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2021-11-17 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Stadsbiblioteket, Palladium kl. 18:00-19:45  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

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

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Veronica Malmborg (M) 
Bo Emanuelsson (M) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Alexandra Nikoleris (V) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Johan Plambeck (verksamhetschef) §§107-114 
Emil Ahlquist (controller) §§107-112 
Lars Månsson (förvaltningsekonom) §§107-115 

  
Utses att justera Ted Bondesson (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslövs kommun, 2021-11-24   
  
Protokollet omfattar §§107-121 
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Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Christine Melinder (M)  

 

Justerande   
  Ted Bondesson (SD)  
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Innehåll 
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§109 Ändring av föredragningslitan 

§110 Yttrande över förslag på riktlinjer för resor och möten 

§111 Redovisning Intern kontroll 2021 

§112 Yttrande över samråd för detaljplan över Stehag 5:118 

§113 Verksamhetsinformation - Kulturskolan 

§114 Ansökan av tillägg på verksamhetsbidrag 2022 Haga Kvarn 

§115 Ekonomisk månadsrapport 2021 

§116 Kontantfria bad 

§117 Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2021 

§118 Förvaltningschefen informerar 2021 

§119 Rådet för Hälsa och Trygghet 2021 

§120 Redovisning av delegeringsbeslut 

§121 Anmälningar för kännedom 
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§ 107  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 108  

Val av justerare  

Beslut 
Ted Bondesson (SD) väljs att jämte ordförande Christine Melinder (M) justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 109  

Ändring av föredragningslitan  

Ordförande Christine Melinder (M) föreslår att ärende nummer 6 Yttrande över 
förslag på riktlinjer för resor och möten, ärende nummer 7 Redovisning av 
internkontroll 2021 och ärende nummer 8 Yttrande över samråd för detaljplan över 
Stehag 5:118 läggs in under punkt nummer 2. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändring av föredragningslistan. 

Paragrafen är justerad 
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§ 110    KOF.2021.0118 

Yttrande över förslag på riktlinjer för resor och möten  

Ärendebeskrivning  
Avdelningen Gata, trafik och park har enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut den 27 januari § 3, 2021 fått i uppdrag av revidera riktlinjerna för resor och 
möten under 2021 och i samband med antagande även avveckla den äldre 
resepolicyn från 2003. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag på riktlinjer för resor och möten 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 170, 2021 Remittering av 

förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Förslag till Riktlinjer för resor och möten - Remissversion 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 3, 2021 Revidering av riktlinjer 

för resor och möten 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom förslaget och har 
följande att anmärka på riktlinjerna. Eslövs kommun har nyligen tagit fram riktlinjer 
och rutiner för distansarbete. I Riktlinjerna för resor och möten berörs frågan om 
distansarbete där vissa delar strider mot det nyligen framtagna styrdokumentet. 
Förvaltningen föreslår att delar kring distansarbete stryks från dokumentet för att inte 
skapa otydlighet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 
det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 111    KOF.2021.0130 

Redovisning Intern kontroll 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet 
har varje nämnd skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den 
interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning Intern kontroll 2021 
 Rapport av utförd intern kontroll 2021 
 

Beredning 
Kontroll har utförts i enlighet med Plan för intern kontroll 2021. Resultatet av den 
interna kontrollen finns sammanställt i dokumentet Rapport av utförd intern kontroll 
2021. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapport av utförd inter kontroll 2021 och 
översänder den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 112    KOF.2021.0131 

Yttrande över samråd för detaljplan över Stehag 5:118  

Ärendebeskrivning  
Fastighetsägaren ansökte den 17 juni 2019 om planbesked för att planlägga för cirka 
50 tomter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 november att: 

 positivt planbesked lämnas för att upprätta detaljplan för del av fastigheten 
Stehag 5:1, Stehag, Eslövs kommun 

 kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheten till en blandad 
bebyggelse i området. 

  

Efter att planbeskedet gavs har det genomförts en fastighetsbildning och en fastighet 
som motsvarar planområdet har bildats. Den aktuella fastigheten heter Stehag 5:118. 
Detaljplanen har nu gjorts tillgänglig för samråd. 

  

  

Beslutsunderlag 
 Yttrande över samråd för detaljplan Stehag 5:118 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134, 2021 Beslut om samråd för 

detaljplan Stehag 5:118 
 Planbeskrivning för detaljplan Stehag 5:118 
 Plankarta 
 Riskutredning 
 Bullerutredning 
 Markteknisk undersökningsrapport 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
 Dagvatten och skyfallsutredning Stehag, Eslöv 
 trafik inför detaljplan för fastigheten Stehag 5:118 
 Översiktligt projekterings PM Geoteknik 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på Kulturoch fritidsförvaltningen har gått igenom detaljplanen och 
har inga synpunkter att lämna på förslaget. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 113  

Verksamhetsinformation - Kulturskolan  

 Kulturskolan har haft två föreställningar med 150 besökande per gång. 
 Julavslutningen kommer att genomföras med stor försiktighet med tanke på 

hur smittspridningen ser ut just nu. Det kommer att vara fler föreställningar 
med begränsat antal besökare. 

 Luciakonserten är den 11 december och luciaturnén är den 13 december. I år 
har möjligheten för att andra deltagare är med öppnats upp. De som känner 
att de vill prova på att sjuka i kör kommer att vara med. 

 Våren 2020 beviljade Statens kulturråd 415 000 kr, kriterierna var öppen 
verksamhet. 20 000 kr av pengarna har använts i ett projekt tillsammans med 
Höör och Hörby.  Dessa medel har kulturskolan fått behålla för projekt även 
under våren. 

 Efter att restriktionerna vid pandemin är borta lägger verksamheten stort 
fokus på att rekrytera gruppaktiviteterna, det har varit svårt att genomföra de 
på distans. 

 Visionbilder på ny kulturskolan 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 114    KOF.2021.0121 

Ansökan av tillägg på verksamhetsbidrag 2022 Haga Kvarn  

Ärendebeskrivning  
Stiftelsen Haga Kvarn har ansökt om ett tillägg jämte sitt verksamhetsbidrag för att 
renovera kvarnens huskropp, även kallat Bölet i folkmun, om totalt 1 020 000 kr. 
Kvarnens kropp är klädd i tjärpapp. Denna beklädnad har vittrats ner av väder och 
vind till en grad där ompappning måste göras för att bibehålla kvarnens skick. Vidare 
nämner ansökan också ett behov av att besiktiga och eventuellt renovera fönster och 
spont om besiktningen visar behov för detta. 

Beslutsunderlag 
 Äskande från Haga Kvarn 
 Äskande av tillägg på verksamhetsbidrag för 2022 
 Haga Kvarn ekonomisk redovisning 2020 
 

Beredning 
Behovet av att vårda byggnader löpande och tidvis med investeringar är ett faktum 
förvaltaren för de samma inte kan bortse från. I fallet Haga Kvarn där byggnaden är 
en del av Eslövs kommuns kulturarvsbestånd och då förvaltningen sker inom ramen 
för en stiftelse kan finansieringen av renoveringar och investeringar se ut på olika 
sätt. Utöver att äska medel från Eslövs kommun har stiftelsen också ansökt om 
finansiering från Sparbanksstiftelsen Finn, beslut är i skrivande stund inte fattat. 
Ytterligare finansiärer är inte upptagna i skrivelsen från stiftelsen. 

Länsstyrelserna har tillsammans med Riksantikvarieämbetet ansvar för bidragsmedel 
för vård och tillgängliggörande av kulturminnen och kulturmiljöer. En ansökan bör 
lämpligen skickas även till dessa intressenter. 

I bilaga till äskandet från stiftelsen har en offert från en tilltänkt utförare av arbetet 
skickats med. En önskan från potentiella finansiärer är att fler offerter tas in och 
värderas parallellt av stiftelsen. Detta för att eventuella medel ska kunna användas 
korrekt och kostnadseffektivt i förhållande till de insatser som görs i byggnaden. I 
värderingen som görs av offerterna kan stiftelsen också undersöka vilka insatser som 
måste eller bör göras omgående och vilka insatser som kan läggas på framtiden. 
Konstaterat är att ansökan är skickad till Eslövs kommun mot bakgrund av ett stort 
och omedelbart renoveringsbehov. Stiftelsen måste jämte eventuellt bidrag från 
Eslövs kommun söka stöd även från andra aktörer. Eslövs kommun är dock primär 
intressent och bör i möjligaste mån stötta Stiftelsen Haga Kvarn i att lösa den 
uppkomna situationen utan dröjsmål för att säkra kvarnens skick framåt. Kultur- och 
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Fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till föreningar enligt antagna kriterier och 
regler. Stöd och bidrag till större investeringar och renoveringar ryms inte inom detta 
regelverk och följaktligen har nämnden då inte heller några medel avsatta för 
ändamålet. Om kultur- och fritidsnämnden ska kunna fördela stöd av den här 
karaktären, behöver det finnas en bättre långsiktighet och framförhållande i 
föreningars underhållsplanering. På det viset kan kultur- och fritidsnämnden lyfta 
behoven i kommunens övergripande budgetprocess. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ser vikten av bevarandet av kvarnen då den utgör en del 
av Eslövs kommuns kulturarvsbestånd och förslår därför kommunstyrelsen att 
besluta om tilläggsanslag om belopp upp till 500 tkr för Stiftelsen Haga Kvarn. 
Vidare förslås att i beslutet uppmana stiftelsen att aktivt söka externa finansiärer för 
projektet, genomföra fler offertförfrågningar för att effektivisera den totala 
kostnadsbilden, samt att arbeta fram en långsiktig underhållsplan att presentera för 
kultur- och fritidsförvaltningen under 2022. 

Ärendet justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Stiftelsen Haga Kvarn 
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 115    KOF.2021.0001 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat ekonomisk månadsrapport för januari-
oktober 2021. Enligt kommunens gällande styrprinciper ska nämnderna ha 
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 september 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 oktober 
 Ekonomisk månadsrapport per oktober och hälsotal per september 
 

Beredning 
Förvaltningen har gjort en avstämning av redovisningen i förhållande till budget per 
oktober. Utfallet per oktober (avstämningsdatum 2 november) är ett överskott på 
cirka 0,6 mnkr. Helårsprognosen är ett underskott på cirka 0,5 mnkr. 

Hälsotalet efter september är 94,7 %. 

Övrig information framgår av rapport Ekonomisk månadsrapport per oktober. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 116    KOF.2021.0117 

Kontantfria bad  

Ärendebeskrivning  
Som ett led att öka tryggheten för personalen samt öka effektiviseringen av 
administrationen föreslås att Karlsrobadets verksamhet övergår till kontantfri 
hantering. 

Beslutsunderlag 
 Kontantfria bad 
 

Beredning 
Karlsrobadet erbjuder idag olika betalningsalternativ så som digitalt förköp, bankort, 
swish samt kontanter. Samhällets utveckling och bankernas förändrade krav och 
rutiner för kontanthantering har under senare år tydligt förändrat medborgans 
betalningsrutiner. Bankernas förändrade krav har även påverkat badets 
administration av kontanter då myntväxling inte längre erbjuds. 

Analys av dagens betalningsflöde 

År Kort, swish % Kontant % 
2017     82%      18% 
2018     95%      5% 
2019     93%      7% 
2020     94%      6% 
2021     93%      7% 

Hotbild 
Även om det inte hanteras mycket kontanter så är det en risk för personalen som 
jobbar i reception/kassa att utsättas för hot och våld. Förutom mottagande och 
förvaring av kontanter hanterar även personalen bankningen av inkomna medel. Ett 
moment som ytterligare utsätter personalen för en hotbild. Att införa kontantfri 
hantering innebär att badet minimerar risken för att bli utsatt för rån. 

Kioskverksamhet 
Kioskverksamheten påverkas inte då den bedrivs av Bowlinghallen. Denna kommer 
fortsättningsvis acceptera kontanter. 

Vad säger lagen 
Karlstad införde kontantfri hantering för Sundstabadet inför 2021 vilket överklagades 
av en medborgare. Medborgaren ansåg att det strider mot riksbankslagen att som 
offentlig verksamhet inte acceptera kontantfri betalningsform. 
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Förvaltningsrätten avslog överklagan främst med bedömningen, mot bakgrund att det 
saknas lagstadgat krav på kommunen att anordna badhus, att kommunens uttag av 
avgifter mer utgör en frivillig civilrättslig avtalsrelation beträffande köp av tjänst 
mellan kommunen och badhusets besökare. 

Ekonomi 
Att hantera kontanter kräver dagligen en del administration, både av badets personal 
men även av den centrala ekonomienheten. Vinsten i tid är dock inte definierad i 
denna utredning. 

I det fall att kontanthantering ska fortsätta att gälla behöver avtal skrivas med 
kontanthanterings företag, som hanterar transport mellan bad och bank. För 
Karlsrobadet skulle detta innebära en ökad kostnad på ca 30 tkr per år. 

Bifall 
Lenar Larsson (S) och Mohammad Gulchin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Yrkande 
Sverigedemokraterna (SD) yrkar på avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
Sverigedemokraternas (SD) yrkande mot varandra och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa kontantfri verksamhet på Karslrobadet, 
med start den 1 januari 2022. Vidare beslutas att återrapportering ska ske vid 
nämndens sammanträde i april för diskussion kring Marieholmsbadets verksamhet. 

Reservation 
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till  
Verksamhetschef, Karslrobadet 

Paragrafen är justerad 
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§ 117    KOF.2021.0003 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2021  

Muntlig redovisning av kultur- och fritidsnämndens målarbete. 

Beslut 
Kultur- och fritids lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 118    KOF.2021.0002 

Förvaltningschefen informerar 2021  

 Extra anslag 2021  
o Medborgarhuset 800 tkr 
o Evenemang 100 tkr 
o Bad 500 tkr 

 Budget 2022 - Satsningar och Förväntningar 
 Allmän kultur  

o ökad ram - Kulturgaranti för barn och unga 
 Medborgarhuset oktober 
 Karlsrobadet oktober 
 Övrig information  

o Priser och stipendier 
o Musikriket, samverkan kommun, Musik i syd och byförening 
o Ung kultur 
o Aktivitetsrunda invigd Onsjöpark 
o Basketprojekt 
o Gasverket med mobil fritidsgård 
o Digitalt utanförskap 
o Husarängen, lägesrapport - konstgräsfrågan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 119    KOF.2021.0100 

Rådet för Hälsa och Trygghet 2021  

Charlotte Jönsson (KD) informerar vad som togs upp på Rådet för Hälsa och 
Trygghets sammanträde. 

 Trygghetsvandring som även går att följa digitalt   
 Fältverksamheten informerar 
 Gasverket informerar  
 EBO informerar 
 Polis och räddningstjänsten informerar 
 Aktuellt i kommunen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 120  

Redovisning av delegeringsbeslut  

Inga delegeringsbeslut att redovisa. 

Paragrafen är justerad 
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§ 121   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2021.0014-27 Kommunfullmäktiges beslut § 120, 2021 Avsägelse från Dennis 

Larsen (SD) från uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval 

KOF.2021.0014-28 Kommunfullmäktiges beslut § 109, 2021 Antagande av policy 
för kommunikation i Eslövs kommun 

KOF.2021.0014-29 Kommunfullmäktiges beslut § 106, 2021 Delårsrapport för 
Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021 

KOF.2021.0014-30 Kommunfullmäktiges beslut § 112, 2021 Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2022 

KOF.2021.0014-31 Expediering Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2021 
Antagande av bostadsförsörjningsstrategi för Eslövs kommun 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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