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Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Medborgarhuset kl. 18:00-20:00  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

Kire Gelevski (S) (vice ordförande) 
Kerstin Malm (S) 
Ted Bondesson (SD) (2:e vice ordförande) 
Nicklas Karlsson (KD) 
Stefan Karlsson (V) 
Margaretha Holmquist (L)  ersätter Zivko Trpkoski (S) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Veronica Malmborg (M) 
Bo Emanuelsson (M) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Krister Carlberg (C) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Marcus Kulle (förvaltningschef) 
Sofia Bärring (controller) 

  
Utses att justera Kire Gelevski (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2023-02-01   
  
Protokollet omfattar §§1-13 
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§ 1  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 2  

Presentation av kultur- och fritidsnämnden  

Närvarande ledamöter och ersättare samt tjänstepersoner presenterar sig. 

Paragrafen är justerad 
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§ 3  

Val av justerare  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Kire Gelevski (S) att jämte ordförande Christine 
Melinder (M) justera dagens protokoll den 1 februari 2023. 

Paragrafen är justerad 
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§ 4  

Övergripande information om kultur- och fritid  

Förvaltningschef Marcus Kulle presenterar nämndens verksamheter. Nämnden har en 
egen förvaltning och hanterar följande verksamheter: 

• Medborgarhuset 
• Eslövs kulturskola 
• Kommunens bibliotek 
• Allmän kultur- och fritidsverksamhet 
• Badverksamhet 
• Ungdomsverksamhet 

  
Det finns också en övergripande stabsfunktion. En stor del av nämndens budget 
består av lokalkostnader. Cirka 17 % är verksamhetskostnader. 

Paragrafen är justerad 
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§ 5  

Bokslut 2022  

Muntlig information lämnades om preliminära resultat för bokslutet 2022. Ärendet 
kommer att behandlas vid sammanträdet i februari. 

Paragrafen är justerad 
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§ 6    KOF.2022.0105 

Ekonomisk handlingsplan 2023  

Ärendebeskrivning  
Inför 2023 går Eslövs kommun mot ett ekonomiskt utmanande läge och den nu 
rådande osäkra samhällsekonomiska utvecklingen har påverkat budgetarbetet. Under 
2023 måste kommunens kostnader reduceras för att ha en ekonomi i balans år 2024. 

Enligt beslut i kommunstyrelsen §176 2022 samt beslut i kommunstyrelsens 
arbetsutskott §154 2022 åligger det nämnden att besluta om åtgärdsplan kopplat både 
till drifts- och investeringskostnader. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Ekonomisk handlingsplan 2023/2024 för kultur -och 

fritidsnämnden 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 154, 2022 Åtgärdsplan investeringar 

budget 2023 plan 2024-2027 
• Kommunstyrelsens beslut § 176, 2022 Framställning av kommunens ekonomiska 

läge inför 2023 samt beställning av analys av kommunens ekonomiska situation 
• Ekonomisk handlingsplan KFN 2023, 2024 
• Investeringar kultur- och fritidsnämnden Budget 2023, plan 2024-2027 
• Barnchecklista Ungdomsverksamheten ekonomisk hp 2023 
• Barnchecklista Bibliotek ekonomisk hp 2023 
• Barnchecklista Kulturskolan ekonomisk hp 2023 
• Barnchecklista Allmän kultur och fritid ekonomisk hp 2023 
• Riskbedömning Kultur och fritid ekonomisk hp 2023 
 

Beredning 
Kultur- och Fritidsförvaltningens ledningsgrupp har, med delaktighet från 
verksamheterna, sett över verksamheterna och budget för att identifiera förslag på 
besparingsåtgärder och kostnadsreduceringar för åren 2023 och 2024. 

Sammanlagt 16 åtgärder har identifierats, vilka ger en helårseffekt på 3,155 miljoner 
kronor 2024. För 2023 blir effekten 1,85 miljoner kronor. 

Nämnden har att hantera ökade PO kostnader (350 000 kronor) samt ökat stöd till 
föreningar som driver egen lokal (600 000 kronor) vilket resulterar i en total effekt 
på 2,205 miljoner kronor för 2024 och 0,9 miljoner kronor för 2023. 

Effekten av åtgärderna bygger på oförändrad verksamhet. Åtgärderna som är 
kopplade till lokaler kräver hyressänkningar motsvarande den sänkta driftskostnaden 
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de medför. Det bör också beaktas att världsläget är osäkert vilket genom inflation 
och enstaka kostnadsökningar kan påverka främst de framtida intäkterna. 

Lokalkostnader är en mycket stor kostnadspost för nämnden och uppgår till ca 50 
miljoner kronor, vilket är ca 50% av nämndens totala budget. Under 2023 kommer 
vidare utredningar att genomföras för att se om fler kostnadsreduceringar är möjliga 
gällande lokaler. 

Kopplat till nämndens verksamheter finns ett antal investeringar beslutade för 
perioden 2023-2027. Flertalet av dessa är kopplade till underhåll och reinvestering 
(tak tennishall och fotbollshall, reningsverk och utomhusbassänger på Karlsrobadet 
samt tillgänglighetsanpassning av Ölyckeskolans idrottshall). Att inte genomföra 
dessa inom planerad tid riskerar ännu större kostnader för kommunen. Utöver dessa 
finns två större projekt planerade med start under 2023, Husarängen etapp 1 och ny 
kulturskola. Husarängen för att återigen möjliggöra för fotbollsverksamhet efter 
nerbrunnen lokal, samt öka möjligheten för aktivitet, rörelse och rekreation för alla. 
Ny kulturskola för att tillgängliggöra kulturen i ändamålsenliga lokaler samt erbjuda 
en bättre kulturell mötesplats. 

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner framtagen ekonomisk handlingsplan. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 7    KOF.2022.0159 

Ansökan om 2023 års anslag till Stiftelsen Gamlegård i Billinge  

Ärendebeskrivning  
Stiftelsen Gamlegård ansöker om anslag på totalt 465 048 kronor för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Ansökan om 2023 års anslag till Stiftelsen Gamlegård 
• Anhållan om 2023 års anslag till Stiftelsen Gamlegård 
• Budget Stiftelsen Gamlegård för 2023 
 

Beredning 
Stiftelsen Gamlegård mottog ett anslag om 425 300 kr, exklusive arvodesuppräkning, 
för 2022 års verksamhet. Sedan 2007 har ett extra anslag på 30 000 kr för underhåll 
av byggnaden betalats ut. Ersättningen för föreståndartjänsten räknas upp med 
samma löneindex som de förtroendevalda i Eslövs kommun. Ännu finns inget beslut 
om 2023 års arvodesuppräkning och därför föreslås en senare tilläggsutbetalning. 

Stiftelsen föreslås anslag på 434 675 kr, exklusive arvodesuppräkning, fördelat enligt 
följande: 

• Föreståndartjänst 337 175 kr 
• Verksamhet 67 500 kr 
• Underhåll 30 000 kr 

  
Yrkanden 
Kire Gelevski (S) och Kerstin Malm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut med förändringen att det inte ska ske någon tilläggsbetalning avseende 
arvodesuppräkning. Ted Bondesson (SD) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner anslag till Stiftelsen Gamlegård för 2023 på 
434 675 kronor. 

Beslutet skickas till  
Stiftelsen Gamlegård 

Paragrafen är justerad 
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§ 8    KOF.2023.0004 

Intern kontrollplan 2023  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för intern kontroll ansvarar 
styrelsen och nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så 
att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel 

 
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna 
verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Intern kontrollplan 2023 
• Internkontrollplan 2023 
 

Beredning 
Förvaltningen kultur och fritid har under hösten genomfört en risk- och 
väsentlighetsanalys och därefter upprättat ett förslag över vilka risker som ska ingå i 
kultur- och fritidsnämnden internkontrollplan för 2023. Intern kontroll syftar i första 
hand till att säkerställa att rutiner och processer fungerar. 

Förvaltningens förslag finns i beslutsunderlaget Internkontrollplan 2023. 

Beslut 
- Ärendet tas upp vid nämndens sammanträde i februari. 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef Kultur och Fritíd 

Paragrafen är justerad 
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§ 9    KOF.2022.0050 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) avseende Naturgaranti  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har remitterat en motion om naturgaranti från Fredrik Ottesen 
(SD) KS.2022.0125 till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

I motionen som inkommit föreslås att kommunens befintliga kulturgaranti ska 
utvecklas till att omfatta också en naturgaranti för barn. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Yttrande över motion avseende naturgaranti 
• Motion från Fredrik Ottesen (SD) - Naturgarant 
• Kommunfullmäktiges beslut § 15, 2022 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) gällande naturgaranti 
• Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
• Handlingsplan för fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 

Beredning 
I motionen om naturgaranti hänvisas till kulturgarantin som är en viktig del i arbetet 
för att alla barn i Eslövs kommun, oavsett förutsättningar, ska få ta del av kultur. 
Kulturgarantin, som innebär att alla barn i åldern 3-16 år garanteras en professionell 
kulturupplevelse per läsår, är ett välfungerande koncept. Ottesen (SD) föreslår i 
motionen en motsvarande garanti för naturupplevelser. Förvaltningen ser, precis som 
Fredrik Ottesen (SD), ett behov av insatser för att alla barn ska röra sig mer. Statistik 
och forskning kring detta finns sammanfattat i Fritidspolitisk strategi för Eslövs 
kommun 2022-2030. I denna relativt nyantagna strategi finns en utpekad riktning 
framåt i arbetet inom jämlik folkhälsa, aktivitet, rörelse och motion. Det finns också 
kopplat en handlingsplan. Förvaltningen anser därför att det inte finns behov av att 
introducera ytterligare ett ramverk, utan i stället fokusera på att arbeta enligt den 
fritidspolitiska strategin. 

Yrkanden 
Ted Bondesson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen. 

Kire Gelevski (S) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kire Gelevskis (S) yrkande. 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen från 
Fredrik Ottesen (SD) om att utveckla en naturgaranti, som besvarad. 

Reservation 
Ted Bondesson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 10    KOF.2023.0007 

Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är 
implementerade i kommunen får kultur- och fritidsnämnden information om vad som 
gäller för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Eslövs kommun. 

Informationen kommer att behandlas av alla nämnder i kommunen en gång om året. 

För att medborgarna i Eslövs kommun ska känna förtroende för kommunens 
verksamhet är det viktigt att de kan lita på att personliga uppgifter och handlingar 
stannar hos de personer som ska ha tillgång till dem och att de inte sprids vidare. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, 

meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 
kommun 

• Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för anställda, 
förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 

 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden såsom myndighet är ansvarig för sina allmänna 
handlingar och hur de hanteras utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Dessa regler 
gäller även för dem som är förtroendevalda. Det bifogas därför information om de 
viktigaste reglerna kring sekretess som gäller generellt för alla som på ett eller annat 
sätt representerar Eslövs kommun, således även för dem som förtroendevalda. 
Samma information som bifogas gäller för de anställda men är samtidigt förenat med 
en sekretessförbindelse att skriva på. 

Alla som genom anställning, förtroendevald, uppdrag eller som på annat sätt deltar i 
arbetet i Eslövs kommun har tystnadsplikt rörande de uppgifter och handlingar som 
är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Tystnadsplikten gäller både muntliga och skriftliga uppgifter. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av den översiktliga informationen om 
sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för förtroendevalda i Eslövs kommun och 
informationen läggs till handlingarna.  
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Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 11    KOF.2023.0012 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2023  

Ärendebeskrivning  
Muntlig information lämnas på sammanträdet kring processen med nämndens 
målarbete 2023. 

Paragrafen är justerad 
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§ 12  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KOF.2022.0163-10 Yttrande över detaljplan på fastigheten Ölycke 1:228 

KOF.2022.0066-40 Utbetalning av volym- och målgruppsbidrag till studieförbunden 
2022 

KOF.2022.0066-41 Volym- och målgruppsbidrag studieförbund 2022 
 

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Protokollsanteckning 
Ted Bondesson (SD) önskar och får beviljat att lägga en protokollsanteckning enligt 
följande: 

"Sverigedemokraterna ställer sig mycket kritiskt till att man valt att bevilja 
studieförbundet Ibn Rushd ekonomiskt stöd. Föreningen är ökänd för sina kopplingar 
till antisemitiska och islamistiska organisationer. Bland annat så har Svenska 
kommittén mot antisemitism kritiserat Ibn Rushd för sitt samröre med antisemitiska 
krafter. 

Exempelvis så bjöd förbundet i december 2016 in Zaghloud El-Naggar till en 
konferens i Stockholm. Han är ökänd för att bedriva antisemitisk propaganda och för 
att sprida hat mot homosexuella. 

I en forskningsrapport beställd av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
beskrivs det att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Muslimska 
Brödraskapet anses av ett flertal länder, vara en terrororganisation. 

Genom sitt bidrag till Ibn Rushd riskerar nämnden och i förlängningen kommunen 
att legitimera judehat, islamism och homofobi. Vi väljer därför att ta avstånd från 
detta beslut." 

Paragrafen är justerad 
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§ 13   

Anmälningar för kännedom  

 
SOT.2021.0044-48 Servicenämndens beslut § 137, 2022 Uppföljning av 

byggprojekten för december 2022 

SOT.2021.0044-47 Uppföljningsrapport av byggprojekt för december 2022 

KOF.2022.0164-1 Kommunfullmäktiges beslut § 119, 2022 Förändring av den 
politiska organisationen i Eslövs kommun att gälla från och med 
den 1 januari 2023 

KOF.2021.0074-3 Kultur-och fritidsnämnden, reviderat reglemente gäller från 
2023-01-01 

KOF.2023.0006-1 Kommunfullmäktiges beslut § 124, 2022 Fastställande av 
budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om 
låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023 

KOF.2023.0008-1 Kommunfullmäktiges beslut § 134, 2022 Val till kultur- och 
fritidsnämnden för mandatperioden 2023-2026 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

19 ( 19 )


	c2e30335-7b81-4d20-a31f-624f037963b9
	Innehåll
	Beslut
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Beslut



