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2021-04-21 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Stadshuset, Christian Nilsson kl. 18:00-19:30  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

Kire Gelevski (S) (vice ordförande) 
Ann Hansson (S) 
Mohammad Gulchin (S) 
Ted Bondesson (SD) 
Veronica Malmborg (M)  ersätter Margaretha Holmquist (L) 
Ronny Färnlöf (SD)  ersätter Dennis Larsen (SD) 
Alexandra Nikoleris (V)  ersätter Mauricio Sanchez (V) (2:e vice 
ordförande) 

  
Övriga närvarande Stefan Persson (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Ann Hansson (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2021-04-21   
  
Protokollet omfattar §§27-45 
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Innehåll 
 

§27 Övriga deltagare under beslutsmötet 

§28 Val av justerare 

§29 Information från verksamheterna 

§30 Remiss av för lokalförsörjningsplan 2022-2026 

§31 Uppföljning av kulturpolitiskt program 2020 

§32 Ekonomisk vårprognos 2021 

§33 Stiftelsen Haga Kvarn ansökan 2021 och redovisning 2020 

§34 Underrättelse om samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 38 i Eslöv, 
Eslövs kommun 

§35 Remissvar på förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun 

§36 Samråd detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun 

§37 Yttrande över förslag till lekplatsplan 

§38 Granskning av detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv, Eslövs kommun 

§39 Granskning av intern kontroll 

§40 Namngivning av del av Stenbocken 

§41 Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2021 
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3 ( 28 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-21 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 27  

Övriga deltagare under beslutsmötet  

Nedanstående deltagare är närvarande under informationsmötet men inte under 
beslutsmötet. 

Kerstin Malm (M) 
  

Paragrafen är justerad 
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§ 28  

Val av justerare  

Ann Hansson (S) utses att jämte ordförande Christine Melinder (M) justera dagens 
protokoll. 

Paragrafen är justerad 
 

  

5 ( 28 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-21 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 29  

Information från verksamheterna  

Per Andersson, Bibliotekschef 
Pandemin har haft en stor påverkan på verksamheten, biblioteket har varit stängt men 
har haft service till medborgarna genom 

 bokutkörning - med hjälp av personal från Medborgarhuset 
 bokpåsar  
 pysselpåsar 
 tillgång till datorer 
 tidskrifter 

Biblioteket har den 6 april åter öppnat med besöksbegränsning  

Johan Plambeck, Verksamhetschef Kulturskolan 
Pandemin har påverkat verksamheten på en rad olika vis 

 från 100% digital undervisning till fysisk undervisning 
 barnen lämnas och hämtas utanför lokalen 
 minimalt med vikarier vilket har gjort att lektioner ställts in i högre grad än 

annars 
 stora delar av personalens planeringstid sker på distans 
 2:ornas kör sker i annan tappning i år. Rytmik och dans är i fokus och mötena 

med Eslövs kommuns andra klassare sker digitalt. Likaså sker uppvisningen 
av elevernas nya kunskaper digitalt  

 marknadsföringsfilm har spelats in och kommer att läggas ut på hemsidan 
 på grund av avhopp kommer budgeten att påverkas eftersom inga nya elever 

tas in som i vanliga fall 
Paragrafen är justerad 
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§ 30    KOF.2021.0054 

Remiss av för lokalförsörjningsplan 2022-2026  

Ärendebeskrivning  
I December 2020 antog kommunfullmäktige Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 
för åren 2021-2025. Inför budget 2022 har uppföljning och revidering gjorts av del 
två i lokalförsörjningsplanen och förslag till ny operativ lokalförsörjningsplan för 
åren 2022-2026 har tagits fram för att klarlägga kommunens kommande behov av 
lokalförändringar. 

Beredning 
Tjänsteperson på kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av materialet, och 
dessutom även varit med i framtagningen av materialet, och kan lämna följande 
synpunkter: 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inga synpunkter på lokalförsörjningsplanen. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 31    KOF.2021.0046 

Uppföljning av kulturpolitiskt program 2020  

Ärendebeskrivning  
Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017, 
och gäller fram till 2025. Kultur och Fritid gör varje år en uppföljning av de insatser 
som genomförts föregående år. 

Eftersom programmet är kommungemensamt, där olika förvaltningar ansvarar för 
olika delar av insatserna, ska uppföljningen också översändas för kännedom till 
övriga nämnder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Uppföljning av kulturpolitiskt program 2020 
Uppföljning av kulturpolitiskt program 2020 
Barnchecklista 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning kulturpolitiskt program 2020 
 Uppföljning kulturpolitiskt program 2020 
 Barnchecklista uppföljning kulturpolitiskt program 2020 
 

Beredning 
Syftet med det kulturpolitiska programmet är att stärka kulturens roll i Eslövs 
kommun. Programmet fungerar som ett stöd för tjänstepersonerna både i det 
strategiska och det operativa arbetet. Åtgärderna i programmet kräver samverkan 
mellan olika politikområden, förvaltningar och andra aktörer för att fullt ut kunna 
främja en hållbar samhällsutveckling med stärkt demokrati och mångfald 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta informationen om uppföljningen av 
kulturpolitiskt program för Eslövs kommun och överlämna den för kännedom till 
övriga nämnder. 

Beslutet skickas till  
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Servicenämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Paragrafen är justerad 
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§ 32    KOF.2021.0057 

Ekonomisk vårprognos 2021  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat underlag för ekonomisk vårprognos 2021. 
Perioden avser januari-mars. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk vårprognos 2021 
 Resultatrapport perioden januari-mars tkr 
 

Beredning 
För perioden redovisas ett överskott på cirka 1,1 mnkr. På helårsbasis är dock 
prognosen ett underskott på cirka 1,4 mnkr. Nedstängning av badverksamheten och 
Medborgarhuset innebär minskade intäkter vilka kompenseras en del av motsvarande 
personal- respektive driftskostnader. Underskottet reduceras även av verksam-
heternas begränsade möjligheter till aktiviteter. 

Vid periodens slut ligger hälsotalen på drygt 90%. 

  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Ekonomisk vårprognos 2021 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 33    KOF.2020.0189 

Stiftelsen Haga Kvarn ansökan 2021 och redovisning 2020  

Ärendebeskrivning  
Stiftelsen Haga Kvarn anhåller i sin skrivelse om anslag på 60 000 kr för 2021. 
Anslaget har under åren 2003-2018 varit 35 000 kr. Under 2019 höjdes anslaget till 
40 000 kr. 

Eventuellt årligt överskott fonderas på ett tillgångskonto som 2020-12-31 uppgick till 
96 369 kr. Exempel på åtgärder som planeras under 2021 är tätning, målning och 
reparation av fönster och dörrar, fortsatt brandskyddsarbete samt allmänt 
återkommande underhållsarbete. 

Beslutsunderlag 
 Anslag till stiftelsen Haga Kvarn 2021 
 Årsberättelse 2020 
 Ansökan Haga Kvarn 2021 
 Ekonomisk redovisning Haga Kvarn 2020 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att ett anslag om 40 000 kr samt hög medels-
tillgång för stiftelsen bemedlad att genomföra redovisat underhåll och satsningar 
innevarande år. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Haga Kvarn anslag för 2021 med 40 000 kr. 

Beslutet skickas till  
Stiftelsen Haga Kvarn 

Paragrafen är justerad 
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§ 34    KOF.2021.0037 

Underrättelse om samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 38 i 
Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 9 februari §16 att skicka ut 
detaljplan för fastigheten Sebran 28 i Eslöv på samråd. 

Detaljplanen syftar till att prova möjligheten att uppföra ett nytt bostadshus med 4 till 
8 våningar inom fastigheten Sebran 38. Tillkommande lägenheter bedöms vara cirka 
36 stycken. Planområdet är cirka 660 kvm och innefattar kvartersmark för 
bostadsändamål samt möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. 

Beslutsunderlag 
 Synpunkter till samråd för detaljplan Sebran 38 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Underrättelse om samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 38 i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 KSAUs beslut §16 Samråd fördetaljplan för fastigheten Sebran 38, Eslövs 

kommun 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 Översiktlig markmiljöundersökning 
 Parkeringsutredning 
 sol- och skuggstudie 
 Trafikbullerutredning 
 Detaljplan för fastigheten Sebran 38 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbestämmelser 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på Kultur- och fritidsförvaltningen har läst handlingarna för att bilda 
sig en uppfattning och lämnar följande synpunkter: 

 På sidan 12 under rubriken Trafik – Gång och cykelvägar står det att cykling 
på intilliggande Västerlånggatan sker i blandtrafik och att det finns planer på 
att ändra Västerlånggatans utformning. Kultur och fritidsförvaltningen anser 
att om utformningen ska förändras bör man arbeta mot att fysiskt separera 
cykeltrafik från biltrafik. 

 På sida 22 under rubriken Barnkonventionen står det att cykelväg planeras 
längs Rörstrandsgatan. Kultur- och fritidsförvaltningen ser gärna att denna 
planeras för att kopplas samman med cykelväg längs kvarteret Stenbocken. 
Med detta förslag förlängs sträckan där cyklister är separerade från biltrafik. 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande som sitt 
eget och översänder det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 35    KOF.2021.0021 

Remissvar på förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har, som en del av projektet ”Eslövs vatten”, 
tagit fram ett förslag på en sjö- och vattendragsplan. Detta förslag har skickats på 
remiss till bland annat Kultur- och fritidsnämnden. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden önskar få svar på följande frågor: 

 Ger planen en tydlig och rättvisande bild av nuläget i sjöar och vattendrag i 
kommunen? 

 Vilka åtgärder behöver kommunen fokusera på för att förbättra statusen i 
sjöar och vattendrag i kommunen? 

 Saknas det någon information i planen? 
Beslutsunderlag 
 Remissvar på Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §7, 2021 Remittering av förslag 

till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun 
 Följebrev 
 Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun - Remissversion 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på Kultur- och fritidsförvaltningen har läst förslaget på Sjö- och 
vattendragsplanen för att bilda sig en uppfattning. Arbetet som beskrivs i Sjö- och 
vattendragsplanen är komplext och kräver specialkompetens som ligger utanför 
Kultur- och fritidsförvaltningens kompetensområden men lämnar följande svar på 
frågorna: 

 Ja, planen uppfattas som omfattande och välarbetad. 
 Kultur och fritid kan inte ge en prioriteringsordning på åtgärder, men anser att 

den delen i planen som behandlar och förklarar åtgärderna gör detta på ett 
tydligt sätt. 

 Nej, inte som Kultur- och fritidsförvaltningen uppfattar det. 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
den till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 36    KOF.2021.0040 

Samråd detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 23 februari § 24 att skicka ut 
detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun, på samråd. 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom fastigheten Falken 
10. 

Beslutsunderlag 
 Synpunkter till samråd kring detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 Underrättelse om samråd detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 24, 2021 Samråd för detaljplan för 

fastigheten Falken 10, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning 
 Planbestämmelser 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på Kultur- och fritidsförvaltningen har läst materialet och lämnar 
följande synpunkter: 

 På sidan 21 under rubriken Tillgänglighet står det att det i nuläget inte finns 
någon tillgänglighetsanpassning upp till våningen där hiss finns. Kultur- och 
fritidsförvaltningen anser att alla delar av detaljplanen bör ha en 
tillgänglighetsanpassning när den är färdigställd. 

 Byggnaden som står på platsen har en rik historia kopplad till Eslöv i form av 
en före detta skofabrik. Produktionen gick bra och Eslöv blev känd i hela 
Sverige för sin skotillverkning. Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på 
att historia som denna får leva vidare även i den nya byggnaden, för att skapa 
en mer levande miljö inom staden. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens synpunkter som sina egna och 
överlämnar de till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 37    KOF.2021.0020 

Yttrande över förslag till lekplatsplan  

Ärendebeskrivning  
I översiktsplanen för Eslöv 2035, antagen i kommunfullmäktige 2018 konstateras att 
kommunens lekplatser, skolgårdar och parker idag inte tillgodoser barns behov av 
lek och rörelse. Utifrån denna bakgrund har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
initierat arbetet att ta fram ett förslag till en lekplatsplan. Med lekplatsplanen ges en 
överblick över informationen relaterat till barn och lekplatser, läget i kommunen idag 
och hur arbetet med lekplatser ska fortgår i en strategisk riktning. För att inhämta 
synpunkter på förslaget till lekplatsplan skickas den på remiss till övriga nämnder. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till lekplatsplan 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 8, 2021 Remittering av förslag 

till lekplatsplan 
 Lekplatsplan - remissversion 
 Bilaga 1 - kartmaterial 
 Bilaga 2 - samtal med barn och enkät 
 Bilaga 3 - Analys av Eslövs kommuns lekplatser 
 

Beredning 
Kultur- och fritid har tagit del av beslutsunderlaget och ser mycket positivt på 
lekplatsplanens alla delar och har inget att erinra mot förslaget mer än att det hade 
varit önskvärt att alla lekplatser i Eslöv hade ingått i inventeringen. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 38    KOF.2021.0056 

Granskning av detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Detaljplanen har tidigare varit på granskning,  från den 19 oktober och till den 9 
november 2020. Under granskningen framkom att tre yttranden (med erinran) som 
kom in under samrådstiden inte fanns redovisade i den upprättade 
samrådsredogörelsen. 

Eftersom samrådsredogörelsen var en del av beslutsunderlaget inför beslut om 
granskning innebar det att kommunens arbetsutskott beslutade om granskning utifrån 
ofullständigt beslutsunderlag. Detta föranleder att detaljplanen måste beslutas för 
granskning på nytt. Inför beslut om ny granskning har samrådsredogörelsen 
kompletterats med de tre yttrandena som saknades, vilka det är framgår i den 
kompletterade samrådsredogörelsen. 

Beslutsunderlag 
 Underrättelse om ny granskning. Detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 33, 2021 Ny granskning för detaljplan 

för fastigheterna Färgaren 8 och 19 
 Granskningsutlåtande I för detaljplan för Färgaren 8 och 19 
 Kompletterad samrådsredogörelse för detaljplan för Färgaren 8 och 19 
 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 Bilaga 1 - Kulturmiljöutredning 
 Bilaga 2 - Risk- och bullerutredning 
 Bilaga 3 - Geoteknisk och markmiljöundersökning 
 Bilaga 4 - Skuggstudie 
 Bilaga 5 - Skyfallsutredning 
 Synpunkter på ny granskning av detaljplan för fastigheterna färgaren 8 och 19 i 

Eslöv 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av det kompletterade 
materialet och har inga synpunkter på detaljplanen. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 39    KOF.2021.0043 

Granskning av intern kontroll  

Ärendebeskrivning  
De förtroendevalda revisionerna har genom EY granskat kommunstyrelsens och 
samtliga nämnders arbete med den interna kontrollen för att bedöma om den kan 
anses ändamålsenlig. 

Slutsatsen av denna granskning är att nämndernas internkontrollarbete inte är 
tillräckligt och nämnden har därför fått ett antal frågor att kommentera. 

Nämnden rekommenderas att: 

 Tillse att det genomförs en heltäckande risk- och väsentlighetsanalys 
 Stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 

kontinuerligt och att återrapportering av genomförda kontroller sker 
 Aktivt delta i risk- och väsentlighetsbedömningen 

Beslutsunderlag 
 Svar på revisionens granskning av intern kontroll 
 Granskning av Intern kontroll 
 Granskningsrapport 
 Underlag inför nämndernas svar till kommunrevisionen avseende rapport om 

intern kontroll 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av revisorernas 
granskningsrapport kan lämna följande svar på revisorernas synpunkter: 

 Kommunledningskontoret svarar att det under en tid funnits behov av att se 
över styrdokumenten gällande den interna kontrollen, och att det därför 
kommer upprättas nya versioner av dessa dokument. Riktlinjerna kommer 
innefatta risk- och väsentlighetsanalys, former för dokumentation och 
anvisningar om att den interna kontrollen även kommer att tas upp i samband 
med delårsrapporten. 

 Med detta som grund avser kultur och fritid avvakta med att utföra större 
förändringar i sitt arbetssätt gällande den interna kontrollen innan de nya 
riktlinjerna är framtagna. 

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

Beslutet skickas till  
Eslövs kommuns revisorer, Gunilla Gulam 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 40    KOF.2021.0013 

Namngivning av del av Stenbocken  

Ärendebeskrivning  
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente § 1 är det nämnden som beslutar om 
namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader. 

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av Kommunledningskontoret, 
tillväxtavdelningen att namnge två kvarter på Stenbocken 14 och 15. 

Beslutsunderlag 
 Namngivning av del av Stenbocken 
 Uppdrag till nämnden att namnge del av stenbocken 
 planbestämmelser 
 Planbeskrivning 
 

Beredning 
Namnberedningsgruppen har inkommit med förslag till namn på de aktuella 
kvarteren. Namnberedningsgruppen fortsätter med namn inom temat 
Stjärntecken och föreslår kvartersnamnen Fisken och Kräftan. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att namnen på de nya kvarteren på Stenbocken 
Blir Fisken och Kräftan. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 41    KOF.2021.0038 

Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2021  

Ärendebeskrivning  
För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är 
implementerade i kommunen får servicenämnden 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 
 Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för anställda, 

förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2021 
 Sekretess för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 

2021 
 

Beredning 
Nämnden 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. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, Juridiska avdelningen 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 42    KOF.2021.0002 

Förvaltningschefen informerar  

 Årets prisgala genomfördes för första gången digitalt, vilket medfört att ca 1 
200 visningar har gjorts, med den traditionella fysiska galan är det ca 250 
personer som deltar. 

 Marieholmsrummet - arbete pågår med var den kan ställas upp 
 Marcus Kulle tillträder tjänsten som ny förvaltningschef i juni. 
 På grund av pandemin kommer invigningen av stora torg göras i två etapper. 

Det kommer att vara en formell invigning under hösten 2021. Till sommaren 
2022 kommer torget att invigas med ett större evenemang, arbetet med 
program pågår. 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 43  

Övrig information  

Inget att informera. 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 44  

Redovisning av delegeringsbeslut  

Inga delegeringsbeslut att redovisa. 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 45   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2020.0173-4 Servicenämndens beslut § 31, 2021 Sammanställning av det 

kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2020 

KOF.2021.0014-4 Kommunstyrelsens beslut § 57, 2021 Biblioteksplan 2021-2025 

KOF.2021.0014-5 Kommunstyrelsens beslut § 58 Hyresreducering av 
biografverksamhet under 2021 

KOF.2021.0014-6 Kommunstyrelsens protokoll § 68, 2021 Tillsättande av 
förvaltningschef för Kultur och Fritid 

KOF.2021.0053-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 36, 2021 Presentation 
av befolkningsprognos 2021-2037 

KOF.2021.0014-7 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 10, 2021 
Information rörande uppräkning av politikerarvoden 2021 

 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 

28 ( 28 )


	d2f87ea9-4202-4b90-bb15-e6dbf7ec044c.docx
	Innehåll
	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
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beslut



