommun. Man kan nominera någon till idrottspriset, men inte
ansöka om det själv.
Kulturpriset delas ut till en person eller ideell förening som gjort en värdefull insats
inom Eslövs kommuns kulturliv. Personen ska bo i Eslövs kommun. Man kan
nominera någon till kulturpriset, men inte ansöka om det själv.
Utdrag ur donationshandlingen:
"Den årliga avkastningen av donationsmedel skall användas för utdelning av ett
kulturstipendium till inom Eslövs kommun bosatt person för förtjänstfullt arbete
inom kommunens kulturliv. "Även ideella föreningar kan ifrågakomma".
"Kulturstipendiet skall årligen under hösten utdelas av kulturnämnden eller - därest
denna skulle slopas - av kommunstyrelsen. Utdelningen skall ske första gången
under hösten 1982".
Den 16 september 1981 undertecknade Joel Sallius (1901-1988), fd. förste rektor och
stadsfullmäktiges ordförande 1942-1966, en donationshandling som innebar att 50
000 kronor avsattes till en nybildad kulturfond, benämnd Eslövs kommuns
kulturfond.
Joel Sallius donationsfond, som den kom att kallas för, ändrade namn 1996 till
Eslövs kommuns kulturstiftelse i anledning av en ny stiftelselag. Eftersom
avkastningen av donationsmedlen skall gå till person för förtjänstfullt arbete
betraktas det nu mera som ett kulturpris än som ett kulturstipendium.
Ungdomsledarpriset delas ut till en ideell ungdomsledare som verkar i Eslövs
kommun, och som har arbetat med ungdomar i kommunen på ett inspirerande och
utvecklande sätt. Man kan nominera någon till ungdomsledarpriset, men inte ansöka
om det själv.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Jämställdhetspriset delas ut till en förening som under året har gjort något av
följande:


insatser som gjort att könsfördelningen jämnas ut bland ledare, i styrelsen
eller bland de aktiva i föreningen
 insatser som föreningen gjort under året för att bryta stereotypa könsmönster
och för att öka kunskaperna om jämställdhet.
Man kan nominera en annan förening till jämställdhetspriset, men också ansöka om
det till sin egen förening.
Priset Årets eldsjäl ges till en person som har engagerat sig ideellt och haft stor
betydelse i en förening eller organisation med verksamhet i Eslövs kommun. Priset
kan också ges till en person som, genom stort ideellt engagemang, lyckats skapa
uppmärksamhet i en fråga av stort allmänintresse inom kultur- och fritidsområdet i
Eslövs kommun. man kan nominera någon till Årets eldsjäl, men inte ansöka om det
själv.
Kulturstipendiet är ett stöd och en uppmuntran till en person under 30 år att
utveckla sin talang genom att förverkliga en idé eller ett projekt. Stipendiet delas ut
till en person som är född eller bosatt i Eslövs kommun eller som på något annat sätt
har tydlig anknytning till kommunen. Man kan nominera någon till kulturstipendiet,
men också ansöka om det själv.
Idrottsstipendiet är ett stöd och en uppmuntran till en person under 30 år att
utveckla sin talang genom att förverkliga en idé eller projekt. Stipendiet delas ut till
en person som är född eller bosatt i Eslövs kommunen eller som på något annat sätt
har tydlig anknytning till kommunen. Man kan nominera någon till idrottspriset, men
också ansöka om det själv.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

KOF.2020.0130

Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv i Eslövs
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunens översiktsplan östra Eslöv, antagen 2018, beskriver området öster om
järnvägen i Eslövs stad som ett viktigt utvecklingsområde. Verksamhetsområden ska
omvandlas till stationsnära stadsbygd med en blandad bebyggelse och 1 600 nya
bostäder ska tillkomma fram till 2035. Den nya bebyggelsen ska komplettera staden,
stärka befintliga värden och tillföra nya stadsmiljöer.
Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för östra Eslöv har pågått i olika
omgångar sedan 2010. Den ny pågående processen har kommunledningskontoret
arbetat med sedan 2019.
Beslutsunderlag
 Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv i Eslövs
kommun
 Underrättelse om samråd. Förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv i
Eslövs kommun
 KSAU beslut §109 Samråd för förslag på fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
 Fördjupad översiktsplan östra Eslöv
 Miljökonsekvensbeskrivning
Beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av den fördjupade översiktsplanen med
följande yttrande:
Offentlig konst
Den fördjupade översiktsplanen innehåller flera bra förslag på torg och öppna
mötesplatser. Kultur- och fritidsförvaltningen ser att offentlig konst kan placeras på
flera av dessa platser. Detta bör vara med i planeringen i ett tidigt skede.
Transport och rörelse
I den fördjupande översiktsplanen uppmärksammas det att det finns olika behov för
platsernas användare. Gång- och cykeltrafikanter ska tillsammans med bilar och
industritransporter samsas om samma platser. Kultur- och fritidsförvaltningen anser
att gång- och cykeltrafik i största möjliga mån ska skiljas från den tyngre trafiken.
Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom upphöjda cykelvägar/trottoarer eller
cykelbanor på andra platser än precis i anslutning till befintliga vägar.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96

KOF.2020.0129

Yttrande på detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) i
Eslöv, Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 september 2020 § 122 att detaljplan
för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan), Eslövs kommun hålls tillgängliga på
samråd.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra en ny
förskola. Detaljplanen reglerar även park och transformatorstationen. I översiktsplan
Eslöv 2035, som antogs av kommunfullmäktige 28 maj 2018, är planområdet utpekat
som park. Planförslaget bedöms därför avvika från översiktsplanen vilket innebär att
ett utökat förfarande av planprocessen ska tillämpas. Förslag på lokalisering av
förskolan är i hörnet av Djupadalsvägen/Sallerupsvägen i närheten av den nuvarande
förskolan Skogsgläntan.
Beslutsunderlag
 Synpunkter på detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) i Eslöv,
Eslövs kommun
 ksau beslut - samråd för detaljplan för del av fastigheten EslÖv 53:4
skogsgläntans förskola
 Underrättelse om samråd. Detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola
Skogsgläntan) i Eslöv, Eslövs kommun.
 detaljplan
 planbeskrivning
 bilaga 1 - trafikbullerutredning
 bilaga 2 - geo- och markmiljöundersökning
Beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av detaljplanen med följande yttrande:
På sidan 12 i detaljplanen för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan),
Rekreationsmiljöer - avses det att ta parkmark i anspråk och samtidigt tillgängliggöra
parkmark från den befintliga förskolan. De anger även att gröna korridorer ska
användas för att en fortsatt passagemöjlighet ska finnas. Kultur- och
fritidsförvaltningen anser att de, vid planeringen av passagemöjligheternas
utformning, ska ha i åtanke säkerhet och trygghet och på så vis minska risken för
otrygga och trånga passager.
Kultur- och fritidsnämnden är överens om att till yttrandet lägga till att nämnden
anser att lokaliseringen av förskolan Skogsgläntans placering ska granskas
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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eftersom den kan göra anspråk på nuvarande rekreationsområde och
att Sallerupsvägen är en tungt trafikerad väg.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget med tillägget att
förskolans lokalisering ska granskas eftersom den kan göra anspråk på nuvarande
rekreationsområde och att Sallerupsvägen är en tungt trafikerad väg.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

KOF.2020.0137

Yttrande på detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs
kommun
Ärendebeskrivning
Sökande inkom den 15 mars 2019 med begäran om planbesked för bostäder inom
fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav sökande positivt planbesked den 30 april 2019.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till samrådshandlingar för
detaljplanen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har att besluta om att detaljplanen för
fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, Eslövs
kommun ska hållas tillgänglig för samråd.
Beslutsunderlag
 Underrättelse om samråd för Detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga,
Eslövs kommun.
 planbeskrivning
 plankarta
 bullerutredning
 bilaga till bullerutredning
 KSAU beslut § 113 Godkännande av samråd för detaljplanen för fastigheterna
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun
Beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av detaljplanen. Förvaltningen har
inga synpunkter.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner detaljplanen och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98

KOF.2020.0148

Yttrande på detaljplan fastigheterna Färgaren 8 och 19
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september, 2020 att skicka ut
detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv på granskning. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra ny bostadsbebyggelse med centrum-, handels-, och kontorsanvändning på
fastigheten färgaren 8 och 19 i Eslöv. Kommunledningskontoret bedömer att
detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. Granskningsskedet är sista möjligheten
att lämna synpunkter på detaljplanen innan kommunstyrelsen fattar beslut om att anta
detaljplanen.
Beslutsunderlag
 Synpunkter på granskning för detaljplan fastigheterna Färgaren 8 och 19
 KSAU beslut § 135 Granskning för detaljplan fastigheterna Färgaren 8 och 19
 Underrättelse om granskning gällande detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv
 Samrådsredogörelse Detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun
 Bilaga 1 - Kulturmiljöutredning
 Riskutredning för del av kv. färgaren
 Plankarta
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM - Geoteknik och Markmiljö
 Skuggstudie
 Skyfallsanalys höjdsättning
Beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av detaljplanen. Förvaltningen har
inga synpunkter.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner detaljplanen och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99

KOF.2020.0121

Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2020
Stefan Persson, förvaltningschef informerar att arbetet pågår, det kommer att
presenteras på nämndens sammanträde i januari 2021.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Anmälningar för kännedom
KOF.2020.0139-1 Kommunfullmäktiges beslut § 73, Sammanträdestider för
kommunfullmäktige 2021
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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