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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Stadshuset, lokal Christian Nilsson kl. 18:00-19:15  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

Kire Gelevski (S) (vice ordförande) 
Margaretha Holmquist (L) 
Mohammad Gulchin (S) 
Ted Bondesson (SD) 
Lena Larsson (S)  ersätter Ann Hansson (S) 
Ronny Färnlöf (SD)  ersätter Dennis Larsen (SD) 
Mauricio Sanchez (V) (2:e vice ordförande) 
Charlotte Jönsson (KD) 

  
Övriga närvarande Stefan Persson (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Mauricio Sanchez (V) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2021-05-26   
  
Protokollet omfattar §§46-58 
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Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Christine Melinder (M)  

 

Justerande   
  Mauricio Sanchez (V)  
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§ 46  

Övriga närvarande under informationsmötet  

Nedanstående deltagare är närvarande under informationsmötet men inte under 
beslutsmötet. 

Veronica Malmborg (M) 

Paragrafen är justerad 
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§ 47  

Val av justerare  

Beslut 
Mauricio Sanchez (V) utses att jämte ordförande Christine Melinder (M) justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 48  

Information från verksamheterna  

Helena Schönström, Kultur och Fritid 

 fritidspolitiska programmet 
 för att uppfylla kulturgarantin har förvaltningen äskat medel till ny tjänst 

inom barnkulturarbetet 
 invigning av torget 2022 
 sommar i Eslöv, anpassade arrangemang efter Folkhälsomyndigheternas 

rekommendationer 
 nationaldagsfirandet blir ett kort digitalt arrangemang 

  

Julia Håkansson, Susanne Persson, Ungdomsverksamheten 

 ungdomsgården öppnade i mars 
 digitala tävlingar, cykling och andra uteaktiviteter 
 på gården har en musikstudio byggts, de har lånat instrument från 

kulturskolan 
 aktiviteterna på Berga är inte igång just nu 
 under pandemin har personal hjälpt till i andra verksamheter, bland annat 

med att dela ut lunchlådor till eleverna 
 sommarens planering  

o unga för ungar 
o mobila fritidsgården 

Paragrafen är justerad 
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§ 49    KOF.2021.0072 

Konstutställning Marieholmsrummet  

Ärendebeskrivning  
Mariehomsrummet, eller Marieholmssamlingen har i dagsläget ingen lokal där den 
kan visas och är därför nedpackad. Då ingen permanent lokal finns att tillgå och 
att lämpliga kandidater på lokal saknas försöker Kultur- och fritidsförvaltningen hitta 
lösningar för att samlingen ändå ska komma allmänheten till gagn. 

Medarbetarna på Marieholms bibliotek har därför gemensamt beslutat att sätta upp 
utställningen om Marieholm, det så kallade ”Marieholmsrummet”, på Marieholms 
bibliotek under senhösten 2021. 

Tanken är att göra utställningen mobil så att den kan sättas upp och tas ner och 
därigenom enkelt kunna flyttas till andra platser/orter för att där sättas upp som 
utställning. 

Under icke pågående utställning kommer utställningen om Marieholm, 
”Marieholmsrummet” att förvaras i källarlokal i centrumhuset i Marieholm. 

Beslutsunderlag 
 Marieholmsrummet 
 

Beredning 
Beslutet har fattats i samråd mellan personalen på biblioteket i Marieholm, 
bibliotekschef och förvaltningschef för Kultur- och fritid utifrån samlingens och 
allmänhetens bästa. Som tidigare nämnts finns det ingen permanent lösning av 
lokalfrågan. Efter interna diskussioner är det tjänstepersonernas uppfattning att detta 
är den bästa lösningen.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens förslag som sitt eget. Ärendet läggs till 
handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 50    KOF.2021.0047 

Verksamhetsplan, Eslövs stadsmuseum 2021  

Information om Eslövs stadsmuseums verksamhetsplan för 2021. 
På grund av coronaviruset har inte alla planerade aktiviteter kunnat genomföras och 
det är mycket osäkert när stadsmuseet kan öppnas igen.  

Aktuella utställningar 
Så snart museet kan öppnas kommer utställningen Eslövskungen, Christian E Nilsson 
att visas. Museet var endast öppet 10 dagar efter vernissagen. Vi får se och minnas 
olika Eslövspersoner, det är nu ej levande personer som varit viktiga för kommunens 
utveckling. En förhoppning att hinna visa nuvarande livsmedelsproducenter i 
kommunen. 

Övriga aktiviteter 
Det kommer att arrangeras stadsvandringar, om pandemin tillåter kan 
musikevenemang, tillsammans med Kultur och fritids, arrangeras på museigården. 
De kommer även att ha samarbete med övriga museer i kommunen såsom 
Gammelgården, Harlösa donationshus. Det kommer att vara aktiviteter sista veckan i 
juli. Föreläsningar i samband med de aktuella utställningarna kommer att 
arrangeras.ulK 

  

  

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan 2021 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. Informationen läggs till 
handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 51    KOF.2021.0063 

Remissvar över förslag till evenmangss  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade i april 2020 (KS.2020.0221, paragraf 64) att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till kommunövergripande 
evenemangsstrategi. Strategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för 
arbetet med externa evenemang. Arbetet med framtagandet av strategin har letts av 
tjänstepersoner från kommunledningskontoret. I arbetet har de involverat 
tjänstepersoner från Kultur och Fritid, andra förvaltningar, fristående aktörer och 
samarbetspartners utanför Eslövs kommun. Kultur och Fritids roll har varit att delta i 
workshoparbetet inför kommunledningskontorets framtagande av strategin. Förslaget 
till evenemangsstrategi skickades på remiss till berörda nämnder för inhämtning av 
synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till evenemangsstrategi 
 Evenemangsstrategi - remissversion 
 

Beredning 
På det stora hela bedöms arbetet med en övergripande evenemangsstrategi som 
mycket positivt för Eslövs kommun, och strategin skapar förutsättningar för ett aktivt 
arbete med att attrahera regionala, nationella och internationella evenemang till 
Eslöv. Det möjliggör också för Eslövs kommun att bli en tydligare samarbetspartner 
för både välbekanta, lokala arrangörer och för nya, externa kontakter. Kriterierna för 
de evenemang som ska attraheras är viktiga. Dock bedöms kriterierna vara väldigt 
allmänna, och därmed relativt svåra att använda som urvalsverktyg. Förvaltningen 
ser gärna en tydligare (smalare) inriktning, både för att tydliggöra tjänstepersonernas 
arbete och riktning, och för att lättare kunna förklara och kommunicera de urval som 
görs. ”Strategin ska ses som ett stöd för prioritering av evenemang”, men det är 
tveksamt om den till fullo kan erbjuda det stödet med så allmänna kriterier. 

Kultur och Fritid saknar ett resonemang kring målgrupper i strategin. Kriteriet om 
social hållbarhet skulle kunna vara en utgångspunkt för ett aktivt målgruppsarbete, 
men ett mer uttalat barn- och ungdomsperspektiv är önskvärt. 

Det är viktigt med en tydlighet kring vem som leder och ansvarar för arbetet med 
evenemang kopplade till evenemangsstrategin. Ett tydligt uttryck att det är 
kommunledningskontoret som leder den interna evenemangsgruppen är önskvärt, för 
att undvika eventuella missförstånd. 
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Yrkande 
Ted Bondesson (SD) yrkar att uppmana kommunstyrelsen att inte anta 
evenemangsstrategin eftersom Eslövs kommun redan har ett flertal strategier. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.  

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

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 52    KOF.2021.0001 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

Ärendebeskrivning  
Kultur och fritid har upprättat en ekonomisk månadsrapport för januari-april 2021. 
Enligt kommunens gällande styrprinciper ska nämnderna få en ekonomisk 
uppföljning med prognos varje månad. Enligt politiskt beslut ska det också ingå 
rapportering av aktuellt hälsotal. Syftet är att följa utvecklingen av hälsotalet och 
initiera analys och åtgärder om utvecklingen är negativ. Hälsotalet avstäms efter 
mars eftersom det finns en viss förskjutning då frånvaron beräknas och bearbetas 
efter varje månads slut. Kommunens uttalade mål med hälsotalen är att nå ett hälsotal 
om minst 95 %. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk månadsrapport per april 2021 
 Redovisning nämnd Ekonomisk månadsrapport per april 
 

Beredning 
Förvaltningen har gjort en avstämning av redovisningen i förhållande till budget per 
april. Utfallet per april (avstämningsdatum 5 maj) är ett överskott på 2221 tkr. 
Helårsprognosen är dock ett underskott på cirka 1500 tkr. Detta underskott härleds 
främst till baden och Medborgarhuset som tydligt påverkats av pandemin. 

Hälsotalet efter mars är 94,6 %. 

  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för januari 
- april 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 53    KOF.2021.0055 

Samråd kring detaljplan för del av fastigheten Örnen 4 med flera, Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Eslövs Bostads AB (EBO) inkom den 2 maj 2017 med begäran om planbesked för 
del av fastigheten Örnen 4. Sökanden vill omvandla fastigheten till en plats för nya 
bostäder. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt § 104, 2017 att bevilja 
positivt planbesked. Ett planförslag är nu upprättat och skickas ut på samråd. 

Beslutsunderlag 
 Underrättelse om samråd detaljplan för del av fastigheten Örnen 4 med flera, 

Eslövs kommun 
 KSAUs beslut § 34 2021 Underrättelse om samråd detaljplan för del av 

fastigheten Örnen 4 med flera, Eslövs kommun 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 Riskanalys avseende farligt gods 
 Trafikbullerutredning 
 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 

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

 Detaljplanen upplevs som välarbetad och ser ut att kunna förbättra Eslövs 
stad. I detaljplanen beskrivs det att inom planområdet kommer det att 
upprättas torgliknande allmänna platser, Kultur- och fritidsförvaltningen 
poängtera att man bör se över möjligheten till offentlig konst redan i ett tidigt 
skede. 

Yrkande 
Ted Bondesson (SD) yrkar på tillägg att vid byggnation ska det undvikas att skymma 
lagerhuset . 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen. 
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Reservation 
Ted Bondesson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 54    KOF.2021.0071 

Upphandlingsgenomförandeplan 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt Eslövs kommuns nya upphandlingsorganisation ska nämnderna se över 
nästkommande års upphandlingsbehov i god tid. Detta för att resurser på 
upphandlingsenheten ska kunna fördelas på rätt sätt och för att få en överblick 
om det finns likande behov på olika förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
 Upphandlingsgenomförandeplan 2022 
 upphandlingsgenomförandeplan KoF 2022 
 

Beredning 
Tjänsteperson på Kultur och fritids har i samråd med verksamhetscheferna kommit 
fram till en upphandlingsgenomförandeplan för 2022. 

Det kan fortfarande uppstå andra behov, men behoven i planen är de som det finns 
vetskap om i nuläget. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upphandlingsgenomförandeplanen för 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, upphanlingsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 55    KOF.2021.0003 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2021  

Information om målarbetet som löper på bra. Arbetet pågår under hela året, nämnden 
ser med tillförsikt fram mot att målen ska vara uppfyllda vid årets slut. 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 56    KOF.2021.0002 

Förvaltningschefen informerar  

 ansökt om medel från Socialstyrelsen för Sommar i Eslöv 
 Marcus Kulle ny förvaltningschef tillträder tjänsten den 4 juni 2021. 

  

I samband med förvaltningschefen informerar tackar ordförande Christine 
Melinder Stefan för ett förtjänstfullt arbete i förvaltningen och bra samarbete. Stefan 
önskas en skön tid som pensionär. 

Paragrafen är justerad 
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§ 57  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KOF.2021.0069-1 Bidragsutbetalning 

KOF.2021.0068-1 Utbetalning av bidrag för 2020 

KOF.2021.0068-2 Aktivitetsstöd för 2020 års verksamhet 

KOF.2021.0068-3 Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2020 handikapp- och 
pensionärsföreningar 

 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 58   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2021.0014-12 Kommunfullmäktiges beslut § 57, 2021 Stiftelsen Gamlegård - 

verksamhetsberättelse och årsredovisningen 

KOF.2021.0014-11 Kommunfullmäktiges beslut § 56 2021 - Anvarsprövning av 
2020 års verksamhet för samtliga styrelser, nämnder och 
förtroendevalda 

 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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