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Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Stadshuset Christian Nilsson kl. 18:00-20:00  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

Kire Gelevski (S) (vice ordförande) 
Dennis Larsen (SD) 
Ann Hansson (S) 
Margaretha Holmquist (L) 
Mauricio Sanchez (V) 
Mohammad Gulchin (S) 
Ted Bondesson (SD) 
Charlotte Jönsson (KD) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Mohammad Gulchin (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs Kommun, 2021-09-22   
  
Protokollet omfattar §§72-87 
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Innehåll 
 

§72 Val av justerare 

§73 Övriga närvarande under informationsmötet 

§74 Information biblioteket 

§75 Yttrande över Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne 

§76 Revidering av Medborgarhusets lokal- och konferenstaxor 

§77 Yttrande över förslag på Program för näringslivsutveckling 

§78 Delårsbokslut 2021 

§79 Yttrande över förslag till vårbudget 2022 med flerårsplan 2023-2025 

§80 Yttrande över detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) 

§81 Yttrande över detaljplan för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga 

§82 Yttrande över detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 

§83 Yttrande över detaljplan för fastigheten Skatan 10 

§84 Förvaltningschefen informerar 2021 
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§87 Anmälningar för kännedom 
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§ 72  

Val av justerare  

Beslut 
Mohammad Gulchin (S) utses att jämte ordförande Christine Melinder (M) justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 73  

Övriga närvarande under informationsmötet  

Nedanstående deltagare närvarar under informationsmötet men är inte närvarande 
under beslutsmötet: 
Veronica Malmborg (M) 
Zivko Trpkoski (S) 
Lena Larsson (S) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Krister Carlberg (C) 

  

Paragrafen är justerad 
 

  

5 ( 25 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-09-15 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 74  

Information biblioteket  

Bibliotekschef Per Andersson informerar: 

 Tillgänglighetsanpassat lokalerna 
 Akustiker har titta på alternativ för att få en tystare miljö, där både textiler 

och akustikmaterial kan användas 
 Tysta studieplatser skapas i Eslövs rummet 
 Arbetar vidare med att tillgänglighetsanpassa lokaler och förbättra ljudmiljön 

på filialbiblioteken 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 75    KOF.2021.0087 

Yttrande över Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne  

Ärendebeskrivning  
Region Skåne arbetar med en revidering av den regionala biblioteksplanen. Region 
Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 
24 juni 2021 om att remittera förslag till Regional biblioteksplan för Region Skåne 
2022-2025 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne 
 Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne - Remissversion 
 Följebrev 
 Kulturnämnden 2021-06-24 Expedition § 32 Remiss Regional biblioteksplan 

2022-2025 för Region Skåne 
 

Beredning 
Förvaltningens förslag till remissvar: 

Den Regionala biblioteksplanen är välskriven och väl genomtänkt. Riktningen som 
den Regionala biblioteksplanen stakar ut ligger i linje med hur Eslöv ser på sin 
folkbiblioteksverksamhet. Vi tror därför att Region Skåne kommer att vara ett stort 
stöd i vårt arbete om denna biblioteksplan antas. 

Vi ser det som särskilt positivt att biblioteksplanen lyfter bibliotekens möjlighet att 
nå ut till alla i samhället, både genom att överbrygga klyftan mellan stad och 
landsbygd med hjälp av starka filialbibliotek, men också genom att samarbeta med 
andra aktörer i lokalsamhället. 

Vi ser det också som positivt att biblioteksplanen lyfter innovation inom biblioteken 
som en viktig fråga, då det ligger i linje med Eslövs kommuns strävar efter att vara 
nyskapande. 

Det är också bra att biblioteksplanen lyfter folkbibliotekens roll i kommunens 
digitala utveckling och då särskilt gällande digital delaktighet. Som biblioteksplanen 
beskriver har det under pandemin blivit extra tydligt vilken roll biblioteken spelar 
där. 

Sammantagningsvis tycker vi att biblioteksplanen i dess nuvarande form är bra och 
ser fram emot ett gott samarbete med denna plan som underlag. 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 
detta till Region Skånes Kulturförvaltning. 

Protokollsanteckning 
Ted Bondesson (SD) begär och får beviljat av ordförande att lämna in en skriftlig 
protokollsanteckning.  

Beslutet skickas till  
Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö eller till kultur@skane.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 76    KOF.2021.0088 

Revidering av Medborgarhusets lokal- och konferenstaxor  

Ärendebeskrivning  
Medborgarhusets verksamhet har under många år varit i ekonomisk balans. De 
senaste åren har verksamheten genererat ekonomiskt underskott både på grund av 
ökade kostnader och minskade intäkter. Tyvärr ser kultur- och fritidsförvaltningen 
tendenser att det kommer fortsätta. För att skapa en budget i balans har kultur- och 
fritidsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på justerad taxa för 
Medborgarhuset. 

En aspekt att ta hänsyn till är att förvaltningslagen lyfter vikten av att kommunala 
verksamheter ska ha marknadsmässiga priser för att inte riskera att konkurrera ut 
privata aktörer (hänvisning till lagstiftning). 

Med dessa förutsättningar har kultur- och fritidsförvaltningen gjort en 
omvärldsbevakning på avgiftsnivåerna för andra likvärdiga anläggningar i 
mellanskåne med omnejd. Där framgår det att Medborgarhusets taxa ligger under 
andra jämförbara konferensanläggningars priser. 

Medborgarhuset är känt för att leverera högklassig service, god mat och erbjuda 
fantastiska miljöer. För att kunna fortsätta leverera det och samtidigt utvecklas och 
hålla marknadsmässiga priser föreslås kultur- och fritidsnämnden anta en justerad 
lokal- och konferenstaxa för Medborgarhuset. 

Beslutsunderlag 
 Uppdatering av Medborgarhusets lokal- och konferenstaxa 
 Förslag ny taxa Medborgarhuset 
 

Beredning 
Medborgarhusets ekonomi har under de senaste åren visat på underskott och detta 
förväntas fortsätta då inventarier behöver uppdateras och kräver dyra 
speciallösningar. Den digitala utvecklingen behöver också prioriteras för att 
Medborgarhuset ska vara en fortsatt attraktiv kultur- och mötesscen, och nå ut brett 
med kommunens arkitektoniska mästerverk. 

I dialog med kommunens jurist framgår det att behovet av ökade intäkter ligger i 
linje med kravet på kommunal verksamhet att erbjuda produkter och tjänster till 
marknadsmässiga priser. 

Medborgarhuset i Eslöv är en kultur- och mötesscen för många olika målgrupper, 
exempelvis regioner och kommuner, privata företag, idéburen sektor, föreningsliv 
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och kommunens egen verksamhet. För att alla ska ha möjlighet att ta del av 
Medborgarhuset innebär förslaget att fortsatt ha anpassade taxenivåer beroende på 
målgrupp/kundgrupp. 

För de stora salarna, A- och B-salen, föreslås tre olika bokningstider; halvdag (<5 h), 
heldag (5-10 h) och fulldag (>10 h). Detta tror kultur- och fritidsförvaltningen 
kommer bidra till ökad beläggningsgrad och en tydlighet. 

Externa organisationer/företag 
Som kommunal verksamhet är det enligt förvaltningslagen viktigt att 
Medborgarhuset håller samma taxenivåer som privata mötes- och 
konferensanläggningar när vi riktar oss till kundgruppen externa organisationer/ 
företag. Det är också denna kundgrupp som betalar ordinarie taxa och som utgör en 
stor del verksamhetens intäkter. 

Snittpriset per person för en heldagskonferens i mellanskåne ligger på 550 kr och på 
Medborgarhuset är nuvarande pris 250-300 kr beroende på antalet gäster. Detta visar 
att Medborgarhusets verksamhet prismässigt ligger under snittet i jämförelse med 
likvärdiga anläggningar. 

Lokaltaxan föreslås justeras upp med trettio procent. Förslaget innebär också, för 
kundgruppen externa organisationer/företag, att införa ett nytt konferensprispaket 
(lokal och mat i ett paket). Denna typ av paketlösning är vanlig i branschen och gör 
det enkelt både för kunder och verksamheten att jämföra priser med andra mötes- och 
konferensanläggningar. Ett konferensprispaket bidrar också till ökade intäkter. 

Vi får ofta höra av våra externa kunder att vi har låga hyror i förhållande till våra 
vackra lokaler och vår professionella service. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att konferenspriset på Medborgarhuset 
för en heldag blir 550 kr person och för en halvdag 480 kr per person inklusive lokal, 
mat och teknik. Enbart lokalpriserna för denna kundgrupp föreslås höjas med trettio 
procent. 

Kommunala förvaltningar 
De kommunala förvaltningarna föreslås betala trettiofem procent av ordinarie taxa 
vilket ger en subvention på sextiofem procent. Detta möjliggör att alla kommunala 
förvaltningar fortsatt kan nyttja Medborgarhuset för konferenser och möten. 

Lokalt registrerade föreningar/studieförbund/politiska partier 
De lokalt registrerade föreningar/studieförbund/politiska partier föreslås betala 
trettiofem procent av ordinarie taxa vilket ger en subvention på sextiofem procent. 
Att subventionera en stor del av avgiften för denna kundgrupp är ett sätt för kultur- 
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och fritidsnämnden att vara med och bidra till demokrati, bildning och ett rikt 
föreningsliv i Eslöv. 

Bidragsberättigade föreningar 
De bidragsberättigade föreningarna föreslås ligger kvar på liknande taxenivå som 
tidigare, vilket innebär att de betalar femton procent av ordinarie taxa och får 
åttiofem procent subventionerat. Dessa föreningar får bidrag från kultur- och 
fritidsnämnden varför det inte finns skäl att höja taxan utan enbart göra mindre 
justeringar. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta en justerad lokal- och konferenstaxa för 
Medborgarhuset att gälla från och med den 1 januari 2022. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 77    KOF.2021.0085 

Yttrande över förslag på Program för näringslivsutveckling  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret fick den 6 december 2019 i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att utarbeta ett nytt näringslivsprogram som ersätter tidigare 
Näringslivsprogram för Eslövs kommun, som kommunstyrelsen antog 2010. 
Program för näringslivsutveckling är nu ute på remiss för att nämnderna ska lämna 
sina synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag på Program för näringslivsutveckling 
 Kommunstyrelsens beslut § 168, 2021 Remittering av Program för 

näringslivsutveckling 
 Program för näringslivsutveckling - remissversion 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden ser Plan för näringslivsutveckling som ett strategiskt 
dokument som på ett riktat sätt hjälper oss att attrahera nya företag och bibehålla 
företag i Eslövs kommun. 

Under de fem fokusområdena finner vi strukturen ”vi vill, så gör vi och så märks 
det”. Kultur- och fritidsnämnden är positiv till upplägget och uppfattar det som 
tydligt och lätt att förstå. 

Kultur- och fritidsnämnden ser en koppling mellan vikten av bra näringsvillkor och 
goda levnadsvillkor för att locka hit företag. Hur kan vi exempelvis få företag att 
vara med och bidra till en ökad social hållbarhet i Eslöv och byarna runt omkring? 
Kultur- och fritidsnämnden välkomnar ett resonemang i planen för hur vi som 
kommun väger in de tre hållbarhetsaspekterna i utvecklingen av vårt lokala 
näringsliv och hur företagen kan vara delaktiga. 

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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§ 78    KOF.2021.0097 

Delårsbokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har sammanställt delårsrapport 2021. Bokslutsperioden 
är januari-augusti. Kultur- och fritidsnämndens bokslut för perioden uppvisar ett 
överskott på cirka 0,3 mnkr. Periodutfallet är 67,1 mnkr jämfört med periodbudget 
67,4 mnkr. 

Helårsprognosen visar på ett underskott om cirka 0,9 mnkr. Underskottet härleds 
främst till betydligt minskade intäkter på grund av restriktioner under corona-
pandemin. Dock reduceras underskottet i samband med minskade kostnader på grund 
av nämnda restriktioner. Möjliga effektiviseringar samt allmän återhållsamhet bidrar 
till ett mindre prognostiserat utfall än som tidigare redovisats. 

Beslutsunderlag 
 Delårsbokslut 2021 
 Delårsrapport 2021 
 

Beredning 
Delårsrapporten med helårsprognos har framtagits i samråd med verksamheterna på 
kultur- och fritidsförvaltningen och i enlighet med kommunledningskontorets 
anvisningar. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsrapport 2021 och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 79    KOF.2021.0089 

Yttrande över förslag till vårbudget 2022 med flerårsplan 2023-2025  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig om budgetberedningens 
preliminära förslag till vårbudget. 

Kultur- och fritidsnämnden skall yttra sig om en driftsbudgetram för 2022 på 102,3 
mnkr (2021 101,1 mnkr). Det utökade utrymmet består till sin helhet av 
lönekompensation för helåret 2021 samt preliminärt delar av 2022. 
Budgetberedningens förslag innehåller ingen kompensation för allmänna 
prishöjningar av varor och tjänster. Den innehåller inte heller kompensation för 
äskande gjorda i samband med vårens budgetpresidie. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till vårbudget 2022 med flerårsplan 2023-2025 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, 2021 Förslag till vårbudget 2022 
 Underlag förslag till yttrande textdel KoF-budget 2022 
 Underlag förslag till yttrande sifferdel KoF budget 2022 
 Barn checklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid 
 

Beredning 
Yttrandet har tillkommit utifrån budgetberedningens givna förutsättningar. 

MBL-förhandling har ägt rum 2021-09-06. 

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

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 80    KOF.2021.0092 

Yttrande över detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan)  

Ärendebeskrivning  
Detaljplanen har varit på samråd 25 september – 25 oktober 2020 och handläggs med 
ett utökat förfarande. Detaljplanen har nu skickats ut på granskning. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) i Eslöv 
 Underrättelse om granskning Detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola 

Skogsgläntan) i Eslöv 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94, 2021 Granskning för detaljplan för 

del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Samrådsredogörelse, utan personuppgifter 
 Planbeskrivning 
 Plankarta 
 Bilaga 1 -  Trafikbullerutredning 
 Bilaga 2 - Trafikbullerutredning 
 Bilaga 3 -  Geo- och markmiljöundersökning 
 Bilaga 4 - Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021 
 Bilaga 5 - Inventering av fladdermöss Eslövs allmänning 
 

Beredning 
Tjänsteperson har gått igenom materialet och har inga synpunkter på detaljplanen. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplanen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 81    KOF.2021.0093 

Yttrande över detaljplan för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga  

Ärendebeskrivning  
Ett förslag till detaljplan har varit på samråd från den 1 september 2020 till den 30 
november 2020. Detaljplanen handläggs med standardförfarande och nästa steg i 
detaljprocessen är granskning. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över detaljplan för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs 

kommun 
 Underrättelse om granskning för Detaljplanen Gårdstånga 15:25, m.fl. i 

Gårdstånga, Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2021 Granskning för detaljplan för 

fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, 
Eslövs kommun 

 Samrådsredogörelse 
 Planbeskrivning 
 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning 
 Rapport översiktlig markmiljöundersökning 
 Bullerutredning 
 Bilaga till bullerutredning 
 Plankarta A1 
 

Beredning 
Tjänsteperson på Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom materialet och har 
inga synpunkter att lämna på detaljplanen. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplanen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 82    KOF.2021.0082 

Yttrande över detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Sökande skickade in en begäran om planbesked för fastigheterna Stenbocken 14 och 
15 den 16 oktober 2017. Sökande önskar utveckla fastigheterna med en ökad 
byggrätt som innehåller både bostäder och centrumfunktioner. 

Detaljplanen har varit på samråd från den 15 september 2020 till den 30 november 
2020. Detaljplanen handläggs med standardförfarande och nästa steg i 
detaljplaneprocessen är granskning. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
 Underrättelse om granskning. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80, 2021 Granskning för detaljplan för 

fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
 Översiktlig projekterings PM Geoteknik 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
 Trafik- och parkeringsutredning 
 Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken 
 Plankarta 
 Illustrationskarta 
 Bullerutredning 
 Samrådsredogörelse 
 Planbeskrivning 
 

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter att lämna på detaljplanen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
 

  

17 ( 25 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-09-15 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 83    KOF.2021.0083 

Yttrande över detaljplan för fastigheten Skatan 10  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till samrådshandlingar för detaljplan 
för fastigheten Skatan 10, i Eslöv, Eslövs kommun. Syftet med planen är att pröva 
industri på nuvarande fotbollsplan och grönområde, som idag är planlagt som 
skolområde. Planen ska möjliggöra en expansion av intilliggande industri med en 
ändamålsenlig tomt. Planen ska säkerställa att den allmänna gång- och cykelvägen 
genom området fortsatt är tillgänglig. Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet 
att lämna synpunkter på planförslaget. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 79, 2021 Samråd för detaljplan för 

fastigheten Skatan 10 i Eslöv 
 Underrättelse om samråd. 
 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 Dagvatten- och skyfallsutredning 
 Geo- och miljöteknisk undersökning 
 PM biotopskydd 
 PM Trafikutredning 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av underlaget. 

Förvaltningen anser att det finns tillräckligt med grönytor för fotboll i området, även 
om berörd grönyta försvinner. Bedömningen är att det inte skulle ha någon negativ 
påverkan på de föreningar eller allmänhet som är aktiva på platsen. Om den 
”aktivitetsbana” som finns i området kommer att försvinna kan det vara aktuellt att 
undersöka behovet av ersättning av utomhusträningsredskap. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-15 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-15 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 84    KOF.2021.0002 

Förvaltningschefen informerar 2021  

 Covid-19  
o plan för återgång 

 Lägesbild verksamheterna 
 Föreningsträff 
 Fördjupat samarbete med skolan 
 Ditt lov - medborgarbudget för unga 
 Invigning torg och konstverk 25 september kl 11:00 
 Medborgarhuset takomläggning - lägesrapport 
 Husarängen  

o Utvecklingsbehov och möjligheter av hela Husarängen. Bygga för 
framtiden  
 vilka behov har Eslövs bollklubb (EBK) nu och i framtiden 
 tjejer kraftigt underrepresenterade i fotboll 
 motion i egen regi på området 
 attraktiv offentlig miljö 
 behov från andra verksamheter 

o Förutsättningar på området  
 detaljplan 
 parkering och angöring 
 el, vatten och avlopp 

o Lösningar för att bibehålla verksamhet under tiden  
 komplettering Berga och Norrevång 
 tillfälliga bodar från 2022 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-15 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 85    KOF.2021.0100 

Rådet för Hälsa och Trygghet 2021  

Beslutsunderlag 
 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 2021-05-26 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-15 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 86  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KOF.2021.0102-1 Delegationsbeslut 

KOF.2021.0102-2 Redovisning utbetalning av volym- och målgruppsbidrag 

KOF.2021.0102-3 Bidragsregler studieförbund 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Protokollsanteckning 
Ted Bondesson (SD) begär och får beviljat av ordförande att lämna in en skriftlig 
protokollsanteckning.  

Paragrafen är justerad 
 

  

22 ( 25 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-09-15 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 87   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2021.0014-20 Kommunfullmäktiges beslut § 80, 2021 Rättelse av 

kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021, Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente 

KOF.2021.0014-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83, 2021 
Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 
2022 

KOF.2021.0014-23 Kommunfullmäktiges beslut § 95, 2021 Revidering av taxa för 
kopiering m m av allmänna handlingar 

KOF.2021.0084-2 Kommunfullmäktiges beslut § 97, 2021 Revidering av regler för 
deltagande i nämndsammanträde på distans 

KOF.2021.0084-3 Kultur-och fritidnämnden, reglemente 2021-06-14 

KOF.2021.0014-24 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 99, 2021 
Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun 

KOF.2021.0090-5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 89, 2021 
Antagande av lekplatsplan för Eslövs kommun 

 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sverigedemokraterna Eslöv 

E-post: eslov@sd.se | Hemsida: eslov.sd.se

Protokollsanteckning gällande ”Yttrande över Regional 

biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne” ärende 4, Kultur 

och fritidsnämnden 2021-09-15 

Biblioteken i Skåne är viktiga platser för många människor. Vi vill därför understryka 

att vi ser vissa brister i de förutsättningar biblioteken har. Dessa sammanfattas väl i 

den protokollsanteckning rörande ärendet som Therese Borg och Per Gustafsson lade 

för Sverigedemokraterna i Region Skåne. Särskilt instämmer vi i att det finns brister i 

den rådande bibliotekslagen. 

För Sverigedemokraterna i Eslöv 

Ted Bondesson (SD)   Dennis Larsen (SD) 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sverigedemokraterna Eslöv 

E-post: eslov@sd.se | Hemsida: eslov.sd.se

Protokollsanteckning gällande ”Redovisning av 

delegationsbeslut” ärende 15, Kultur och fritidsnämnden 2021-

09-15 

Sverigedemokraterna ställer sig mycket kritiskt till att man valt att bevilja 

studieförbundet Ibn Rushd ekonomiskt stöd. Föreningen är ökänd för sina kopplingar 

till antisemitiska och islamistiska organisationer. Bland annat så har Svenska 

kommittén mot antisemitism kritiserat Ibn Rushd för sitt samröre med antisemitiska 

krafter. 

 

Exempelvis så bjöd förbundet i december 2016 in Zaghloud El-Naggar till en 

konferens i Stockholm. Han är ökänd för att bedriva antisemitisk propaganda och för 

att sprida hat mot homosexuella.  

I en forskningsrapport beställd av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

beskrivs det att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Muslimska 

Brödraskapet anses av ett flertal länder, däribland Egypten och Ryssland, vara en 

terrororganisation.  

Genom sitt bidrag till Ibn Rushd riskerar nämnden och i förlängningen kommunen att 

legitimera judehat, islamism och homofobi. Vi väljer därför att ta avstånd från detta 

beslut.  

För Sverigedemokraterna i Eslöv 

Ted Bondesson (SD)   Dennis Larsen (SD) 
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