
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-02-09 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset kl. 18:00-19:30  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

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

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Veronica Malmborg (M) 
Bo Emanuelsson (M) 
Alexandra Nikoleris (V) 
Krister Carlberg (C) 
Håkan Engblom (SD) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Lotta Pettersson (kulturutvecklare) §§16-18 
Rebecca Stewart (fritidsstrateg) §19 

  
Utses att justera Charlotte Jönsson (KD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-02-14   
  
Protokollet omfattar §§16-27 
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§ 16  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 17  

Val av justerare  

Charlotte Jönsson (KD) föreslås att justera dagens protokoll. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Charlotte Jönsson (KD) att jämte ordförande 
Christine Melinder (M) justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 18  

Information - Stadsfesten  

Kulturutvecklare Lotta Pettersson informerar om arbetet med planeringen av 
Eslövsfesten som är planerad till den 18-19 juni 2022. 

Festen planeras till torget där det kommer till att vara två scener. Det kommer att 
varvas med underhållning mellan scenerna. Den 18 juni är målgrupperna vuxna, 
unga vuxna och ungdomar och den 19 juni är det barn och familj. 

Tidsplan för arbetet har tagits fram, nämnden kommer att uppdateras efterhand om 
det fortsatta arbetet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 19    KOF.2021.0104 

Fritidspolitisk strategi 2021  

Ärendebeskrivning  
2020 fick Kultur och Fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett fritidspolitiskt 
program (numera kallad Fritidspolitisk strategi) KOF.2020.0028- Ett första förslag 
till fritidspolitisk strategi skickades under hösten 2021 på remiss från kultur- och 
fritidsnämnden till samtliga nämnder, Kommunala pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet (januari 2022). Yttranden har inkommit och strategin har 
bearbetats utifrån dessa. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Fritidspolitisk strategi 2021 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 v2 
 Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi Eslövs kommun 2022-2030 

v2 
 Servicenämndens beslut § 135, 2021 Yttrande över fritidspolitisk strategi 2021 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 128 2021,Yttrande över 

förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-2030 
 Barn- och familjenämndens beslut §126 BoF Yttrande över fritidspolitisk strategi 

för Eslövs kommun 2022-2030 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 216, 2021 Yttrande över förslag 

till Fritidspolitisk strategi 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 145. Yttrande över fritidspolitisk strategi 
 Kommunala pensionärsrådets beslut § 15 VoO, Yttrande över förslag till 

fritidspolitisk strategi. 
 Handikapporganisationernas synpunkter på förslaget till fritidspolitisk strategi för 

Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut §22, 2020  Fritidspolitiskt program 
 Barnchecklista för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Fritidspolitisk strategi 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021,   Fritidspolitisk strategi 
 

Beredning 
De synpunkter från yttrandena som arbetats in som ändringar/tillägg i strategin är 
rödmarkerade i dokumenten ”Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 
2022-2030 v2” och ”Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi för Eslövs 
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kommun 2022-2030 v2”. Somliga synpunkter har också bedömts kräva en särskild 
förklaring, se nedan. 

 Från både vård- och omsorgsnämnden och Kommunala pensionärsrådet 
framförs att det är för lite fokus på äldre och deras hälsa. Äldre är dock 1 av 4 
prioriterade målgrupper i strategin, varför inga förändringar gjorts i 
handlingsplanen. Bakgrundsbeskrivningen har dock kompletterats med denna 
information. 

 Handikapporganisationerna/Funktionshinderrådet uttrycker i sitt yttrande att 
det borde framkomma tydligare att personer med funktionsnedsättning 
generellt har en sämre hälsa. Bakgrundsbeskrivningen i strategin har nu 
kompletterats med detta. Målgruppen anses också bortglömd bland 
åtgärderna. Även denna grupp är 1 av 4 prioriterade målgrupper, och i 
helheten och över strategiperioden kommer det att utvärderas och balanseras 
hur insatserna nått de olika målgrupperna. Att det i fallet med personer med 
funktionsvariation handlar om en rättighetsfråga tas in i detta arbete. 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar att friluftsfrågor får större 
utrymme i strategin, och en åtgärd har lagts till om ansvar och samarbete 
mellan förvaltningarna Kultur och Fritid och Miljö och Samhällsbyggnad 
kring friluftsfrågorna. Detsamma gäller för utegym. Angående aktiv transport 
arbetar redan Miljö och Samhällsbyggnad med detta inom mobility 
management, och mål kring dessa frågor stryks därför ur den fritidspolitiska 
strategin för att undvika dubbla måldokument. I stället hänvisas till den 
kommande trafikplanen. Vad gäller mål kring grönytor/grönområden 
hänvisas av samma skäl till kommunens grönplan. 
Synpunkten att målen inte är mätbara uttrycks i yttrandet, men dras också 
tillbaka om tanken är att åtgärderna (leveranserna) i den 
kommunövergripande gruppen görs mer specifika. Eftersom detta är tanken 
görs inga förändringar i strategin kring detta. 

I strategin och handlingsplanen används konsekvent begreppet ”personer med 
funktionsnedsättning”, även om begrepp som ”funktionsvariation” och 
”funktionsförmåga” också är vanligt förekommande idag. ”Personer med 
funktionsnedsättning” används i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och rekommenderas av Socialstyrelsen och Myndigheten för 
delaktighet. 

Yrkanden 
Sverigedemokraterna (SD) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden inte ska föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Fritidspolitisk strategi för 
Eslövs kommun 2022-2030. 

Beslutsgång 
Ordförande Christine Melinder (M) ställer Sverigedemokraternas (SD) yrkande 
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under proposition och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 att gälla från och med 
den 1 april 2022. 

Reservation 
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 20    KOF.2021.0177 

Yttrande över Trafikstrategi i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
En trafikstrategi ska peka ut den långsiktiga inriktningen för kommunens strategiska 
arbete med trafikfrågor. De övergripande mål som presenteras i strategin ska kunna 
användas som utgångspunkt i den kommunala planeringen, från översiktsplanering 
och strategiska markinköp till detaljplanering och projektering. Den kan också 
fungera som ett underlag för dialoger och extra aktörer. 

Inriktningsmålet har i förslag till trafikstrategi delats in i fyra övergripande mål: 

 Lätt att resa hållbart i Eslövs kommun 
 Framkomlighet för alla 
 Ett sammankopplat Eslövs kommun 
 Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö 

De övergripande målen har sedan brutits ner till delmål och strategier för de olika 
trafikslagen; gång & cykel, kollektivtrafik, bil & parkering samt tunga transporter & 
gods. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag på Eslövs trafikstrategi 2035 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 224 2021, Trast - trafikstrategi i 

Eslövs kommun 
 Förslag till Eslövs trafikstrategi 2035 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 198 2020, Uppdrag att ta fram 

en trafikstrategi för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till förslaget om ny trafikstrategi och 
bedömer att den tar ut en viktig social- och miljömässig hållbar inriktning med 
tydliga och konkreta mål. 

Det finns beröringspunkter mellan trafikstrategin och den fritidspolitiska strategi som 
är under framtagande. Att uppmuntra till aktiv transport (förflytta sig via gång eller 
cykling) är ett sätt att bidra till ökad rörelse och aktivitet hos människor, vilket i sin 
tur har en positiv påverkan på hälsan. Motsvarande mål finns i trafikstrategin, varför 
det görs en hänvisning från den fritidspolitiska strategin till trafikstrategin inom detta 
område. Möjligen skulle denna hänvisning kunna ske omvänt också, för att 
sammankoppla de olika verksamhetsområdena. 

Verksamhetschef Helena Schönström har deltagit vid framtagande av remissvar. 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom kristina.jonsson2@eslov.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 21    KOF.2022.0011 

Lokalförsörjningsplan 2023  

Ärendebeskrivning  
Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett 
kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. Planen är 
långsiktig och är samtidigt ett levande dokument som revideras årligen. 

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av 
större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer till 
användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner för 
dessa. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på underlag till 
lokalförsörjningsplan 2023-2027. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens underlag till Lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Kultur och Fritids lokalbehov år 2023-2027 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser behov av att göra en omfattande kartläggning 
över våra lokaler och hur de nyttjas. Detta för att säkerställa att vi använder våra 
resurser på bästa sätt, i enlighet med inriktningen i den fritidspolitiska strategin. Med 
anledning av det föreslås flera av de basutredningar som är i gång pausas tills 
kartläggningen är klar. 

Flera projekt är igång, som Husarängen och Lilla teatern/ny kulturskola, och några 
av våra anläggningar är i behov av upprustning och modernisering som till exempel 
delar av Karlsrobadet. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 22    KOF.2022.0009 

Bokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Varje nämnd beslutar om sin årsredovisning som ska lämnas in till 
kommunfullmäktige. Varje nämnd är ansvarig för sina kostnader och intäkter. 

Bokslutsredovisningen är producerad och hämtad från ledningssystemet Hypergene. 
Den är uppdelad på måluppfyllelse och textdel, samt en övergripande drifts-
redovisning på verksamhetsnivå. 

Kultur- och fritidsnämndens totala resultat för 2021 blev ett överskott på 0,2 mnkr. 

Nämndens totala nettobudgetram uppgick 2021 till 101,1 mnkr. Övrig information 
framgår av bilagda bokslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
 Bokslut 2021 
 KoF årsredovisning 2021 
 

Beredning 
Årsredovisningen har framtagits i samarbete med verksamheterna på kultur- och 
fritidsförvaltningen och i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021 och överlämnar det 
till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 23    KOF.2022.0005 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete  

Förvaltningschef Marcus Kulle redovisar Verksamhetsplan 2022. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 24    KOF.2022.0004 

Förvaltningschefen informerar  

 Covid 19 
 Unga för unga sommaren 2022 
 Budgetprocess 2023 
 Organisationsförändring 
 Utvecklingsledare 
 Controller 
 Tidslinje, Husarängen 
 Medborgardialog 
 Riktade dialoger 
 Prisgala 
 Vad tycker medborgarna i Eslöv om kommunen?  

o Historik och syfte 
o Bibliotek, kulturliv och mötesplatser 
o Idrott, motion och friluftsliv 
o Bemötande, information och inflytande 
o Jämlikhet och integration 

   
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 25    KOF.2022.0006 

Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet  

Margaretha Holmquist (L) informerar om att Rådet håller sammanträde den 17 
februari kl 15:00-16:00. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 26  

Redovisning av delegeringsbeslut  

Inga besluta att redovisa. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 27   

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 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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