
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-02-15 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Medborgarhuset, B-salen kl. 18:00-20:07  
  
Beslutande Kire Gelevski (S) (vice ordförande) (tjg. ordförande) 

Kerstin Malm (S) 
Zivko Trpkoski (S) 
Ted Bondesson (SD) (2:e vice ordförande) 
Nicklas Karlsson (KD) 
Stefan Karlsson (V) 
Veronica Malmborg (M)  ersätter Christine Melinder (M) 
(ordförande) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Mimosa Zenuni (S) §§14-21 
Bo Emanuelsson (M) 
Margaretha Holmquist (L) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Emil Marteby (KD) 
Krister Carlberg (C) 

  
Övriga närvarande Ina Petersson (nämndsekreterare) 

Marcus Kulle (förvaltningschef) 
Sofia Bärring (controller) 
Emil Ahlqvist (verksamhetschef Medborgarhuset) §§14-15 
Per Andersson (bibliotekschef) §§14-17 

  
Utses att justera Ted Bondesson (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslövs kommun, 2023-02-21   
  
Protokollet omfattar §§14-25 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Ina Petersson  

Ordförande          
 Kire Gelevski (S)  

 

Justerande   
  Ted Bondesson (SD)  
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§ 14  

Val av justerare  

Ted Bondesson (SD) utses att jämte ordförande justera protokollet den 21 februari 
2023. 

Paragrafen är justerad 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 15  

Verksamhetsinformation avseende Medborgarhuset  

Ärendebeskrivning  
Emil Ahlqvist, verksamhetschef Medborgarhuset, ger kultur- och fritidsnämnden 
fördjupad information om Medborgarhuset. Information ges avseende 
Medborgarhusets verksamhet, organisation och ekonomi. Syftet med 
Medborgarhuset är att vara en källa för stolthet och bidra till en gemensam identitet 
för invånarna i Eslövs kommun genom att vara en naturlig plats att mötas på och i 
olika skeden av livet och i olika syften. Verksamheten används till bland annat 
konferenser, möten, guidade turer, kulturevenemang med mera. Nämnden får även 
information om gällande styrdokument i form av uppdragsbeskrivning för 
Medborgarhuset. Inga specifika lagkrav råder. Avslutningsvis informeras nämnden 
om vad som är aktuellt på Medborgarhuset samt vilka utmaningar som finns. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 16  

Verksamhetsinformation avseende Biblioteket  

Ärendebeskrivning  
Per Andersson, bibliotekschef, ger kultur- och fritidsnämnden fördjupad information 
avseende biblioteken. Information ges gällande bibliotekens verksamhet, 
organisation och ekonomi. Biblioteken är en lagstadgad verksamhet som regleras av 
bibliotekslagen samt biblioteksplanen. Syftet med biblioteken, i det allmänna 
biblioteksväsendet, anges i 2 § bibliotekslagen och ska bland annat verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Sammanlagt har Kultur och 
Fritid ansvar för sex bibliotek, ett huvudbibliotek och fem filialer, vilka finns i 
Harlösa, Stehag, Marieholm, Löberöd och Flyinge. Avslutningsvis får nämnden 
information om vad som är aktuellt inom verksamheten och vilka utmaningar som 
finns. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 17    KOF.2021.0114 

Uppföljning av skolbiblioteken i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Per Andersson, bibliotekschef, informerar nämnden om ett uppdrag som 
bibliotekschefen och grundskolechefen fick hösten 2020. Uppdraget var att utreda 
brister i nuvarande skolbiblioteksverksamhet. Utredningen visade att det leder till 
organisatoriska problem att skolbiblioteken ligger under Kultur och Fritids 
verksamhet. Förslaget var att verksamheten skulle flyttas till Barn och Utbildning 
och att rektorerna skulle få fortbildning om skolbiblioteken. Per informerar nämnden 
vilka ytterligare utmaningar som fanns när skolbiblioteken låg under Kultur och 
Fritid. Under 2021 flyttades skolbiblioteksansvaret över till Barn och Utbildning, 
tillsammans med personal, och rektorerna har fått utbildning i form av föreläsningar 
och studiecirkel. Barn och Utbildning har även tagit fram en skolbiblioteksplan och 
en större revidering av samverkansavtalet mellan förvaltningarna gjordes inför 
överflytten. Drift av system och boktransporter ligger kvar hos Kultur och Fritid där 
Barn och Utbildning betalar sin del baserat på nyttjandegrad. Avslutningsvis får 
nämnden information om hur det har funkat för skolbiblioteken i tätorten respektive i 
byarna, samt vad som väntar i framtiden. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 18    KOF.2023.0026 

Årsbokslut 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsbokslut 2022 i enlighet med 
Kommunledningskontorets direktiv. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Årsbokslut 2022 Kultur och Fritid 
• Årsredovisning Kultur och Fritid 2022 
 

Beredning 
Årsbokslutet innehåller en beskrivning av kultur- och fritidsnämndens uppdrag, årets 
händelser, måluppfyllelse, ekonomisk analys samt investeringar. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott för verksamhetsåret 2022 med -
0,7 mnkr. I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på -0,5 mnkr. Nämndens 
totala nettobudgetram uppgick till 101,3. 

Den största händelsen under året har varit stadsfesten som under juni lockade ett stort 
antal besökare till torget där båda lokala artister och rikskända artister äntrade 
scenerna. 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2022 och överlämnar det 
till kommunstyrelsen. 

Deltar ej i beslutet 
Stefan Karlsson (V) avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 19    KOF.2023.0025 

Internbudget 2023  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med de budgetramar som fastställts av kommunfullmäktige har kultur- och 
fritidsförvaltningen upprättat ett förslag till internbudget 2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Internbudget 2023 
• Internbudget 2023, Kultur och Fritid 
• Budgetyttring 2023 Kultur och Fritid, 2022-09-17 
• Kommunfullmäktiges beslut § 124, 2022 Fastställande av budget 2023 samt 

flerårsplan 2024-2026 och beslut om låneförpliktelser och nyupplåningsram för 
2023 

 

Beredning 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget 2023 utifrån tilldelad 
budgetram på 103,65 mnkr. De besparingsåtgärder som fastställs av kultur- och 
fritidsnämnden ingår i internbudgeten men kommer att regleras löpande under året 
allt eftersom de säkerställs. Internbudgeten presenteras per verksamhet och 
kontogrupp. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat förslag till internbudget 2023. 

Deltar ej i beslutet 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avstår från att delta i 
beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 20    KOF.2023.0004 

Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 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 
• Reviderad 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 fritidsnämndens internkontrollplan för 2023. Intern kontroll syftar i första 
hand till att säkerställa att rutiner och processer fungerar. 

Förvaltningens förslag finns i beslutsunderlaget reviderad internkontrollplan 2023. 

Utvecklingsledare Ulrica Adelbris har varit delaktig i framskrivandet av ärendet. 

Yrkanden 
Ted Bondesson (SD) yrkar för ledamöterna i Sverigedemokraterna och 
Kristdemokraterna bifall till förvaltningens förslag till beslut men med ändringen att 
risken angående att föreningsbidrag felaktigt betalas ut till föreningar som inte 
uppfyller de krav som ställs ska ingå i internkontrollplanen. (Se bilagt yrkande för 
motivering). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Ted Bondessons (SD) 
m.fl. yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag reviderad internkontrollplan 
2023 som intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden under år 2023. 

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet i enlighet med bilagd motivering. 

Deltar ej i beslutet 
Stefan Karlsson (V) avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 21    KOF.2023.0027 

Lokalförsörjningsplan 2024  

Ärendebeskrivning  
Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilket 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 2024-2028. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Lokalförsörjningsplan 2024-2028 kultur och fritid 
• Lokalbehov för kultur- och fritidsförvaltningen år 2024-2028 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har mycket på gång när det gäller utveckling och 
nyttjande av lokaler, bland annat pågår en omfattande lokalöversyn som förväntas bli 
klar under 2024. Flera mindre utredningar behövs för att undersöka alternativ, behov 
och kostnader för till exempel kommunens samlingslokaler, tre av kommunens 
idrottsplatser, servicecenter och utökad barnavdelning på stadsbiblioteket och 
Husarängen etapp II. 

Taket på både Medborgarhuset och Berga fotbollshall läcker och behöver bytas ut. 

På Karlsrobadet är förslaget att investera i en utomhusrutchkana som möter barns 
önskan sommartid, vilket möjliggör att minska driftskostnaderna för äventyrsdelen 
under samma period. En ny rehab-bassäng behöver utredas. 

Några av de basutredningar som påbörjats 2022 har av olika anledningar fått pausas. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar framlagt förslag på åtgärder till 
lokalförsörjningsplan 2024-2028. 

Beslutet skickas till  
Lokalstrateg, Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 22  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning  
Marcus Kulle, förvaltningschef, ger nämnden en återkoppling gällande projektet 
Husarängen. Nämnden får presenterat det förslag som har arbetats fram och som har 
delats upp i olika etapper i syfte att sprida ut investeringen. I höstas fattades det 
beslut om etapp 1, vilken finns inkluderad i budgeten. Etapp 2 är ännu inte beslutad 
men ligger som förslag att utredas nästa år och finns inkluderad i 
lokalförsörjningsplanen. Nämnden får ta del av den tidsplan som finns för etapp 1. 
Nämnden får även en lägesbild gällande Kulturskolan sam samverkansprojekt mellan 
Eslövs kommun, Eslöv stad och Sparbanken Skåne. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 23    KOF.2023.0012 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2023  

Ärendebeskrivning  
Inget nytt att rapportera. 

Paragrafen är justerad 
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§ 24  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KOF.2022.0163-10 Yttrande över detaljplan på fastigheten  

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) begär och får beviljat att lämna en protokollsanteckning, (se 
bilagd anteckning). 

Paragrafen är justerad 
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§ 25   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2022.0155-1 Kommunstyrelsens beslut § 250, 2022 Organisering och 

styrning av det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Eslövs kommun (2/2) 

KOF.2022.0153-1 Kommunstyrelsens beslut § 244, 2022 Antagande av 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2023 (2/4) 

KOF.2022.0153-3 Bilaga 1 Upphandlings- och genomförandeplan för varor och 
tjänster 2023 för KS 

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 

KOF.2023.0014-1 Kommunfullmäktiges beslut § 144, 2022 Val till stiftelsen Haga 
kvarn för mandatperioden 2023-2026 

KOF.2022.0152-2 Kommunstyrelsens beslut § 7, 2023 Ändring av Eslövs 
kommuns jurymedlem till Kraftringens konstprojekt Art Shack 

SOT.2021.0044-51 Servicenämndens beslut § 12, 2023 Uppföljning av 
byggprojekten för januari 2023 
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SOT.2021.0044-50 Uppföljningsrapport över byggprojekt för januari 2023 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Sverigedemokraterna Eslöv | Åkermans väg 5 | 241 38 Eslöv  

Tel: 073-808 25 00 | E-post: eslov@sd.se | Hemsida: eslov.sd.se 

 

Yrkande gällande Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden ärende 8, 
Kultur och fritid, 2023-02-15 

Den interna kontrollplanen är viktig för kommunens, nämndens och förvaltningens arbete. 
Vi har fått förtroendet att hantera skattebetalarnas pengar och det är därför viktigt att vi 
hanterar detta på ett optimalt sätt.  
 
Vi instämmer i stora delar med den föreslagna planen för intern kontroll men anser att man 
underskattar risken för att bidrag betalas ut till föreningar som inte uppfyller de krav som 
ställs. Föreningar som missköter sig, fuskar eller använder pengarna till ändamål som de inte 
är avsedda för är ett reellt problem. Dessutom har det på olika ställen i Sverige uppdagats 
att det funnits falska föreningar som enbart existerat på papper för att lura till sig 
skattepengar.  
 
Detta tycks också vara ett växande problem. Några exempel på detta är Rajo Kulturförening i 
Nynäshamn som fick bidrag för verksamheter de aldrig genomförde1 och ABF Botkyrka 
Salem som vars verksamhet gynnade kriminella gäng2 

 
Felaktiga utbetalningar är allvarliga och de undergräver kraftigt medborgarnas förtroende 
för kommunernas förmåga att hantera skattemedlen. Vi anser därför att denna risk bör 
prioriteras upp och vara med i internkontrollplanen.  
 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna yrkar att 

- Risken angående att föreningsbidrag felaktigt betalas ut till föreningar som inte uppfyller de 
krav som ställs ska ingå i internkontrollplanen.  

 

1: https://www.youtube.com/watch?v=qmFYUCmBdmc 

2: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/abf-fritidsgardar-skottsakra-vastar-pa-personal 

 

För Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i Eslöv 

Ted Bondesson (SD) 

Nicklas Carlsson (KD) 
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Reservation gällande Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden ärende 8, 
Kultur och fritid, 2023-02-15 

Den interna kontrollplanen är viktig för kommunens, nämndens och förvaltningens arbete. 
Vi har fått förtroendet att hantera skattebetalarnas pengar och det är därför viktigt att vi 
hanterar detta på ett optimalt sätt.  
 
Vi instämmer i stora delar med den föreslagna planen för intern kontroll men anser att man 
underskattar risken för att bidrag betalas ut till föreningar som inte uppfyller de krav som 
ställs. Föreningar som missköter sig, fuskar eller använder pengarna till ändamål som de inte 
är avsedda för är ett reellt problem. Dessutom har det på olika ställen i Sverige uppdagats 
att det funnits falska föreningar som enbart existerat på papper för att lura till sig 
skattepengar.  
 
Detta tycks också vara ett växande problem. Några exempel på detta är Rajo Kulturförening i 
Nynäshamn som fick bidrag för verksamheter de aldrig genomförde1 och ABF Botkyrka 
Salem som vars verksamhet gynnade kriminella gäng2 

 
Felaktiga utbetalningar är allvarliga och de undergräver kraftigt medborgarnas förtroende 
för kommunernas förmåga att hantera skattemedlen. Vi anser därför att denna risk bör 
prioriteras upp och vara med i internkontrollplanen.  
 
Av ovanstående skäl yrkade Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna på att även risken 
angående att föreningsbidrag felaktigt betalas ut till föreningar som inte uppfyller de krav 
som ställs också skulle ingå i internkontrollplanen. Då vårt yrkande inte fick gehör valde vi att 
reservera oss mot beslutet i ärendet.  
 

1: https://www.youtube.com/watch?v=qmFYUCmBdmc 

2: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/abf-fritidsgardar-skottsakra-vastar-pa-personal 

 

För Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i Eslöv 

Ted Bondesson (SD) 

Nicklas Carlsson (KD) 

20 ( 21 )

https://www.youtube.com/watch?v=qmFYUCmBdmc
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/abf-fritidsgardar-skottsakra-vastar-pa-personal


 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sverigedemokraterna Eslöv 

E-post: eslov@sd.se | Hemsida: eslov.sd.se 

Protokollsanteckning gällande ”Redovisning av 
delegationsbeslut” ärende 12, Kultur och fritidsnämnden 
2023-02-15 

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  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.  

För Sverigedemokraterna i Eslöv 

Ted Bondesson (SD)    
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