
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-11 

 

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) 
Ann Hansson (S) 
Charlotte Jönsson (KD) 
Alexandra Nikoleris (V) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Ted Bondesson (SD) 
Zivko Trpkoski (S)  ersätter Mohammad Gulchin (S) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Veronica Malmborg (M) 
Bo Emanuelsson (M) 
Krister Carlberg (C) 
Håkan Engblom (SD) 
Andreas Robinsson (V) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Sofia Bärring (controller) 
Maria Håkansson (avdelningschef) §§55-57 
Rebecca Stewart (fritidsstrateg) §§61-62 

  
Utses att justera Alexandra Nikoleris (V) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-05-19   
  
Protokollet omfattar §§55-68 
 

  

1 ( 21 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-11 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

 
Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Christine Melinder (M)  

 

Justerande   
  Alexandra Nikoleris (V)  
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Innehåll 
 

§55 Upprop 

§56 Val av justerare 

§57 Information badet 

§58 Vårprognos 2022 

§59 Yttrande över detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, 
Eslövs kommun 

§60 Yttrande över detaljplan för fastigheten Ölycke 1:228, utökning av ICA 
Nära 

§61 Utredningsprojekt Husarängen 

§62 Klubbhus Husarängen 

§63 Utnämning av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 

§64 Förvaltningschefen informerar 

§65 Kultur- och fritidsnämndens målarbete 

§66 Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet 

§67 Redovisning av delegeringsbeslut 

§68 Anmälningar för kännedom 
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§ 55  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 56  

Val av justerare  

Beslut 
Alexandra Nikoleris (V) utses att jämte ordförande Christine Melinder (M) justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 57  

Information badet  

Avdelningschef Maria Håkansson informerar om verksamheten 

 Brand i elskåp - påverkar verksamheten genom att en bassäng är avstängd, 
oklart när den kan öppna igen 

 Utebadet öppnar den 30 maj 
 Marieholmsbadet är ommålat 
 Målingen av Karlsrobadet är framflyttat till våren 2023 
 Nya möbler, parasoller till de olika badanläggningarna har placerats ut 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 58    KOF.2022.0055 

Vårprognos 2022  

Ärendebeskrivning  
Kultur och fritidsnämnden ska upprätta en vårprognos avseende verksamheternas 
ekonomiska utfall till och med april samt en prognos för resterande del av året. 
Vårprognosen omfattar även helårsprognos för verksamhetsmått och investeringar. 

Beslutsunderlag 
 Vårprognos 2022 
 Vårprognos 2022 bilaga 
 

Beredning 
Kultur och fritidsnämndens utfall till och med april visar ett mindre överskott på 0,4 
mnkr, helårsprognosen för nämnden är -0,5 mnkr. 

Restriktionerna till följd av pandemin har påverkat de intäktsbaserade 
verksamheterna kulturskolan, badet och Medborgarhuset. Medborgarhuset påverkas 
fortfarande då bokningarna är färre än vid samma period innan pandemin. Under 
sommarmånaderna är bokningarna få och det innebär att det överskott som behövs 
under våren för att klara av sommarens kostnader har uteblivit. 

Även badets intäkter har påverkats under årets första månader. En osäkerhetsfaktor 
kvarstår kring den bassäng som fick stängas på obestämd tid under april på grund av 
brand. 

Nämnden har sedan flera år ett årligt stående anslag för anskaffning av värdehöjande 
konst. I dagsläget har nämnden inget aktuellt objekt att förvärva men det kan 
revideras under årets gång. Övriga anslag för investeringar kommer användas under 
året. 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner vårprognos 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 59    KOF.2021.0123 

Yttrande över detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Syftet med detaljplanen för fastigheterna Åkermannen 10, 11 och del av 14 är att 
skapa förutsättningar för en tillbyggnad av Lilla Teatern, säkerställa att den 
planerade tillbyggnaden visar hänsyn och anpassas till omgivande bebyggelse och 
tydligt förhåller sig till att den ingår i ett område som är av riksintresse för 
kulturmiljön. 

Syftet med detaljplanen är även att skydda den befintliga bebyggelsen, Lilla Teatern, 
och den stora eken då de är viktiga delar i kulturmiljön. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över detaljplan för Åkermannen 10, 11 och 14 - utbyggnad av Lilla 

teatern 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133, 2021 Beslut om samråd för 

detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv 
 Plankarta för samråd för detaljplan Åkermannen 10, 11 och del av 14 
 Planbeskrivning för samråd för detaljplan Åkermannen 10, 11 och del av 14 
 Underrättelse om samråd Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 MUR tillbyggnad Kulturskolan (Markteknisk undersökningsrapport) 
 Geoteknik Tillbyggnad Kulturskolan 
 Antikvarisk förundersökning för Åkermannen 10 Granskningshandling 
 Antikvarisk konsekvensbeskrivning för Åkermannen 10 
 Miljöteknisk markundersökning tillbyggnad Kulturskola 
 Riskbedömning för detaljplan Åkermannen 10 m.fl. i Eslöv 
 

Beredning 
Kultur- och Fritidsförvaltningen har varit delaktiga i hela utbyggnadsprocessen av 
Lilla teatern och ser fram emot att skapa ett fantastiskt kulturkvarter där vi samlar 
kulturskolan och Medborgarhuset. 

De synpunkter vi haft under processen har beaktats, varför vi inte har några 
ytterligare kommentarer i detta skede. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 60    KOF.2022.0058 

Yttrande över detaljplan för fastigheten Ölycke 1:228, utökning av ICA 
Nära  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut detaljplan för Ölycke 
1:228 i Löberöd, Eslövs kommun på samråd. Syftet med detaljplanen är att pröva 
utökad handelsverksamhet i centrala Löberöd genom att möjliggöra för en 
tillbyggnad av ICA Nära. Planen ska även säkerställa hantering av dagvatten samt en 
god trafiksituation kring butiken. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över detaljplan Ölycke 1:228 i Eslöv 
 Plankarta, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
 Planbeskrivning, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och Markmiljö 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42, 2022, samråd för detaljplan för 

Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2021, Planbesked för fastigheten 

Ölycke 1:228, Eslövs kommun 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på Kultur- och fritidsförvaltningen har läst igenom handlingarna och 
har inga synpunkter att lämna på detaljplanen. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 61    KOF.2022.0037 

Utredningsprojekt Husarängen  

Ärendebeskrivning  
I november 2021 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att 
ta fram förslag för utvecklingen av området kring Husarängen och Karlsrobadet 
(KS.2021.0001). Utgångspunkten var att se över möjligheten hur området skulle 
kunna utvecklas till ett aktivt rekreationsområde med inriktning på 
utomhusaktiviteter för alla. Förslaget presenteras i bilaga ”Förslag till utveckling av 
området kring Husarängen och Karlsrobadet”.     

Beslutsunderlag 
 Förslag för utveckling av Husarängen 
 §214 KS Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 
 §247 KS Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 Bilaga 1 – Förslag till utveckling av området kring Husarängen och Karlsrobadet 
 

Beredning 
För att ta tillvara olika intressenters önskemål och behov vid utvecklingen av 
området kring Husarängen och Karlsrobadet genomfördes under februari en 
medborgardialog. Resultaten från dialogen presenterades för kultur- och 
fritidsnämnden den 9:e mars. Utifrån detta underlag har ett förslag för en möjlig 
utveckling av området arbetats fram av förvaltningen. Underlaget är framtaget i bred 
samverkan med övriga förvaltningar (Kommunledningskontoret, (KLK), Barn och 
Utbildning (BoU), Serviceförvaltningen (SEF) och Miljö och Samhällsbyggnad 
(MOS) genom en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. 

Förslaget presenteras i Bilaga 1 – Förslag till utveckling av området kring 
Husarängen och Karlsrobadet 

Ekonomi 
Några kostnadsberäkningar är inte gjorde så här långt, men kommer att påbörjas för 
att komplettera underlaget inför kommande budgetprocesser. 

Parkeringsmöjligheter är en viktig förutsättning för utvecklingen av området till ett 
aktivt rekreationsområde och för föreningsverksamhet. Utredningen visar att 
parkeringen vid Kärråkra är av vikt för att kunna möta områdets, och särskilt Eslövs 
bollklubbs, parkeringsbehov i nuläget. För att tillgodose ett ökat parkeringsbehov vid 
utveckling av parken har även fler parkeringsplatser vid klubbhuset och längs med 
Ängavägen arbetats in i förslaget. 
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Förslaget representerar en potentiell utveckling för området utifrån fysiska 
förutsättningar samt behoven som identifierats under dialogen. Några ekonomiska 
aspekter har inte vägts in i detta skede av processen. Förslaget kan användas som ett 
underlag för att besluta om utformning av parken framöver. 

Yttrande 
Sverigedemokraterna (SD) och Alexandra Nikoleris (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka utvecklingsförslaget vidare till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 62    KOF.2022.0060 

Klubbhus Husarängen  

Ärendebeskrivning  
Byggnaden som Eslövs bollklubb (EBK) använde som föreningslokal på Husarängen 
brann ner 2021-02-13. En basutredning för återuppbyggnaden av klubbhuset 
påbörjades efter branden för att kartlägga de behov som finns idag och i framtiden. 

I november 2021 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en fördjupad 
analys av utvecklingen av hela området Husarängen, i dialog med övriga berörda 
delar av kommunorganisationen, föreningslivet samt medborgare (KS.2021.0001). I 
antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-26 bestämdes det att projektet för 
återuppbyggnaden av klubbhuset skulle ingå i utredningen av hela området 
(KS.2021.0014). 

EBK:s verksamhet engagerar väldigt många barn och unga i aktivitet, och är, som en 
del av kommunens föreningsliv, en viktig folkhälsoaktör. Att åter kunna erbjuda dem 
förutsättningar för sin verksamhet genom ändamålsenliga faciliteter är av stor vikt. 

Beslutsunderlag 
 Återuppbyggnad av klubbhuset på Husarängen 
 Kommunstyrelsens beslut § 247, 2021 Antagande av operativ 

lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 Kommunstyrelsens beslut § 214 2021, Antagande av budget 2022 samt 

flerårsplan 2023-2025 
 Basutredning för återuppbyggnad av byggnad på Husarängen 
 Bilaga 1 – Ritning förslag klubblokal Husarängen 
 Bilaga 2 – Förslag till utveckling av området kring Husarängen och Karlsrobadet 
 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 

Beredning 
För att kartlägga de behov som finns idag och inför framtiden har dialog med övriga 
berörda delar av kommunorganisation, föreningslivet och medborgare förts. Kultur 
och Fritid samt Serviceförvaltningen har även fört en enskild dialog med EBK 
angående både tillfälliga och permanenta lösningar för verksamheten. Dialogen har 
skett som en del i hela utredningen av Husarängen och som har stärkt och påtalat 
behovet om en återuppbyggnad. Resultaten ligger bifogat i ärendet i en basutredning. 

Utifrån dialogen och de fysiska förutsättningarna har Kultur och Fritid tagit fram ett 
förslag på en ny byggnad med en yta på cirka 600 kvadratmeter med flera 
parkeringsplatser för att tillgodose dagens och framtidens behov. I detta är inräknat 
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föreningens verksamhet, kommunens egen verksamhet genom Vård och Omsorg och 
Barn och Utbildning samt bättre tillgänglighet till framtida motionsformer i egen regi 
för allmänheten. Förslaget beräknas kosta cirka 18,5 mnkr. 

Vid kultur- och fritidsnämndens möte 2022-04-13 § 45 Remiss 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 beslutade nämnden att under maj månad 
komplettera med basutredning för föreningslokal Husarängen och ny konstgräsplan. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka vidare förslaget om återuppbyggnad 
av klubblokal till lokalförsörjningsplan 2023-2027. Kultur- och fritidsnämnden 
framhåller vikten av att projektet om möjligt prioriteras till 2023. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 63    KOF.2022.0056 

Utnämning av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden  

Ärendebeskrivning  
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter. 

Beslutsunderlag 
 Utnämning av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 
 

Beredning 
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges 
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna) 
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i 
GDPR artikel 39. 

Beslut 
 Mia Månsson friställs som dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 

från den 1 juni 2022. 
 Kommunjurist Agneta Fristedt friställs från uppdraget som biträdande 

dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från den 1 juni 2022. 
 Kommunjurist Agneta Fristedt utses som dataskyddsombud för kultur- och 

fritidsnämnden från och med den 1 juni 2022. 
 Kommunjurist Agneta Fristedt utses som dataskyddsombud för kultur- och 

fritidsnämnden från och med den 1 juni 2022. 
 Förvaltningen ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till Integritets-

skyddsmyndigheten (IMY). 
Beslutet skickas till  
Dataskyddsombud 
Biträdande dataskyddsombud 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 64    KOF.2022.0004 

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning  
 Budgetprocess 2023 
 Budgetkickoff 27 april 
 Omvärldsfaktorer  

o Index  
 ökat barnantal 
 föreningsbidrag 
 prisökningar 

o Konsekvenser pandemin  
 svårt med ledarförsörjningen 
 intäktsberoende verksamheter 

o Idrottens strategi 2025  
 fler i förening genom hela livet 

 Utmaningar  
o Hårdare klimat bland unga och ojämlik folkhälsa  

 nå fler och behålla fler i förening 
 utveckla och behålla fritidsbank 
 lovverksamhet 

o Lokalbehov 
o Ambitionsnivå evenemang 
o Behålla kvalité trots kostnad och målgruppen ökar 
o Digitalt utanförskap 

 Möjligheter  
o Evenemang - Destination Eslöv 
o Antagen Fritidspolitisk strategi 
o Digitalisering, bibliotekssystem integrerat med bibliotek utanför 

Eslövs kommun 
o Samhällscenter i samverkan med övriga förvaltningar 
o Översyn av stödsystem 
o Samarbete mellan förvaltningar kring statsbidrag 
o Husarängen 

 Effektiviseringsmöjligheter  
o Lokalöversyn 
o Tillitsbaserat ledarskap 
o Ökad samverkan mellan förvaltningar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 65    KOF.2022.0005 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Marcus Kulle gick igenom kultur- och fritidsnämndens målarbete. 
De flesta målen är uppnådda, endast något har en liten bit kvar. Förvaltningen räknar 
med att alla mål är uppfyllda innan året är slut. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 66    KOF.2022.0006 

Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet  

Margaretha Holmqvist, ledamot och kultur- och fritidsnämndens representant i rådet 
informerar om det senaste mötet där både utvecklingsstrateg och polis medverkade. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 67  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KOF.2022.0061-1 Stöd till föreningar för barn och unga - lokalkompensationsstöd 

för 2021 

KOF.2022.0061-2 Lokalkompensationsstöd för 2021 Barn och unga 

KOF.2022.0061-3 Bidragsregler 

KOF.2022.0062-1 Stöd till föreningar för barn och unga - Aktivitetsstöd 

KOF.2022.0062-2 Sammanställning av aktivitetsstöd för 2021 barn och ungdom 

KOF.2022.0062-3 Bidragsregler 

KOF.2022.0063-1 Stöd till ideella intresseorganisationer - lokalkompensationsstöd 

KOF.2022.0063-2 Lokalkompensationsstöd för 2021 Ideella intresseorganisationer 

KOF.2022.0063-3 Bidragsregler 

KOF.2022.0064-1 Stöd till ideella intresseorganisationer-grundbidrag 

KOF.2022.0064-2 Sammanställning grundbidrag för 2021 

KOF.2022.0064-3 Bidragsregler 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 68   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2022.0054-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 45 2022 om 

befolkningsprognos 2022-2038 

KOF.2022.0054-2 Presentation befolkningsprognos 2022-2038 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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