
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-16 

 

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) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Ann Hansson (S) 
Margaretha Holmquist (L) 
Alexandra Nikoleris (V) 
Ted Bondesson (SD) (2:e vice ordförande) 
Kerstin Malm (S) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Zivko Trpkoski (S) 
Bo Emanuelsson (M) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Håkan Engblom (SD) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Sofia Bärring (controller) 
Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Emil Ahlqvist (verksamhetschef) 

  
Utses att justera Ronny Färnlöf (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-11-22   
  
Protokollet omfattar §§95-111 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Christine Melinder (M)  

 

Justerande   
  Ronny Färnlöf (SD)  
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Innehåll 
 

§95 Upprop 

§96 Val av justerare 

§97 Förändring av föredragningslistan 

§98 Information Kultur och Fritid 

§99 Medborgarhusets uppdragsbeskrivning 

§100 Ekonomisk månadsuppföljning 

§101 Revidering av upphandlings- och genomförandeplan för 2023 

§102 Revidering av Studieförbundsbidrag 

§103 Utbetalning av extra lokalkompensationsstöd och skötselbidrag till 
föreningar 

§104 Utnämning av Dataskyddsombud (DSO) för kultur- och fritidsnämnden 

§105 Antagande av sammanträdestider för 2023 

§106 Förvaltningschefen informerar 

§107 Kultur- och fritidsnämndens målarbete 

§108 Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet 

§109 Redovisning av delegeringsbeslut 

§110 Anmälningar för kännedom 

§111 Övrigt 
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§ 95  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 96  

Val av justerare  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Ronny Färnlöf (SD) att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. Protokollet justeras den 22 november 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 97  

Förändring av föredragningslistan  

Ordförande lägger till punkten övrigt. Punkten läggs efter punkt 15 Anmälningar för 
kännedom. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringen. 

Paragrafen är justerad 
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§ 98  

Information Kultur och Fritid  

Utgår på grund av sjukdom. 

Paragrafen är justerad 
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§ 99    KOF.2022.0099 

Medborgarhusets uppdragsbeskrivning  

Ärendebeskrivning  
I verksamhetsplanen för Kultur- och fritidsförvaltningen 2022, som är antagen av 
kultur- och fritidsnämnden, får förvaltningen i uppdrag att ta fram eller revidera 
uppdragsbeskrivningen för Medborgarhuset. Medborgarhuset har tidigare haft ett 
formulerat uppdrag. Det är nästan 20 år gammalt och behöver därför ersättas med ett 
nytt uppdrag. Uppdraget ska ligga till grund för verksamhetsbeslut som fattas 
framöver och för att säkerställa att verksamheten följer en röd tråd över tid. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarhusets uppdrag 
• Uppdragsbeskrivning för Medborgarhuset 
• Barnchecklista 
 

Beredning 
Förvaltningen inledde arbetet med att en intressentanalys gjordes, den låg sedan till 
grund för att genomföra intervjuer med identifierade intressenter. Svaren har sedan 
sammanställts och använts för att formulera uppdraget. 

Beslut 
- Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget på nytt 
uppdrag för Medborgarhuset och låta detta ersätta tidigare policy för 
lokalanvändning i Medborgarhuset. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 100    KOF.2022.0003 

Ekonomisk månadsuppföljning  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till kultur- och 
fritidsnämnden i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. 

Förutom det faktiska redovisade utfallet per den aktuella månaden, redovisas också 
frisknärvaron (hälsotal) för perioden. Senaste månadens frisknärvaro är preliminär. 

Beslutsunderlag 
• Ekonomisk månadsrapport oktober 2022 
• Ekonomisk månadsrapport per 221031 
• Frisknärvaro Hälsotal 221031 
 

Beredning 
Per den siste oktober redovisar kultur och fritid en positiv budgetavvikelse på 0,5 
mknr. Överskottet återfinns i posten för övriga driftskostnader till följd av bidrag 
som kvarstår att betalas ut men som beräknas bli i linje för erhållen budgetram för 
helåret. På grund av personalomsättning och vakanser har utbetalningar och vissa 
kostnader senarelagts i år mot tidigare år. 

Den tidigare lämnade helårsprogosen om negativa -0,5 mnkr för kultur och 
fritidsförvaltningen kvarstår. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för oktober 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 101    KOF.2022.0067 

Revidering av upphandlings- och genomförandeplan för 2023  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2022, § 103, att enligt riktlinjerna för inköp 
och upphandling ska respektive nämnd anta en upphandlings- och genomförandeplan 
för kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 
• Reviderad Upphandlings- och genomförandeplan för 2023 
• Upphandlings- och genomförandeplan Kultur och Fritid 2023 
 

Beredning 
Upphandlings- och genomförandeplanen följer budgetprocessen så att nämnden kan 
säkerställa att det finns medel till de upphandlingsprojekt som startas samt en 
möjlighet att kontrollera att upphandlingsprojekten genomförs utifrån beslutad 
process och ambitionsnivå. 

Vidare visar planen på möjligheter, risker och konsekvenser, som förvaltningens 
behov av upphandling kan medföra, ur aspekter såsom säkerhet, dataskydd, 
digitalisering och samtliga hållbarhetsdimensioner. Varje upphandling som finns 
med i nämndens upphandlingsplan är utifrån dessa aspekter analyserade av 
kommunens specialister inom respektive område. Nivån av krav på till exempel 
kvalitet, hållbarhet, säkerhet och dataskydd får konsekvenser för verksamheten och 
nämnden, bland annat i utförandet av uppdraget, för kostnaderna och för 
måluppfyllelsen. 

Enligt kommunallagen 6 kap 38 § framgår att ärenden och beslutanderätten som 
avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet inte får eller kan 
delegeras. Genom att nämnden i upphandlings- och genomförandeplanen får tillgång 
till och insyn i resultatet av de analyser som kommunens specialister tillsammans 
med inköps- och upphandlingsavdelningen gjort har nämnden också möjlighet att ta 
ställning till vilken ambitionsnivå nämnden klarar att uppnå i respektive verksamhets 
behov. 

För upphandlingar av verksamhetskritisk karaktär är det av största vikt att nämnden 
anger vilken inriktning och kvalitet varan/tjänsten ska ha. En sådan 
verksamhetskritisk upphandling kan nämnden önska att följa och få regelbunden 
återkoppling på under upphandlingsprocessen samt prioritera utifrån till exempel 
kvalitets- och säkerhetsmässiga ställningstaganden. 
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Andra upphandlingar kan ha stapelvarukaraktär där det inte krävs några 
genomgripande ställningstaganden. Sådana upphandlingar kan nämnden överlämna 
till förvaltningen för fortsatt handläggning utifrån dennes verkställighet. 

Upphandlings- och genomförandeplanen ska omfatta upphandlingar som lämnas i 
uppdrag till inköp- och upphandlingsenheten att genomföra. 

• Upphandlingar upp till 100 tkr görs inom förvaltningen som 
direktupphandling. 

• Upphandlingar upp till 700 tkr genomförs i huvudsak inom förvaltningen. 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den reviderade upphandlings- och 
genomförandeplanen för 2023 och upphäver tidigare beslut § 88 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Kommunledningskontoret, inköp- och upphandlingsavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 102    KOF.2022.0118 

Revidering av Studieförbundsbidrag  

Ärendebeskrivning  
Studieförbunden i Eslöv står bakom en bred folkbildningsverksamhet med 
arrangemang, studiecirklar och kurser i kommunen. De utgör också ett viktigt stöd 
för föreningslivet. 

Eftersom pandemin med covid-19 skapade stora problem för studieförbunden att 
genomföra verksamhet år 2020 har detta år tidigare uteslutits som bidragsgrundande 
år (KOF.2020.0077). Även år 2021 är ett år som inneburit stora begränsningar, och 
bör därmed också uteslutas som bidragsgrundande år. Förvaltningen har varit i 
kontakt med studieförbunden som är aktiva i Eslöv, varav samtliga förordar en 
uteslutning av år 2021 som bidragsgrundande. 

Förslaget innebär att följa Folkbildningsrådet som har beslutat att utesluta både 2020 
och 2021 som bidragsgrundande år. 

Beslutsunderlag 
• Studieförbundsbidrag revidering 
• Undantagna bidragsår 2020-2021 Folkhälsorådet 
• studieförbundsbidrag-regler 
 

Beredning 
Totalsumman för utbetalningar till studieförbund är densamma oavsett vilka år som 
är bidragsgrundande. Att utesluta ett bidragsgrundande år påverkar enbart 
fördelningen mellan studieförbunden. 

Studieförbundens bidrag grundar sig på inrapporterad statistik för verksamhet bakåt i 
tiden. Detta innebär att det finns en inbyggd eftersläpning i systemet. De kommunala 
studieförbundsbidragen betalas ut två gånger per år. Vid fördelningen av basbidraget 
(70 %) är det lämpligt att Eslövs kommun använder en tillfällig modell där man 
utesluter både 2020 och 2021: 

2022 års bidragssummor baseras på rapportering från 2016, 2017, 2018, 2019 
2023 års bidragssummor baseras på rapportering från 2016, 2017, 2018, 2019 
2024 års bidragssummor baseras på rapportering från 2017, 2018, 2019, 2022 
2025 års bidragssummor baseras på rapportering från 2018, 2019, 2022, 2023 och så 
vidare 
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Fördelningen av volym- och målgruppsbidraget (30 %) baseras på föregående års 
rapportering. Utbetalning för 2022 bör alltså grundas på 2019 års verksamhet vid 
uteslutning av år 2020 och 2021. 

Det är naturligtvis viktigt för kommunen att ta del av verksamhetsrapportering från 
2021, även om rapporteringen inte ska påverka bidragsuträkningen. 

Yrkanden 
Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

- att utesluta 2021 års verksamhetsrapportering vid beräkning av 
studieförbundsbidrag 
- att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av studieförbundsbidrag 
med inriktning att skapa en tydligare styrning och uppföljning av stödet till 
studieförbunden. Målet med översynen är också att skapa tydligare kopplingar till 
kommunens mål samt kulturpolitiska - och fritidspolitiska strategier. 

Beslutet skickas till  
Anna.virta@kulturens.se 
Marie.olsson@sv.se 
Anne.hansson@abf.se 
Ylva.rosen@studieframjandet.se 
Marcus.lindelof@folkuniversitetet.se 
Daniel.wendel@nbv.se 
Sara.cederlund@medborgarskolan.se 
Ivar.heden-judt@bilda.nu 
Malin.noven@ibnrushd.se 
Malmo@sensus.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 103    KOF.2022.0124 

Utbetalning av extra lokalkompensationsstöd och skötselbidrag till 
föreningar  

Ärendebeskrivning  
Elpriserna har stigit mycket på grund av en fri europeisk elmarknad och höga priser 
på fossila bränslen. Detta har slagit extra hårt mot de ideella föreningar som ansvarar 
för el- och uppvärmningskostnader av sina lokaler och anläggningar, till skillnad mot 
de föreningar som hyr kommunala lokaler där uppvärmning ingår i hyran. 

Flera föreningar har hört av sig till kultur- och fritidsförvaltningen och varit 
förtvivlade över skenande elpriser och pratat om eventuella nedläggningar. Det är en 
svår situation för många föreningar och detta är en prioriterad fråga för kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

En extra utbetalning möjliggörs genom vakanshållning av en halvtidstjänst som 
evenemangskoordinator och en heltidstjänst som utvecklare inom idrott under 
hösten, ett totalt belopp på 500 000 kr. 

Beslutsunderlag 
• Utbetalning av extra lokal- och skötselbidrag till föreningar 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser allvarligt på den situation som uppkommit och 
ser ett stort behov av att stötta föreningarna för deras överlevnad. I förslaget som är 
framarbetat avsätts 500 000 kr för att täcka delar av föreningarnas ökade kostnader. 
Föreningar har inkommit med behovsunderlag och bidragssumman är fördelad enligt 
följande: 

Förening Typ av bidrag 
Utbetalt under 
år 2022  

Förslag extra 
bidrag  

Gårdstånga och Flyinge IF Skötselbidrag 266 000 kr         13 637 kr  

Kungshults Idrottsklubb Skötselbidrag 55 000 kr            8 524 kr  

Hurva Idrottsförening Skötselbidrag 55 000 kr         12 933 kr  

Harlösa Idrottsförening Skötselbidrag 263 000 kr         34 833 kr  

Löberöds Idrottsförening Skötselbidrag 260 000 kr         11 019 kr  
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Marieholms Idrottssällskap Skötselbidrag 258 000 kr         20 423 kr  

Stehags AIF Skötselbidrag 289 000 kr         24 547 kr  

Trollenäs IF Skötselbidrag 289 000 kr         36 702 kr  

Eslövs ridklubb Lokalkompensationsstöd 225 000 kr         82 793 kr  

Hästhagens Ryttarförening Lokalkompensationsstöd 85 000 kr         44 802 kr  

Stensäters Ryttarförening Lokalkompensationsstöd 120 000 kr         29 783 kr  

Harlösa Scoutkår Lokalkompensationsstöd 19 700 kr         18 658 kr  

Eslövs Scoutkår Lokalkompensationsstöd 58 000 kr            7 309 kr  

Flyinge Scoutkår Lokalkompensationsstöd 35 000 kr         28 622 kr  

PRO Stehag Lokalkompensationsstöd 2 000 kr 
 873 
kr  

SPF 108 Vänkretsen Eslöv Lokalkompensationsstöd 11 655 kr            6 403 kr  

FK Tor Lokalkompensationsstöd 50 000 kr         16 387 kr  

EAI Bordtennis Lokalkompensationsstöd 200 000 kr         94 557 kr  

Löberöds skytteförening Lokalkompensationsstöd 31 000 kr            7 194 kr  

            500 000 kr  

  

Yrkanden 
Alexandra Nicoleris (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att betala ut 500 000 kr i extra 
lokalkompensationsstöd och skötselbidrag till de föreningar som drabbats av ökade 
el- och uppvärmningskostnader, fördelning enligt tabell ovan. 

Vid framtagande av tjänsteskrivelse har utvecklingsledare Ulrica Adelbris varit 
delaktig. 

Beslutet skickas till  
Fritidsutvecklare 
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Paragrafen är justerad 
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§ 104    KOF.2022.0119 

Utnämning av Dataskyddsombud (DSO) 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. 

Kommunjurist Agneta Fristedt har sedan den 1 juni 2022 varit DSO i avvaktan på 
ersättare. Den 1 november 2022 börjar Nina Friberg arbeta i Eslövs kommun och hon 
kan från och med den 1 december 2022 utses som DSO. 

Beslutsunderlag 
• Utnämning av Dataskyddsombud (DSO) 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 
- Kommunjurist Agneta Fristedt avgår som dataskyddsombud för kultur- och 
fritidsnämnden från den 1 december 2022. 
- Informationssäkerhetssamordnare Nina Friberg utses som dataskyddsombud för 
kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 december 2022. 
- Förvaltningen ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Beslutet skickas till  
Kommunjurist, Agneta Fristedt 
Informationssäkerhetssamordnare, Nina Friberg 
Dataskyddsamordnarna 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 105    KOF.2022.0108 

Antagande av sammanträdestider för 2023  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Antagande av sammanträdestider för 2023 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden håller 
sammanträden onsdagar klockan 18:00 på följande datum: 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 10 maj, 14 juni, 20 september, 11 oktober, 
15 november och 13 december. 
 
  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sammanträden hålls enligt följande datum: 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 10 maj, 14 juni, 20 september, 11 oktober, 
15 november och 13 december. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 106    KOF.2022.0004 

Förvaltningschefen informerar  

• Ekonomisk handlingsplan under framtagande 
• Prisgala 28 april 2023 - Mer lokal förankring - nomineringstiden är förlängd 
• Rekrytering av fritidsutvecklare 
• Kulturskolans cirkusorkester 
• Medborgarhuset är i full gång 
• Gasverket kör temakvällar - led i trygghetsarbetet 
• HBTQI- certifiering på biblioteken 
• SM Bordtennis 23-26 mars 2023 
• Kulturparlamentet / Rantafej på Medborgarhuset 30 november 2022 
• Simskola / Simkunnighet 
• Utveckling av verksamheter genom samverkan med föreningsliv - Ocr 
• Dagbio åter igång 
• Volontärportal på gång 
• Pippiprojektet - 800 000 kr från Länsstyrelsen. I samverkan med Rädda 

barnen 
• Ung kultur i Eslöv 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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2022-11-16 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 107    KOF.2022.0005 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete  

Förvaltningschef Marcus Kulle går igenom kultur- och fritidsnämndens målarbete 
2022. 

• Medborgare och andra intressenter  
o Ökad delaktighet och inkludering för barn och unga  

▪ Ökat utbud av ungdomsaktiviteter på Gasverket 
▪ Aktiviteter för barn och unga med funktionsvariation 
▪ Säkerställa Fritidsbankens framdrift 

o Ökad trygghet, gemenskap och känsla av stolthet för Eslöv genom 
evenemang  
▪ I samarbete med föreningar och näringsliv erbjuda olika 

former av evenemang både i centrum och i byar  
▪ Harlösa 
▪ Marieholm 
▪ Stockamöllan 
▪ Första advent 
▪ Lucia 

o Minska det digitala utanförskapet  
▪ Samarbeten för nyanlända  

▪ Samhällsinformation 
o Bidra till attraktiva och trygga miljöer både i stad och på landsbygd  

▪ Införa meröppet på biblioteket i Löberöd  
▪ Införandet planeras under november 

▪ Behovsstyrd mobil fritidsgård lördagar  
▪ Stehag 
▪ Löberöd 
▪ Eslövshallen 

• Verksamhet och medarbetare  
o Skapa engagemang, tydlighet och säkerställa att ändamålsenligt möta 

medborgarens behov  
▪ Uppdragsbeskrivningar  

▪ Kulturskolan 
▪ Medborgarhuset 
▪ Baden - framflyttat till 2023 

▪ Lokalöversyn  
▪ Kartläggningen klar 
▪ Lokaleffektiviseringar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Paragrafen är justerad 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 108    KOF.2022.0006 

Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet  

Inget att rapportera. 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 109  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KOF.2022.0100-3 Beslut om avbrytande av upphandling Husarängen. 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 110   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2022.0108-1 Kommunstyrelsens beslut § 200, 2022 Sammanträdestider för 

kommunstyrelsen 2023 

KOF.2022.0108-2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134, 2022 
Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 

SOT.2021.0044-42 Servicenämndens beslut § 108, 2022 Uppföljning av 
byggprojekten för oktober 2022 

SOT.2021.0044-41 Uppföljningsrapport av byggprojekt för oktober 2022 

KOF.2022.0116-10 Yttrande på detaljplan för fastigheten Östra Sallerup 50:18. 

KOF.2022.0107-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121, 2022 
Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 2, 2022 

KOF.2022.0107-2 Presentation av befolkningsprognos för kvartal 2, 2022 

KOF.2022.0111-1 Kommunstyrelsens beslut § 168, 2022 Lägesbild nyanlända och 
integration 2022 

KOF.2022.0111-2 Rapport om lägesbild nyanlända och integration 2022 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 111  

Övrigt  

Håkan Jölinsson (SD) informerar om att invånarna i Harlösa genomför en aktion om 
att stoppa försäljningen av fastigheten där biblioteket huserar. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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