
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-14 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Örtofta slott kl. 17:30-19:00  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

Kire Gelevski (S) (vice ordförande) 
Charlotte Jönsson (KD) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Ann Hansson (S) 
Margaretha Holmquist (L) 
Alexandra Nikoleris (V) 
Kerstin Malm (S) 
Håkan Jölinsson (SD)  ersätter Ted Bondesson (SD) (2:e vice 
ordförande) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Veronica Malmborg (M) 
Bo Emanuelsson (M) 
Andreas Robinsson (V) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Susanne Jonassson (nämndsekreterare) 
Lotta Pettersson (kulturutvecklare) §§112-114 

  
Utses att justera Ann Hansson (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-12-20   
  
Protokollet omfattar §§112-126 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Christine Melinder (M)  

 

Justerande   
  Ann Hansson (S)  
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Innehåll 
 

§112 Upprop 

§113 Val av justerare 

§114 Eslövsfesten - utvärdering 

§115 Ekonomisk månadsrapport 2023 

§116 Uppföljning av intern kontrollplan 2022 

§117 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 

§118 Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 

§119 Ändrade öppettider - Karlsrobadet 

§120 Yttrande över förslag på Skånes friluftlivsplan 

§121 Ändring av beslutat sammanträdesdaum januari 2023 

§122 Förvaltningschefen informerar 

§123 Kultur- och fritidsnämndens målarbete 

§124 Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet 

§125 Redovisning av delegeringsbeslut 

§126 Anmälningar för kännedom 
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§ 112  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 113  

Val av justerare  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Ann Hansson (S) att jämte ordförande Christine 
Melinder (M) justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 114  

Eslövsfesten - utvärdering  

• Kultur- och fritid fick uppdraget 
• Ekonomi 
• Miljöchecklista 
• Marknadsföring 
• Säkerhet 
• Projektgruppen hade som mål 10 000 - 15 000 besökare 
• Att tänka på till nästa gång  

o Förankring och delat ansvar 
o Mer noggrann planering 
o Framförhållning/förutsättningar för att prioritera 
o Tillgänglighetsanpassa 

• Feedback  
o Besökare  

▪ Tack! Gör om det igen 
o Medverkande  

▪ Positivt, vill samarbeta igen 
o Internt  

▪ Kul, vill vara med nästa gång! 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 115    KOF.2022.0003 

Ekonomisk månadsrapport 2023  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till kultur- och 
fritidsnämnden i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. 

Förutom det faktiska redovisade utfallet per den aktuella månaden, redovisas också 
frisknärvaron (hälsotal) för perioden. Senaste månadens frisknärvaro är preliminär. 

Beslutsunderlag 
• Ekonomisk månadsrapport november 2022 
• Ekonomisk månadsrapport per 20221130 
• Frisknärvaro Hälsotal 20221130 
 

Beredning 
Per den siste november redovisar kultur och fritid en positiv budgetavvikelse på 0,5 
mknr. Överskottet återfinns i posten för övriga driftskostnader till följd av bidrag 
kvarstår att betalas ut men som beräknas bli i linje för erhållen budgetram för helåret. 
På grund av personalomsättning och vakanser har utbetalningar och visa kostnader 
senarelagts i år mot tidigare år. 

Den tidigare lämnade helårsprognosen om negativa -0,5 mnkr för kultur och fritid 
förbättras till 0 mnkr. Förbättringen beror till stor del av kommande omföringar av 
personalkostnader och ersättning för projekt som idag belastar förvaltningens 
driftsredovisning. Samt att förvaltningen som en förberedelse för det ekonomiska 
läget 2023 är restriktiva med både inköp och vikarietillsättning. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för november 
2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 116    KOF.2021.0151 

Uppföljning av intern kontrollplan 2022  

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

Beslutsunderlag 
• Uppföljning intern kontroll 2022 
• Bilaga - Återrapportering Intern kontroll 2022 
 

Beredning 
Kontroll har utförts i enlighet med Kontrollplan kultur- och fritidsnämnden. 
Resultatet av den interna kontrollen finns sammanställt i Bilaga - Återrapportering 
intern kontroll 2022. 

Vid beredning av ärendet har utvecklingsledare Ulrica Adelbris varit delaktig. 

Beslut 
Nämnden godkänner återrapportering för intern kontroll 2022 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 117    KOF.2022.0138 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022  

Ärendebeskrivning  
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 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. 

Varje verksamhet inom Kultur och Fritid har i samråd med skyddsombud och/eller 
medarbetare gått igenom checklistan för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 
• Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 
• Sammanställning SAM Kof 2022 
• Medborgarhuset 
• Karlsrobadet 
• Allmän kultur och fritid 
• Biblioteket 
• Gasverket 
• Kulturskolan 
 

Beredning 
Sammanställning har gjorts av checklistorna från alla verksamheterna. Mindre brister 
och åtgärder i enskilda verksamheter ansvarar varje verksamhetschef för. För de 
övergripande bristerna har ett förslag på förvaltningsövergripande handlingsplan 
tagits fram med följande förbättringsåtgärder inför 2023: 

• Säkerställa att ansvaret för arbetsmiljöarbetet är fördelat i verksamheterna för 
nya chefer. 

• Årligen lyfta Eslövs kommuns riktlinjer, rutiner och mål för 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsträff, för att säkerställa att alla medarbetare 
får till sig information och kunskap. 

• Säkerställa systematiken i det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhet 
som genomgår organisationsförändring. 

• Lyfta statistik för tillbudsrapporter och arbetsskador på samverkan för 
gemensam analys och ha tätare samverkansmöten för ökad delaktighet i 
övergripande förändringsarbete. 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag om handlingsplan 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023. 

Paragrafen är justerad 
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§ 118    KOF.2022.0139 

Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete  

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

Beslutsunderlag 
• Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2022 
• Årlig uppföljning SBA 2022 Kof 
 

Beredning 
Förvaltningen följer årligen upp det systematiska brandskyddsarbetet enligt rutiner 
och fastställd organisation. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 119    KOF.2022.0142 

Ändrade öppettider - Karlsrobadet  

Ärendebeskrivning  
Förslag på revidering av öppettider på Karlrobadet inför 2023. 

Beslutsunderlag 
• Ändring av öppettider Karlsrobadet 2023 
 

Beredning 
Förvaltningen ser ett behov av att revidera öppettiderna på Karlsrobadet inför 2023. 

Anledningarna till förslag på revidering sammanfattas: 

• Höja kvaliteten på städning och hygien.  
o Lokalvård ingår i badpersonalens uppdrag. Det behöver finnas tid då 

anläggningen inte är belastad med besökare för att göra vissa viktiga 
moment. Med dagens öppettider är det svårt att på ett effektivt sätt 
bedriva ändamålsenlig lokalvård. 

• Effektivisering genom utökad digitalisering av entrén.  
o Att ha bemannad reception på förmiddagar är inte ekonomiskt 

effektivt. Mellan kl 8 – 12 var det under november månad i 
genomsnitt 4 betalande (enkelbiljetter) per dag. Besökare med 
entrékort går genom entrén genom att registrera sitt kort/band utan 
handpåläggning från Karlsrobadets personal. Genom att digitalisera 
receptionen under förmiddagar effektiviseras ca 18 personaltimmar. 

• Förbättrad arbetsmiljö.  
o Det finns idag få möjligheter för arbetsplatsträffar och 

kompetenshöjande insatser, vilket kan avhjälpas genom 
senareläggande av öppettid en dag i veckan. 

• Bättre möta efterfrågan på öppettid av äventyrsbadet. 
  

  

  

  

  

  

  

  

12 ( 21 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-14 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Förslag ändring av receptionstid 

Dag Nuvarande bemannad 
öppettid reception 

Förslag ny öppettid, 
obemannad Kommentar 

Måndag 8-12 8-12 Bemanning från kl 12, 4 timmar 
mindre bemannat 

Tisdag 8-12 8-11 Bemanning från kl 11, 3 timmar 
mindre bemannat 

Onsdag 8-12 8-12 Bemanning från kl 12, 4 timmars 
mindre bemanning 

Torsdag 8-12 STÄNGT Badet öppnar kl 11, bemanning från kl 
11, 3 timmars mindre bemannat 

Fredag 8-12 8-12 4 timmar mindre bemannat 

  

Förslag ändring av öppettid äventyrsbad 

Dag Nuvarande öppettider 
äventyrsbadet 

Förslag ny öppettid 
äventyrsbadet Kommentar 

Måndag STÄNGT STÄNGT Ingen ändring 

Tisdag 16-19:30 16-19:30 Ingen ändring 

Onsdag 16-20:30 16-19:30 Minus en timme 

Torsdag 16-19:30 16-19:30 Ingen ändring 

Fredag 14-18:30 12:18:30 Plus två timmar 

Lördag 9-14:30 10-16 Plus en halv timme 

Söndag 11-15:30 10-16 Plus en och en halv 
timme 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera öppettider enligt förvaltningens 
förslag 

Beslutet skickas till  
Verksamhetschef badet 

Paragrafen är justerad 
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§ 120    KOF.2022.0112 

Yttrande över förslag på Skånes friluftlivsplan  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommuns kultur- och fritidsnämnd är en av Länsstyrelsens remissinstanser i 
deras framtagande av en ny friluftsplan – ”Strategi för framtidens friluftsliv i Skåne 
2030”. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett tjänsteutlåtande över 
planen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut - Yttrande på Skånes friluftslivsplan 
• Utkast till Strategi för framtidens friluftsliv i Skåne 2030 
• Utkast till Handlingsplan för framtidens friluftsliv i Skåne 2030 
• Utkast till Kartläggning friluftslivsområden Skåne 
• Utkast till Kunskapsbank för framtidens friluftsliv i Skåne 
• Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 

Beredning 
Förvaltningen har tagit fram ett tjänsteutlåtande, vilket är bifogat ärendet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig till Länsstyrelsen Skåne i enlighet 
med förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen Skåne, senast den 22/12 skane@lansstyrelsen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 121    KOF.2022.0108 

Ändring av beslutat sammanträdesdaum januari 2023  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om sammanträdestider 2023 den 16 november 
2022 § 105. 

Beslutsunderlag 
• Ändring av beslutat sammanträdesdatum januari 2023 
 

Beredning 
Ändringen avser sammanträdet 18 januari, sammanträdet flyttas till den 26 januari 
2023. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 122    KOF.2022.0004 

Förvaltningschefen informerar  

• Beslut KF 19 december  
o Ramen som presenterades i juni föreslås ligga kvar med följande 

förändring för kultur- och fritid 
o Unga för unga 500 tkr 
o Ökad aktivitet i stadskärnan och byar 400 tkr  

▪ kräver omprioriteringar i uppdrag 
▪ kommunen i samverkan med Stadskärneföreningen och 

Sparbanken 
▪ öka samverkan och bidrag till föreningar i byar 

• Nämndens äskande om ökat stöd till föreningslivet (lokalstöd) 600 tkr 
behöver hanteras inom befintlig ram 

• Nämnderna erhåller inte full kompensation för lönekostnader 350 tkr 
• Handlingsplan för att sänka både driftskostnader och 

investeringskostnader ska behandlas i nämnden i januari 
• Målarbetet i full gång. Verksamhetsplaner - Nämndsplan - Politiskt 

handlingsprogram 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 123    KOF.2022.0005 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete  

Paragrafen är justerad 
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§ 124    KOF.2022.0006 

Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet  

Paragrafen är justerad 
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§ 125  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KOF.2022.0144-2 Delegeringsbeslut -  Idolfs loge 

KOF.2022.0143-1 Revidering av dokument- och informationshanteringsplan 

KOF.2022.0143-3 Dokument- och informationshanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 

KOF.2022.0143-2 Gallringsplan för handlingar av ringa och tillfällig betydelse 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 126   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2022.0131-1 Kommunfullmäktiges beslut § 90, 2022 Val av valberedning för 

perioden fram till och med den 14 oktober 2026 

KOF.2022.0132-1 Kommunfullmäktiges beslut § 91, 2022 Val av kommunstyrelse 
inklusive ordförande och förste och andre vice ordförande för 
tiden den 1 november 2022 till dess att kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse 

KOF.2022.0133-1 Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2022 Delårsbokslut per 2022-
08-31 med ekonomisk prognos för hela året 

KOF.2022.0134-1 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 

SOT.2021.0044-45 Servicenämndens beslut § 125, 2022 Uppföljning av 
byggprojekten för november 2022 

SOT.2021.0044-44 Uppföljningsrapport av byggprojekten för november 2022 

KOF.2022.0140-2 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 26, 2022 
Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsgivarutskott för 
2023 

KOF.2022.0146-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 154, 2022 
Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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