
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-12 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset kl. 18:00-19:00  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

Kire Gelevski (S) (vice ordförande) 
Ann Hansson (S) 
Margaretha Holmquist (L) 
Kerstin Malm (S)  ersätter Mohammad Gulchin (S) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Mauricio Sanchez (V) (2:e vice ordförande) 
Charlotte Jönsson (KD) 
Håkan Engblom (SD)  ersätter Ted Bondesson (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Veronica Malmborg (M) 
Bo Emanuelsson (M) 
Lena Larsson (S) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Krister Carlberg (C) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Helena Schönström (verksamhetschef) §§1-5 

  
Utses att justera Kire Gelevski (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-01-19   
  
Protokollet omfattar §§1-15 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Christine Melinder (M)  

 

Justerande   
  Kire Gelevski (S)  
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Sammanträdesprotokoll 
2022-01-12 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Innehåll 
 

§1 Upprop 

§2 Val av justerare 

§3 Verksamhetsinformation - Kultur- och fritidskontoret 

§4 Ändring av föredragningslistan 

§5 Arrangemangsbidrag 2022 

§6 Revidering av prissumma - priser/stipendium 

§7 Verksamhetsplan 2022 - nämndsplan 

§8 Yttrande över granskning för detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv, 
Eslövs kommun 

§9 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

§10 Kultur- och fritidsnämndens målarbete 

§11 Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2022 

§12 Förvaltningschefen informerar 

§13 Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet 

§14 Redovisning av delegeringsbeslut 

§15 Anmälningar för kännedom 
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§ 1  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-01-12 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 2  

Val av justerare  

Kire Gelevski (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Beslut 
Kultur- och frtidisnämnden utser Kirev Gelevski (S) att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-01-12 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 3  

Verksamhetsinformation - Kultur- och fritidskontoret  

 Covid-19 - ställer om verksamheten efter nya riktlinjer från 
Folkhälsomyndigheterna. Försöker undvika att ställ in, utan i stället 
genomföra i mindre skala och med anpassningar. 

 Prisgalan - genomförs som planerat med hänsyn till restriktionerna och med 
en mindre publik. 

 Kulturpolitisk strategi beslutades på KS - arbetet kommer att sättas igång. 
 Fritidspolitisk strategi - yttrande från de andra nämnderna har inkommit, 

sammanställning pågår, en kommunövergripande strategi kommer att 
beslutas av KF. 

 Eslövs festen - genomförs den 18-19 juni 2022, arbete pågår. 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 4  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande Christine Melinder (M) föreslår att ärende nummer 5 
Arrangemangsbidrag 2022 flyttas och läggs in under punkt 3 
Verksamhetsinformation - Kultur- och fritidskontoret. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändring av föredragningslistan. 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-01-12 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 5    KOF.2021.0138 

Arrangemangsbidrag 2022  

Verksamhetschef redovisar utbetalningar av föreningsstöd 2022. Beslutet är 
delegerat till förvaltningschef med vidaredelegering. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut Stöd till arrangemang 2022 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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2022-01-12 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 6    KOF.2021.0171 

Revidering av prissumma - priser/stipendium  

Ärendebeskrivning  
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 15 december 2021, §136 fick 
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag kring revidering av prissummorna 
för priser och stipendier. 

Beslutsunderlag 
 Revidering av prissumma för stipendier 
 

Beredning 
Kultur och Fritidsnämnden delar årligen ut sju priser och stipendier. 
Kulturstipendium, kulturpris, idrottsstipendium, idrottspris, ungdomsledarpris, årets 
eldsjäl samt jämställdhetspriset. 

Samtliga utmärkelser belönas med en summa av 5 000 kr. Summan har varit 
densamma sen priserna instiftades och bör därför revideras. Genom att revidera 
summorna höjs även statusen för nämndens utmärkelser. 

En höjning med 5 000 kr per utmärkelse innebär att samtliga stipendier och priser 
belönas med en summa på 10 000 kr. Detta skulle i sig innebära en ökad kostnad 
motsvarande 35 000 kr att hantera i nämndens budget för 2022. Då internbudgeten är 
beslutad föreslår förvaltningen att kontot för utmärkelserna för 2022 övertrasseras 
med 35 000 kr och att det balanseras upp genom överskott i andra delar av nämndens 
verksamheter. Den ökade kostnaden arbetas sedan in inför budget 2023. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera prissumman till 10 000 kr för 
samtliga sju utmärkelser. 

Beslutet skickas till  
Utvecklare, Kultur 
Förvaltningsekonom 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 7    KOF.2021.0176 

Verksamhetsplan 2022 - nämndsplan  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-12-07 § 162 ska 
nämnderna presentera en plan för året, som ska ligga till grund för årets 
resultatdialoger. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden 2022 
 Verksamhetsplan kultur- och fritidsnämnden 2022 
 

Beredning 
Förvaltningen har enligt riktlinjerna arbetat fram en verksamhetsplan innehållande de 
satsningar som framgår av kommunens budget 2022 samt nämndens övriga 
verksamhetsmässiga prioriteringar. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på 
verksamhetsplan för 2022. 

Beslutet skickas till  
Utvecklingsledare 

Paragrafen är justerad 
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2022-01-12 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 8    KOF.2021.0172 

Yttrande över granskning för detaljplan för fastigheten Falken 10 i 
Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 december 2021 § 164 beslutat att skicka 
ut detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun, på granskning. 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom fastigheten Falken 
10. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över granskning för detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut §164 Granskning för Detaljplan för 

Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för Falken 10. 
 Plankarta för Falken 10 
 Samrådsredogörelse för Falken 10 
 Trafikbullerutredning för Falken 10 
 Miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning för Falken 10. Granskning 
 Översiktlig riskbedömning för Falken 10 
 Kompletterande miljöteknisk mark- och byggnadsundersökning på fastigheten 

Falken 10 i Eslöv 
 

Beredning 
Tjänstepersoner på Kultur- och Fritidsförvaltningen har läst igenom handlingarna 
och har inga synpunkter att lämna på detaljplanen. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 9    KOF.2021.0174 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete  

Ärendebeskrivning  
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet 
med arbetsmiljöpolicyn samt föreskriften AFS 2001 :1; Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Med tanke på de förtroendevaldas arbetsgivaransvar genomförs 
årligen en förvaltningsövergripande sammanställning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att på så sätt öka deras inblick i arbetsmiljöfrågorna. Varje 
enhet inom Kultur och Fritid har i samråd med skyddsombud gått igenom en 
checklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En sammanställning av samtliga 
checklistor har gjorts och generella styrkor och förbättringsområden inom 
förvaltningen har sammanställts. 

Beslutsunderlag 
 Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete, Kultur och Fritid 2021 
 Sammanställning av systematiskt arbetsmiljöarbete Kof 
 Årlig uppföljning SAM 2021, Badet 
 Årlig uppföljning SAM 2021 Kontoret 
 Årlig uppföljning SAM 2021 Bibliotek 
 Årlig uppföljning SAM 2021, Gasverket 
 Årlig uppföljning SAM  2021 Kulturskolan 
 Årlig uppföljning SAM 2021 Medborgarhuset 
 

Beredning 
Sammanställning har gjorts av checklistorna från alla verksamheterna. Mindre brister 
och åtgärder i enskilda verksamheter ansvarar varje verksamhetschef för under 2021. 
För de övergripande bristerna har ett förslag på förvaltningsövergripande 
handlingsplan tagits fram med följande förbättringsåtgärder inför 2022. 

 Säkerställa att ansvaret för arbetsmiljöarbetet är fördelat i verksamheterna 
 Lyfta Eslövs kommuns riktlinjer, rutiner och mål för arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsträffar under året, för att säkerställa att alla medarbetare får till sig 
information och kunskap. 

 Undersöka vilka chefer och skyddsombud som behöver förnyade kunskaper 
inom arbetsmiljöarbetet och säkerställa dem utbildning under året. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag om handlingsplan 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 10    KOF.2022.0005 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete  

Arbetet med verksamhetsplanen har påbörjats och kommer att lyftas upp 
till nämndens på sammanträden under året. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 11    KOF.2021.0038 

Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2022  

Ärendebeskrivning  
För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är 
implementerade i kommunen får kultur- och fritidsnämnden 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 
 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, 
informationen läggs till handlingarna.  

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
 

15 ( 21 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-12 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

  

16 ( 21 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-12 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 12    KOF.2022.0004 

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning  
 Extra anslag 2021  

o Medborgarhuset 800 tkr - utfall 808 tkr 
o Evenemang 100 tkr - utfall 98 tkr 
o Bad 500 tkr - utfall 498 tkr 
o Totalt 1 400 tkr - utfall 1 404 tkr 

 Ekonomi  
o Bokslut - svagt positivt resultat (ca +150 tkr) 
o Internbudget 2022 - inga pengar till Unga för Unga (Gasverkets 

sommarlovsverksamhet) 
 Extra tillägg på lokalkompensationsstöd för ökade driftskostnader  

o Lokalkompensationsstödet syftar till att till viss del utjämna 
skillnaden mellan olika föreningars lokalkostnader. Stödet riktar sig 
till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd och som bedriver 
verksamheten i egna lokaler eller hyr av annan aktör än kommunen 
under en längre period. 

 Covid-19 - Folkhälsomyndighetens restriktioner 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 13    KOF.2022.0006 

Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet  

Protokollet är publicera till nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Sammanträdesprotokoll Rådet hälsa och trygghet 211117 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

  

18 ( 21 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-12 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 14  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KOF.2021.0173-2 Delegeringsbeslut basbidrag 

KOF.2021.0173-1 Underlag studieförbundens basbidrag 

KOF.2021.0138-1 Delegationsbeslut Stöd till arrangemang 2022 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 15   

Anmälningar för kännedom  

 
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 

KOF.2021.0161-2 Kommunstyrelsens beslut § 247, 2021 Antagande av operativ 
lokalförsörjningsplan 2022-2026 

KOF.2021.0162-2 Kommunstyrelsens beslut § 200, 2021 Antagande av riktlinje för 
styrdokument i Eslövs kommun 

KOF.2021.0163-2 Kommunfullmäktiges beslut § 126, 2021 Antagande av budget 
2022 samt flerårsplan 2023-2025 inklusive investerings- och 
exploateringsbudget samt beslut om skattesats, låneförpliktelser 
och nyupplåningar 

KOF.2021.0121-7 Kommunstyrelsens beslut § 261, 2021 Ansökan om 
tilläggsanslag från Stiftelsen för Haga Kvarn avseende 
renoveringsbehov av kvarnen 

KOF.2021.0164-1 Kommunstyrelsens beslut § 246, 2021 Årlig lägesrapport 2021 
för integration av nyanlända i Eslövs kommun 

KOF.2021.0014-36 Kommunstyrelsens beslut § 240, 2021 Yttrande över remiss av 
SOU 2021_69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 
och trygghet 

KOF.2021.0165-1 Kommunstyrelsens beslut § 239, 2021 Antagande av riktlinjer 
för behandling av personuppgifter i Eslövs kommun 
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KOF.2021.0014-41 Kommunstyrelsens beslut § 162 2019 Införande av en 
kommungemensam organisation inom nämndadministration, 
kommunikation och upphandling 

KOF.2021.0014-42 Kommunstyrelsens beslut § 234, 2021 Utredning av IT-
funktionen i Eslövs kommun 

KOF.2021.0014-43 Rapport IT-funktionen Eslövs kommun 

KOF.2021.0014-44 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §  162, 2021 Planering 
av resultatdialoger för 2022 

KOF.2021.0014-45 Protokoll, Rådet Hälsa och Trygghet 29/9 

KOF.2021.0074-2 Kultur-och fritidsnämnden, reglemente 2022-01-01 

KOF.2021.0014-46 Servicenämndens beslut § 154, 2021 Utredning av e-förslag om 
längre parkeringstid vid Karlsrobadets övre parkering 

KOF.2021.0114-6 Kommunfullmäktiges beslut § 145, 2021 Förflyttning av 
ansvaret för skolbiblioteksverksamheten från Kultur och Fritid 
till Barn och Utbildning fr o  m 1/1 2022 

KOF.2021.0088-6 Kommunfullmäktiges beslut § 149, 2021 Revidering av taxor 
för Medborgarhuset 

KOF.2021.0165-2 Riktlinjer Behandling av personuppgifter antagen av 
kommunstyrelsen 2021-11-30 

KOF.2021.0162-1 Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 

KOF.2021.0161-1 Antagen operativa lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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