
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Stadshuset, Christian Nilsson kl. 18:00-19:30  
  
Beslutande Kire Gelevski (S) (vice ordförande) 

Ann Hansson (S) 
Mauricio Sanchez (V) 
Veronica Malmborg (M)  ersätter Margaretha Holmquist (L) 
Bo Emanuelsson (M)  ersätter Christine Melinder (M) (ordförande) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Charlotte Jönsson (KD) 
Håkan Engblom (SD)  ersätter Ted Bondesson (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Håkan Jölinsson (SD) 
Alexandra Nikoleris (V) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Emil Ahlqvist (controller) §§122-125 
Per Andersson (bibliotekschef) §§122-126 
Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Lars Månsson (förvaltningsekonom) §§122-130 

  
Utses att justera Charlotte Jönsson (KD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2021-12-21   
  
Protokollet omfattar §§122-138 
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Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Kire Gelevski (S)  

 

Justerande   
  Charlotte Jönsson (KD)  
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§ 122  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 123  

Val av justerare  

Charlotte Jönsson (KD) utses att jämte ordförande Kire Gelevski (S) justera dagens 
protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 124  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande Kire Gelevski (S) föreslår att punkt nummer 9, Plan för intern kontroll 
2022 flyttas och läggs efter punkt nummer 2 Val av justerare. Punkt nummer 6 
Ekonomisk månadsrapport, punkt nummer 7 internbudget 2022 och punkt nummer 8 
Ansökan om 2022-års anslag till stiftelsen Gamlegård i Billinge flyttas och läggs 
efter punkt nummer 4 Verksamhetsinformation Gasverket. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 125    KOF.2021.0151 

Förslag på intern kontrollplan 2022  

Ärendebeskrivning  
Den interna kontrollen är en del av verksamhetsutvecklingen i kommunen. 

I enlighet med kommunallagens (KL) 6:e kapitel syftar dessa riktlinjer till att 
säkerställa en god intern kontroll i kommunens verksamheter. Nämndernas ansvar 
för den interna kontrollen anges i KL 6 kap 6 §. Det är alltid respektive nämnd som 
har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. 

Som en grund för planering, prioritering och uppföljning av arbetet med intern 
kontroll ska en årlig risk- och väsentlighetsanalys göras. 

Samtliga nämnder ska anta en plan för intern kontroll för innevarande år senast under 
januari. Nämnden ska använda risk- och väsentlighetsanalysen för att fatta beslut om 
vilka risker som ska ingå i nämndens interna kontrollplan. 

Nämnden ska i delårsrapporten rapportera hur arbetet med den interna kontrollen i 
nämnden fortlöper. Nämnden ska i årsredovisningen rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen innevarande år. Rapportering ska samtidigt 
ske till kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
 Förslag på intern kontroll 2022 
 Förslag till intern kontrollplan 2022 
 Risk- och väsentlighetsanalys 2022 
 

Beredning 
Risk- och väsentlighetsanalysen har tagits fram av verksamheterna inom kultur- och 
fritidsförvaltningen och sedan sammanställts av förvaltningens ledningsgrupp. 
Baserat på risk- och väsentlighetsanalysen har ledningsgruppen lyft fram förslag på 
fyra punkter att kontrollera under 2022. 

Förvaltningens förslag syns i Förslag till kontrollplan 2022. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 126  

Information - Skolbiblioteken  

Den organisatoriska ändring som görs rör endast de bibliotek som enbart fungerar 
som skolbibliotek. 

De berörda biblioteken är Ekenäs/Västra och Norrevång/Fridasro de kommer att 
organisatoriskt ligga under barn- och familjenämnden. 

En stor påverkan för att göra ändringen beror på att rektorerna har svårt att inkludera 
skolbiblioteket i skolans pedagogiska verksamhet. När skolbiblioteken 
organisatoriskt ligger under kultur- och fritidsnämnden blir det svårare för 
uppföljning och kommunikation. I statens offentliga utredningar (SOU), angående 
skolbiblioteken, som presenterades tidigare i år rekommenderas att rektor är chef 
över skolbibliotekarierna. 

Beslutsunderlag 
 Skolbiblioteken 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 127  

Verksamhetsinformation - Gasverket  

Informationen inkluderades i punkten Förvaltningschefen informerar. 

Paragrafen är justerad 
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§ 128    KOF.2021.0001 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat ekonomisk månadsrapport för januari-
november 2021. Enligt kommunens gällande styrprinciper ska nämnderna ha eko-
nomisk 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 
oktober eftersom det finns en viss förskjutning då frånvaron beräknas och bearbetas 
efter varje månads slut. Kommunens uttalade mål är att nå ett hälsotal om 95%. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk månadsrapport per november 2021 
 Redovisning nämnd Ekonomisk månadsrapport per november 
 

Beredning 
Förvaltningen har gjort en avstämning av redovisningen i förhållande till budget per 
november. Utfallet per november (avstämningsdatum 2 december) är ett överskott på 
30 tkr. Helårsprognosen är ett underskott på cirka 200 tkr. 

Hälsotalet efter oktober är 94,3 %. 

Övrig information framgår av rapport Ekonomisk månadsrapport per november. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Ekonomisk månadsrapport per november och 
hälsotal per oktober. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 129    KOF.2021.0139 

Internbudget 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat förslag till internbudget 2022. Internbudgeten presenteras 
per verksamhet och kontogrupp. Internbudgetens fördelade nettoram är 99,6 mnkr. 

Beslutsunderlag 
 Internbudget 2022 
 Internbudget 2022 
 Barnchecklista 
 

Beredning 
Förvaltningen har analyserat detaljerat utfall under 2021 och utifrån detta arbetat 
fram ett förslag till ramfördelning på kontogruppsnivå 2022 vilket framgår av 
bifogade beslutsunderlag. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat förslag till internbudget 2022. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraternas (SD) ledamöter deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 130    KOF.2021.0135 

Ansökan om 2022-års anslag till Stiftelsen Gamlegård i Billinge  

Ärendebeskrivning  
Stiftelsen Gamlegård söker anslag för 2022. I ansökan budgeteras fyra poster: 
föreståndartjänst, verksamhet, underhåll och industrimuseet. Enligt stiftelsen 
motsvarar dessa fyra poster 454 271 kr. 

Beslutsunderlag 
 Anslag till stiftelsen Gamlegård 2022 
 Anhåller om 2022-års anslag till Stiftelsen Gamlegård i Billinge 
 

Beredning 
Stiftelsen Gamlegård mottog ett anslag om 416 200 kr, exklusive arvodesuppräkning, 
för 2021-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 2022-års fastställda arvodesuppräkning och därför föreslås en senare tilläggs-
utbetalning. 

Stiftelsen föreslås anslag på 425 300 kr, exklusive arvodesuppräkning, fördelat enligt 
följande: 
Föreståndartjänst 327 800 kr 
Verksamhet 67 500 kr 
Underhåll 30 000 kr 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner anslag till stiftelsen Gamlegård 2022 på 425 
300 kronor samt gör en senare tilläggsutbetalning då 2022-års arveodesuppräkning är 
fastställd. 

Beslutet skickas till  
Stiftelsen Gamlegård 

Paragrafen är justerad 
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§ 131    KOF.2021.0136 

Priser och stipendier  

Ärendebeskrivning  
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut priser och stipendier. För år 2021 delas 
fem priser och två stipendier ut: kulturpris, idrottspris, ungdomsledarpris, pris för 
årets eldsjäl, jämställdhetspris, kulturstipendium och idrottsstipendium. Vissa priser 
och stipendier kan man själv ansöka om, och till andra måste man nomineras av 
någon annan. De inkomna nomineringarna och ansökningarna finns sammanställda i 
filen ”Priser och stipendier”. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om priser och stipendier 
 Priser och stipendier 
 Priser stipendier 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden utser årets pristagare bland de nominerade. Pristagarna 
och stipendiaterna offentliggörs vid prisgalan den 17 februari 2022. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar årets sju pristagare/stipendiater. 
Pristagarna/stipendiaterna offentliggörs vid prisgalan den 17 februari 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 132    KOF.2021.0157 

Medarbetarenkät 2021  

Ärendebeskrivning  
Medarbetarenkäten är ett verktyg där medarbetare ges möjlighet att lämna omdömen 
och tankar om olika företeelser på arbetsplatsen, dels genom själva enkäten men även 
genom efterföljande diskussioner i arbetsgruppen. Medarbetarenkäten är ett viktigt 
verktyg för att förbättra organisationen. Syftet med medarbetarenkäten är att ta reda 
på: hur det fungerar på våra arbetsplatser i olika frågor, hur ledarskapet fungerar och 
vad du som medarbetare tycker om Eslövs kommun som arbetsgivare. 

Medarbetarenkäten fungerar även som: måluppföljning inom attraktiv arbetsgivare, 
mätverktyg för om åtgärder/strategier ger avsedd effekt och underlag för 
förbättringsåtgärder, jämförelse av resultat över tid och jämförelse med andra. 

Beslutsunderlag 
 Medarbetarenkät 2021 
 Medarbetarenkät 2021 Hela Kultur och fritids 
 

Beredning 
Kultur- och Fritidsförvaltningens ledningsgrupp skapar en handlingsplan med 
förbättringsområde som prioriteras efter resultaten av medarbetarenkäten för 
förvaltningen. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av medarbetarenkäten. 

Paragrafen är justerad 
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§ 133    KOF.2021.0156 

Systematiskt brandskyddsarbete 2021  

Ärendebeskrivning  
Enligt rutin för uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet ska en 
förvaltningsövergripande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet göras. 

Beslutsunderlag 
 Systematiskt brandskyddsarbete 2021 
 Årliguppföljning SBA 2021 
 

Beredning 
Förvaltningens följer årligen upp det systematiska brandskyddsarbetet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 134    KOF.2021.0003 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2021  

Nytt inför 2022 är att koppla verksamhetsplan 2022 till Internbudget 2022. Förslag 
till verksamhetsplan 2022 kommer att presenteras på nämndens sammanträde i 
januari. 

Paragrafen är justerad 
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§ 135    KOF.2021.0002 

Förvaltningschefen informerar 2021  

 Organisationsförändring från den 1 januari 2022 
 Medborgarhuset november 2021 
 Karlsrobadet november 2021 
 Pandemin - hur påverkar de nya restriktionerna verksamheten 
 Ungdomsverksamheten  

o Sommaren  
 Mobila fritidsgården: Billinge, Marieholm, Harlösa, Stehag, 

Flyinge och Örtofta 
 Unga för unga: Sallerup, Rönneberga och Berga  

 24 feriearbetare 
o Öppettider och bemanning under terminen 
o Jullov: Mötesplatsen öppet alla dagar utom aftnar 

 Framtid  
o Ökad närvaro i byar och stadskärna 
o Ökad samverkan inom kommunorganisationen 
o Underhållsbehov av Gasverkets lokaler 

 Inköp av konstverk till stadsparken 
 Prisgalan under planering 
 Positivt föreningsprojekt med kommunen som samverkanspart 
 Handbollscup för barn med funktionsvariationer och deras familjer 
 Föreningsdag i Eslövshallen 
 Föreläsningar 
 Stadsfest 
 Föreningsmöte (dialog) om Idrottsparken i Östra Eslöv 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 136  

Övrigt  

Förvaltningen föreslår för nämnden att prissumman som delas ut till priser/stipendier 
ska höjas. Förslaget kommer upp som ett beslutsärende på nämndens sammanträde i 
januari. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 137  

Redovisning av delegeringsbeslut  

Inga beslut att redovisa. 

Paragrafen är justerad 
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§ 138   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2021.0014-32 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §147, 2021 Antagande 

av kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 
för varor och tjänster 2022 

KOF.2021.0014-33 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 58, 2021 
Information om uppräkning av arvode till kommunalråd och 
övriga förtroendevalda i kommunen samt till förtroendevalda i 
kommunala bolag 

KOF.2021.0014-34 Reviderad. Bilaga 1 Års- och timarvoden för förtroendevalda i 
Eslövs kommun 2022 

KOF.2021.0014-35 Bilaga 2 Arvoden för förtroendevalda inom de kommunala 
bolagen inför årsstämmorna 2022 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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