Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Karlsrobadet/Eslövs bowling kl. 18:15-20:30

Beslutande

Christine Melinder (M) (ordförande)
Kire Gelevski (S) (vice ordförande)
Dennis Larsen (SD)
Ann Hansson (S)
Margaretha Holmquist (L)
Mauricio Sanchez (V)
Mohammad Gulchin (S)
Ronny Färnlöf (SD) ersätter Ted Bondesson (SD)
Charlotte Jönsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Veronica Malmborg (M)
Zivko Trpkoski (S)
Bo Emanuelsson (M)
Alexandra Nikoleris (V)
Krister Carlberg (C)

Övriga närvarande

Marcus Kulle (förvaltningschef)
Susanne Jonasson (nämndsekreterare)
Helena Schönström (verksamhetschef) §§89-93
Rebecca Stewart (fritidsstrateg) §§89-93

Utses att justera

Margaretha Holmquist (L)

Justeringens plats o tid

Stadshuset Eslövs kommun, 2021-10-22

Protokollet omfattar

§§88-106
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§ 88
Information från verksamheten - Karlsrobadet
Studiebesök på Karlsrobadet kl 17:30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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Upprop
Paragrafen är justerad
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§ 90
Val av justerare
Beslut
Margaretha Holmquist (L) utses att jämte ordförande Christine Melinder (M) justera
dagens protokoll.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

6 ( 30 )

Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 91

KOF.2021.0114

Skolbiblioteken i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Tjänstepersoner från Barn- och Utbildningsförvaltningen (BoU) och Kultur- och
Fritidsförvaltningen (KoF) har initierat ärendet om överflyttning av skolbiblioteken
från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden.
Beslutsunderlag
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun en nulägesbeskrivning
 Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 20213
Beredning
Under hösten 2020 fick grundskolechef Ulrika Narling och bibliotekschef Per
Andersson i uppdrag av respektive förvaltningschef att utreda situationen för
skolbiblioteken i Eslövs kommun och komma med förslag på förbättringar. Det
resulterade i rapporten “Skolbiblioteken i Eslövs kommun - En nulägesbeskrivning
och identifiering av problemområden”.
Ett av de problem som lyfts i rapporten är det otydliga ansvaret för skolbiblioteken.
Rektor har ansvar för att skolbiblioteket används på ett bra sätt, utan personalansvar
för de bibliotekarier som arbetar på skolbiblioteket. Personalansvaret ligger hos
bibliotekschefen som har små möjligheter att påverka skolbibliotekariens
arbetssituation. Det avhjälps till viss del genom partnerskapsavtalet mellan
förvaltningarna, men det finns organisatoriska problem som är svåra att avhjälpa
inom ramen för hur organisationen ser ut i dagsläget.
I förslagen till förbättring skriver rapportförfattarna att de har diskuterat möjligheten
att flytta över skolbibliotekarietjänsterna från Kultur och Fritid (KoF) till Barn och
utbildning (BoU). De menar att det skulle lösa många av de organisatoriska
problemen. De avvisar dock förslaget om överflyttning då de gjorde bedömningen att
den generella kunskapsnivån om skolbibliotek hos rektorerna var allt för låg vid
tidpunkten då rapporten skrevs.
De rekommenderar istället att fokus initialt bör vara att utbilda rektorerna i hur
skolbiblioteksverksamhet bör bedrivas från ledningshåll.
Under 2021 har utbildningsinsatser riktade mot rektorerna påbörjats.
Förutsättningarna är därför annorlunda än när rapporten skrevs och det hinder för att
flytta tjänsterna som rapporten såg finns inte på samma sätt idag.
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I början av 2021 publicerades delbetänkandet SOU 2021:3 “Skolbibliotek för
bildning och utbildning”. Utredningen ger ett antal lagförslag och förslag på
ändringar i läroplanerna för att stärka skolbibliotekens roll. Om lagförslagen blir lag
kommer högre krav än idag ställas på huvudman för att bedriva ändamålsenlig
skolbiblioteksverksamhet, bland annat genom krav på bemannad
skolbiblioteksverksamhet.
I utredningen lyfts frågan om skolbibliotekariernas organisatoriska hemvist.
Utredningen gör bedömningen att rektor bör vara chef över skolbibliotekarierna.
Utredarna ser en rad fördelar med att rektor är chef. Genom det:
[...] blir skolbiblioteket en naturlig del av den pedagogiska verksamheten, så att
skolbiblioteket används som pedagogisk resurs och kommer alla elever till del.
Rektorers engagemang för skolbiblioteket förefaller öka när de ansvarar för
personalen i skolbiblioteket. Rektorer får också insyn i skolbiblioteksverksamheten
när de genomför utvecklingssamtalen med bibliotekarien. En annan fördel med att
rektor är chef över personalen på skolbiblioteket är att rektor på så vis kan styra över
bibliotekariernas arbetstid, vilket underlättar när rektor ska skapa förutsättningar för
samarbetet mellan skolbibliotekarierna och lärarna. Även möjligheten för rektor att
organisera gemensam tid för planering och kompetensutveckling för lärare och
bibliotekarier ökar om rektor har personalansvar för bibliotekarierna. (s. 197)
På grund av det som framkommer i rapporten, om skolbiblioteken i Eslöv och det
som står i delbetänkandet om skolbibliotek, föreslår vi att
skolbiblioteksverksamheten ska flyttas från KoF till BoU och att huvudansvar för
skolbiblioteksverksamheten i Eslöv ska ligga hos BoU.
I Eslöv finns fyra så kallade integrerade bibliotek, där biblioteket är ett kombinerat
folk- och skolbibliotek. Det gäller biblioteken i Löberöd, Stehag, Marieholm och
Flyinge. Bibliotekarierna på dessa bibliotek har tjänster där vissa timmar är avsatta
till skolan och vissa till folkbiblioteket. I budget ligger inte tjänsterna under
grundskolebiblioteken (verksamhet 44023), utan under folkbiblioteken (verksamhet
32000). Tjänsterna bör inte flyttas över i detta skede, utan tjänsterna bör ses över vid
naturliga avgångar (exempelvis pensionsavgång) för att då se på möjligheten att
flytta över den del av tjänst som rör skolbiblioteket till BoU.
Överflyttningen gäller endast de skolbibliotek som enbart fungerar som skolbibliotek
och där personal från KoF bemannar. Det är Ekenäs och Västra, där en bibliotekarie
från KoF bemannar det för skolorna gemensamma biblioteket på 100%
och Norrevång F-6, 7-9, Bredablick och Fridasro där en bibliotekarie från KoF och
en biblioteksassistent från Kof bemannar på 100%, respektive 50%.
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Vi ser det som önskvärt inom båda förvaltningarna att det goda samarbete som finns
mellan folkbibliotek och skolbibliotek består, där vi exempelvis har en gemensam
bibliotekskatalog och boktransporter mellan biblioteken. Samarbetet regleras av ett
partnerskapsavtal mellan förvaltningarna som revideras årligen och undertecknas av
de båda förvaltningscheferna. Partnerskapsavtalet kommer att bibehållas även efter
en överflyttning.
De ekonomiska konsekvenserna för KoF blir att den budget som är avsatt för
grundskolebiblioteken (verksamhet 44023) överförs till BoU. Budgeten är på 1448
tkr, där 1148 tkr är lönekostnader och 300 tkr är kostnad för medier och
kontorsmaterial.
Vidare finns det driftskostnader för skolbiblioteken för exempelvis bibliotekssystem
och boktransporter. Se bilaga Ekonomi_tranferering.pdf. Dessa ligger i budgeten för
folkbiblioteken (verksamhet 32000), men kommer att debiteras BoU och regleras i
partnerskapsavtalet då kostnaderna är avhängiga hur BoU kommer att organisera sin
skolbiblioteksverksamhet. De kan exempelvis välja att sköta vissa delar av driften
själva, varvid vi inte kommer att ha en kostnad för den delen.
Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden beslutar gemensamt att ändra förvaltningens förslag till
beslut genom att förtydliga att det endast rör sig om skolbibliotek som endast
fungerar som skolbibliotek och som är bemannade av personal från Kultur och Fritid.
En utvärdering ska göras och redovisas till nämnden januari 2023.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten och den
personal som arbetar på skolbibliotek som endast fungerar som skolbibliotek
och som till hör Kultur och Fritid, flyttas över från kultur- och
fritidsnämnden till barn- och familjenämnden från och med 1 januari 2022.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar även att en utvärdering ska göras,
resultatet ska redovisas på nämndens sammanträde i januari 2023.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och familjenämnden
Paragrafen är justerad
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§ 92

KOF.2021.0104

Fritidspolitisk strategi
Ärendebeskrivning
Förslaget till fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till
att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag
krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla
verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en
meningsfull fritid spänner över flera politikområden. En kommungemensamt
fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten.
Därför vill Kultur och Fritid betona vikten av att strategin antas i alla nämnder och
kommunfullmäktige. Med en långsiktig fritidspolitisk plattform kan vi också
underlätta prioriteringar och vägval som krävs för en aktiv och rörelserik kommun
vilket i sin tur bidrar till att skapa "en hållbar, spännande kommun där människor
möts, utvecklas och trivs".
Beslutsunderlag
 Fritidspolitisk strategi
 Kultur- och fritidsnämndens beslut §22, 2020 Fritidspolitiskt program
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 20222030
 Barnchecklista för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
Beredning
Som en del i arbetet med att ta fram den fritidspolitiska strategin har olika
insamlingsarbeten genomförts i form av en demografisk analys, enkätundersökning
bland högstadieelever, dialog med föreningar samt dialog med kommunens
förvaltningar. Utifrån dessa dialoger har fokusområden och mål för strategin tagits
fram i samråd med de olika förvaltningarna. I samband med framtagning av strategin
har även en handlingsplan med konkreta åtgärder arbetats fram. Varje åtgärd kopplas
till berörda nämnder som har ansvar för genomförande och uppföljning av sina
åtgärder. En förvaltningsövergripande grupp bildas för att samordna arbetet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka strategin på remiss till samtliga
nämnder och Kommunala pensionärsrådet. Svar ska inkomma senast den 17
december.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Kommunala Pensionärsrådet
Paragrafen är justerad
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§ 93

KOF.2021.0101

Revidering av kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025
Ärendebeskrivning
Halva programtiden för Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025 har
gått, och i enlighet med programformulering ska det revideras 2021.
Beslutsunderlag
 Revidering av kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025
 Kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025 rev 2021
 Barnchecklista revidering kulturpolitiskt program
Beredning
Dialoger har förts med berörda förvaltningar kring revideringen, men endast få och
mindre ändringar eller tillägg ansågs behövas, dels i texterna, dels i
åtgärdsformuleringarna. Ändringarna är gulmarkerade i dokumentet ”Kulturpolitiskt
program för Eslövs kommun 2017-2025 rev. 2021”.
Förändringen kring den årliga uppföljningen av programmet är gjord för att
tydliggöra programmets förankring och relevans i kommunens olika verksamheter.
Tidigare har uppföljning skett årligen i kultur- och fritidsnämnden, och sedan
skickats vidare för information till andra nämnder. Framöver kommer andra berörda
nämnder att följa upp sina åtaganden i programmet inom sina respektive ordinarie
uppföljningar. Kultur och Fritid kommer fortsatt att samordna arbetet och göra en
övergripande uppföljning av programmet.
En Fritidspolitisk strategi, som nu är under framtagande, planeras också följas upp i
respektive ansvarig nämnd. Det finns flera fördelar med att de båda strategierna
hanteras och följs upp på samma sätt - i tydlighet, enkelhet och genomslag.
Dokumentet byter namn från ”kulturpolitiskt program” till ”kulturpolitisk strategi”
enligt Eslövs kommuns nya riktlinjer för styrdokument.
Yrkande
Dennis Larsen (SD) yrkar på att ärendet återemitteras för att tillsätta en politisk
styrgrupp med ansvar för en revidering av Kulturpolitiskt program för Eslövs
kommun 2017-2025. Skriftligt yrkande biläggs protokollet.
Mötet ajourneras kl 19:05-19:10
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

12 ( 30 )

Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anta reviderat Kulturpolitiskt program att gälla från 1 januari
2022.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 94

KOF.2021.0001

Ekonomisk månadsrapport september 2021
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat en ekonomisk månadsrapport för januariseptember 2021. Enligt kommunens gällande styrprinciper ska nämnderna ha
ekonomisk uppföljning med prognos varje månad. Enligt politiskt beslut ska det
också ingå rapportering av aktuellt hälsotal. Syftet är att följa utvecklingen av
hälsotalet och initiera analys och åtgärder om utvecklingen är negativ. Hälsotalet
avstäms efter augusti eftersom det finns en viss förskjutning då frånvaron beräknas
och bearbetas efter varje månads slut. Kommunens uttalade mål är att nå ett hälsotal
om minst 95 %.
Beslutsunderlag
 Ekonomisk månadsrapport per september
 Ekonomisk månadsredovisning per september och hälsotal per augusti
Beredning
Förvaltningen har gjort en avstämning av redovisningen i förhållande till budget per
september. Utfallet per september (avstämningsdatum 30 september) är ett överskott
på 0,8 mnkr. Helårsprognosen visar dock ett underskott på cirka 0,9 mnkr. Detta
underskott härleds främst till baden och Medborgarhuset som tydligt påverkats av
Corona-pandemin.
Hälsotalet efter augusti är 94,7 %.
Övrig information framgår av rapport Ekonomisk månadsrapport per september och
hälsotal per augusti.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Ekonomisk månadsrapport per september och
hälsotal per augusti.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 95

KOF.2021.0116

Fyllnadsval av ledamot till Rådet för Hälsa och Trygghet
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har att välja en (1) ledamot till Rådet för Hälsa och
Trygghet för perioden 2021-10-14 – 2022-12-31. Tidigare ledamot Per Rosenqvist
(C) lämnade uppdraget 2020-12-31.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-09 att välja Margaretha Holmquist (L)
till ersättare 2019-10-10 - 2022-12-31.
Beslutsunderlag
 Fyllnadsval - ledamot till Rådet för Hälsa och Trygghet
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden väljer ledamot på nämndens sammanträde i oktober.
Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden beslutar gemensamt att Margaretha Holmquist (L) går in
som ordinarie ledamot under perioden 2021-10-14 - 2022-12-31.
Val av ersättare
Krister Carlberg (C) nominerar sig själv.
Charlotte Jönsson (KD) nominerar sig själv.
Krister Carlberg (C) drar tillbaka sin nominering.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Margaretha Holmquist (L) går in som
ordinarie ledamot för perioden 2021-10-14 - 2022-12-31 och Charlotte Jönsson (KD)
väljs som ersättare för perioden 2021-10-14 - 2022-12-31.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

15 ( 30 )

Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 96

KOF.2021.0094

Yttrande över förslag på fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
Ärendebeskrivning
Kommunens översiktsplan (antagen 2018) beskriver området öster om järnvägen i
Eslövs stad som ett viktigt utvecklingsområde. Arbetet med en fördjupning av
översiktsplanen för östra Eslöv har pågått i olika omgångar sedan 2010. Den nu
pågående processen har kommunledningskontoret arbetat med sedan 2019. Ett
planförslag var ute för samråd under perioden september-december 2020 och nu är
översiktsplanen ute på granskning.
Beslutsunderlag
 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
 Underrättelse om granskning. Förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv,
Eslövs kommun
 Förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, Eslövs kommun
 Kommunstyrelsens beslut § 165, 2021 Beslut om granskning av förslag till
fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
 Samrådsredogörelse för Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
 Miljökonsekvensbeskrivning Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
Beredning
Tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen har läst materialet och kan lämna
följande synpunkter:
Översiktsplanen är välarbetad, och den har tagit tillvara på många av de punkter som
kultur- och fritidsnämnden tycker är viktiga gällande möjligheter till varierande
former av idrott, motion, rörelse, samt mötesplatser i det offentliga rummet.
En annan del av översiktsplanen avser den del av östra Eslöv där Fritidsgården
Gasverket ligger, och här vill nämnden poängtera vikten av ytan den verksamheten
befinner sig på. Gasverket är ett avgörande komplement för många av Eslövs barn
och unga då den erbjuder kostnadsfria aktiviteter och fyller en viktig funktion med
oberoende vuxennärvaro. Kultur- och fritidsnämnden ser stora vinster i att lokalerna
för ungdomsverksamheten ligger utanför skolmiljön och att ungdomarna upplever
det som en neutral plats. Platsen behöver vara centralt belägen i Eslöv så att barn och
ungdomar, oberoende av vilken del av kommunen de bor i, har möjlighet att cykla,
åka buss, eller ta tåget dit.
Det är viktigt för verksamheten att kunna bedriva aktiviteter utomhus i nära
anslutning till lokalen, dels för att ha möjlighet att ta emot många samtidigt och dels
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för att kunna möta behoven av aktiviteter som inte är anpassade för inomhusmiljöer.
Gasverket behöver också ytan till äventyrspedagogik som är en del av verksamhetens
ordinarie utbud. Under pandemiåren har möjligheten att bedriva utomhusaktiviteter
varit en förutsättning för att ha verksamheten öppen, något nämnden tror kommer
behövas även i framtiden. Utemiljön och kringliggande byggnader blir en plats att
umgås, stor gräsyta, förrådsutrymme, parkering av bilar för personal och
cyklar/mopeder, och allt detta ger nämnden bra förutsättningar att anpassa
verksamheten.
Yrkande
Dennis Larsen (SD) yrkar på att ärendet återremitteras för att tillsätta en politisk
styrgrupp med ansvar för en revidering av yttrandet på förslag till fördjupad
översiktsplan för östra Eslöv.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder
det till kommunstyrelsen.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 97

KOF.2021.0033

Namn på fastighet och ny förskola vid Allmänningens naturreservat
Ärendebeskrivning
Enligt Kultur- och fritidsnämndens reglemente § 1 är det nämnden som beslutar om
namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader.
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av
Kommunledningskontoret/Tillväxtavdelningen att namn sätta den avstyckade
fastigheten vid allmänningens naturreservat samt av Barn- och
utbildningsförvaltningen att namnge förskolan som uppförs på fastigheten.
En ny förskola ska uppföras på den avstyckade fastigheten vid naturreservatet
Allmänningen, på samma plats som nuvarande förskolan Skogsgläntan. Förskolan
kommer att få 140 platser och kommer enligt planerna att stå klar under år 2022.
Förskolan Skogsgläntan kommer att rivas innan den nya förskolan står färdig och
ersätts av denna.
Kommunledningskontoret/Tillväxtavdelningen och Barn- och
Utbildningsförvaltningen vill på detta sätt uppmärksamma kultur- och
fritidsnämnden på behovet av namn på fastigheten och förskolan.
Beslutsunderlag
 Namngivning på fastighet och ny förskola vid Allmänningens naturreservat
 Namn på ny förskola vid Allmänningens naturreservat
 Underlag beslut om namnsättning
Beredning
Namnberedningens förslag på namn till avstyckad fastighet vid allmänningens
naturreservat är Valnöten och namn på den nya förskolan är Vitsippans förskola.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar namnberedningens förslag som sitt eget och
översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
familjenämnden.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och familjenämnden
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

18 ( 30 )

Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 98

KOF.2021.0034

Namn på ny förskola vid Lapplandsvägen
Ärendebeskrivning
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente § 1 är det nämnden som beslutar om
namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader.
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att namnge förskolan vid Lapplandsvägen.
En ny förskola ska uppföras vid Lapplandsvägen, på samma tomt som nuvarande
Norrebo förskola och ska ersätta denna. Förskolan kommer att få drygt 100 platser
och kommer enligt planerna att stå klar vid mitten av år 2022. Norrebo förskola
kommer så småningom att rivas, de båda förskolorna kommer att finnas samtidigt
under en period. Norrebo kan komma att behöva användas som ersättningslokal vid
renovering av andra förskolor och som reserv.
Barn och Utbildning vill på detta sätt uppmärksamma kultur- och fritidsnämnden på
behovet av ett namn på förskolan.
Beslutsunderlag
 Namngivning av ny förskola vid Lapplandsvägen
 Namn på ny förskola vid Lapplandsvägen
Beredning
Namnberedningens förslag på namn på den nya förskolan vid Lapplandsvägen
är Violens förskolan.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar namnberedningens förslag som sitt eget och
översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
familjenämnden.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och familjenämnden
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 99

KOF.2021.0035

Namn på ny förskola i Stehag
Ärendebeskrivning
Enligt Kultur- och fritidsnämndens reglemente § 1 är det nämnden som beslutar om
namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader.
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att namnge en ny förskola i Stehag.
En ny förskola ska uppföras i södra delen av Stehag. Förskolan kommer att få drygt
100 platser, är belägen i det nya villaområdet vid Kornvägen-Rapsvägen och
kommer enligt planerna att stå klar vid mitten av år 2022. Den nya förskolan byggs i
två plan och ersätter Gyabo förskola och förskolan Trollhassel.
Barn och Utbildning vill på detta sätt uppmärksamma kultur- och fritidsnämnden på
behovet av ett namn på förskolan.
Beslutsunderlag
 Namngivning av ny förskola i Stehag
 Namn på ny förskola i Stehag
Beredning
Namnberedningens förslag på namn på den nya förskolan i Stehag är Blåsippans
förskola.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar namnberedningens förslag som sitt eget och
översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
familjenämnden.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och familjenämnden
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 100

KOF.2021.0032

Förslag på nytt namn på grundskolan Bergaskolan
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att göra en namnändring på Bergaskolan.
Bergaskolan byggdes och fungerade som gymnasieskola under många år.
Gymnasieverksamheten har nu flyttat till Carl Engströmskolan och Bergaskolan
används som grundskola.
Sedan tidigare finns Östra skolan i lokalerna under namnet Nya Östra skolan och för
närvarande har Ekenässkolan sin verksamhet i en annan del av byggnaden medan
renovering av Ekenässkolan pågår. När Ekenässkolan flyttat ut vidtar de sista
ombyggnadsarbetena och därefter kommer Källebergskolan att flytta sin verksamhet
till Bergaskolan vilket kommer att ske under år 2022.
Då Bergaskolan sedan decennier är starkt förknippat med gymnasieundervisning och
byggnaden efter en totalrenovering ska användas som grundskola, önskas ett nytt
namn för att markera starten på en ny verksamhet.
Beslutsunderlag
 Förslag på namnändring av grundskolan Bergaskolan
 Nytt namn på Bergaskolan
Beredning
Namnberedningens förslag på nytt namn på Bergaskolan är Vasavång
skolan. Namnet kommer efter vångarna i öster där den goda vasahavren odlades.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar namnberedningens förslag som sitt eget och
översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
familjenämnden.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och familjenämnden
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 101

KOF.2021.0078

Förslag på kultur- och fritidsnämndnes sammanträdestder för 2022
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 2022.
Kommunledningskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden att hålla
sammanträden onsdagar klockan 18:00 följande onsdagar:
12 januari
9 februari
9 mars
13 april
11 maj
8 juni

21 september
12 oktober
16 november
14 december

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde kommer att vid fyra (4) tillfällen om året
förläggas i interna eller externa lokaler.
Beslutsunderlag
 Förslag på kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2022
Beredning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sammanträdestider för 2022 blir 12 januari, 9
februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 21 september, 12 oktober, 16 november och
14 december.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 102

KOF.2021.0003

Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2021
Inget att informera.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 103

KOF.2021.0002

Förvaltningschefen informerar 2021
 Covid-19
 Uppföljning invigning av torg och konstverk 25 september 2021
 Föreningsträff lägesbild
 Husarängen
 Organisationsförändringar
 Aktuellt från verksamheterna
 Extra medel från kommunstyrelsen
 Priser och stipendier
 Eslövs historia - egen hemsida
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 104
Redovisning av delegeringsbeslut
Inga delegeringsbeslut att redovisa.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 105
Anmälningar för kännedom
KOF.2021.0014-26 Kommunstyrelsens beslut § 186, 2021 Förstudie Eslövs framtida
stadshus
KOF.2021.0112-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 117, 2021 Analys av
flyttstudie 2020
Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-13
Kultur- och fritidsnämnden
§ 106
Övrigt
Ordförande Christine Melinder (M) tacka ledamot Dennis Larsen (SD) för arbetet i
nämnden och önskar lycka till med andra uppdrag.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅterremissyƌŬĂŶĚĞŐćůůĂŶĚĞ͟Revidering av kulturpolitiskt program för Eslövs
kommun 2017-2025͟ćƌĞŶĚĞ6, Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-13
Sverigedemokraterna ser i stort positivt på att man gör en revidering av Kulturpolitiskt program för
Eslövs kommun 2017-2025, i enlighet med programformuleringen om att det ska revideras 2021.
Stora delar av förslagen på ändringar följer de beslut och inriktningar som nämnden och kommunen
på ett väl avvägt sätt.
I syftet beskrivs det att strategin är framtagen av kultur- och fritidsnämnden i samarbete med
samtliga nämnder samt andra aktörer i kommunen. För att revideringen fortsatt ska upprätthålla
detta bör strategin återremitteras och en politisk styrgrupp tillsättas. Det står i strategin att
handlingsplanen kommer att revideras på förvaltningsnivå tillsammans med arbetsgruppen vid
behov. Detta är inte tillräckligt för att hålla fast vid att strategin är framtagen av kultur- och
fritidsnämnden.
I samband med att de fyra utvalda utvecklingsområden togs fram var det i dialog med övriga
kommunala förvaltningar, politiker, ideella föreningar och lokala professionella kulturskapare. Det
finns ett behov av att de nya utvecklingsinsatserna som föreslås åtminstone förankras i en politisk
styrgrupp, där det finns möjlighet för övriga kommunala förvaltningar, ideella föreningar och lokala
professionella kulturskapare att lämna förslag.
Uppföljning och utvärdering har kompletterats med långtgående förslag som borde förankras i en
politisk styrgrupp, där politiker och övriga förvaltningar ges möjlighet att lämna förslag.
Hela dokumentet borde gås igenom av en politisk styrgrupp för att säkerställa att det följer de
nyligen antagna riktlinjerna för styrdokument i Eslöv kommun.
Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna att
-

ärendet återremitteras för att tillsätta en politisk styrgrupp med ansvar för ett revidering av
kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025

-

För sverigedemokraterna

-

Dennis Larsen

-

Ted Bondesson
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ÅterremissyƌŬĂŶĚĞŐćůůĂŶĚĞ͟Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för
östra Eslöv͟ćƌĞŶĚĞ9, Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-13
Sverigedemokraterna ser ett behov av att tillsätta en politisk styrgrupp till förslag på yttrande till
översiktsplan för östra Eslöv.
Under de senaste åren har det förts fram ett behov av att bättre utnyttja de lokalresurser Eslövs
kommun har. Ett sådant exempel är att utanför skoltid bättre använda sig av skolmiljön. Detta fångas
inte upp av förslaget till yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv. I yttrandet
argumenterar man direkt emot att det skulle vara lämpligt och framhåller att Gasverket inte bör
använda sig av skolmiljön.
Yttrandet lyfter inte upp behovet av utökning och förstärkning av möjligheter till varierande former
av idrott, motion, rörelse, samt mötesplatser i det offentliga rummet trots att förslaget till fördjupad
översiktsplan för östra Eslöv lyfter en kraftig ökning av bostäder.
Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna att
-

ärendet återremitteras för att tillsätta en politisk styrgrupp med ansvar för en revidering av
yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv

-

För Sverigedemokraterna

-

Dennis Larsen

-

Ted Bondesson
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