
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-09 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset kl. 18:30-19:30  
  
Beslutande Christine Melinder (M) (ordförande) 

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

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Veronica Malmborg (M) 
Zivko Trpkoski (S) 
Håkan Jölinsson (SD) 
Krister Carlberg (C) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Helena Nilsson (nämndsekreterare) 
Rebecca Steward (fritidsstrateg) §§28-30 

  
Utses att justera Ronny Färnlöf (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-03-16   
  
Protokollet omfattar §§28-37 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Christine Melinder (M)  

 

Justerande   
  Ronny Färnlöf (SD)  
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§ 28  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
 

  

4 ( 15 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-09 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 29  

Val av justerare  

Beslut 
Ronny Färnlöf (SD) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 16 mars. 

Paragrafen är justerad 
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§ 30    KOF.2021.0099 

Rapportering Husarängen  

Ärendebeskrivning  
Information om medborgardialogen som förts kring utvecklingen av Husarängen. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering Husarängen 
 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utveckla området kring Husarängen 
och Karlsrobadet till ett aktivt rekreationsområde med inriktning utomhusaktiviteter 
för alla. 

Under perioden januari – mars genomförs en bred medborgardialog kring 
utvecklingen av området. Dialogen genomförs genom en öppen digital portal och 
genom riktad dialog med särskilt prioriterade grupper. 

Förvaltningen rapporterar utfallet av dialogen till nämnden.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 31    KOF.2022.0031 

Unga för unga 2022  

Ärendebeskrivning  
Sommarlovsaktiviteten Unga för Unga har bedrivits i Eslövs kommun sen 2016 
genom statligt stöd (bortsett från 2021 då kommunala medel avsattes) för 
sommarlovsverksamhet. Då det 2022 inte finns statliga stöd som kan finansiera 
verksamheten är kultur- och fritidsnämnden i behov av utökad ram för årets 
genomförande. 

Beslutsunderlag 
 Unga för unga 2022 
 

Beredning 
Unga för Unga startade som ett projekt genom statligt stöd för kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter. 

Vad är Unga för unga 
Verksamhetens målsättning är att erbjuda meningsfull sommarlovsverksamhet för 
yngre barn i åldern 6 – 10 år (viss flexibilitet finns i åldersspannet) runt om i Eslövs 
bostadsområden. Att kunna erbjuda barn och unga en meningsfull fritid är en viktig 
del i kommunens förebyggande arbete. Verksamheten är tillgänglig och trösklarna är 
låga för att kunna delta då allt är kostnadsfritt. Under senaste åren har verksamheten 
bedrivits i tre områden där behovet varit särskilt stort med möjlighet för kostnadsfria 
aktiviteter. Verksamheterna har bedrivits dagligen i tre veckor i varje område (Berga, 
Rönneberga och Sallerup). 

Då denna verksamhet ligger utanför Gasverkets ordinarie målgrupp och verksamhet, 
som är barn och unga i åldern 11-17, har extra projektledare anställts under 
sommarmånaderna. Förutom projektledare bedrivs verksamheten av 26 feriearbetare. 

Att ge möjligheter för så många ungdomar till ett meningsfullt feriearbete är i sig 
också ett stort värde. 

Vad kostar Unga för unga 
Lönekostnader för projektledare uppgår till 300 000 kr. Löner för feriearbetare ingår 
i kommunens avsatta medel för ändamålet. Kostnader för aktiviteter 135 000 kr och 
övriga omkostnader 65 000 kr. Totalt en kostnad på 500 000 kr. 

Finansiering har de första åren av projektet möjliggjorts genom statligt avsatta medel 
för sommarlovsaktiviteter. I regeringens beslutade budget för 2022 finns inga riktade 
medel avsatta för detta ändamål. 
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Kultur- och Fritidsnämnden har inom sin ram ingen möjlighet att bedriva denna 
verksamhet. 

Konsekvenser av att inte bedriva verksamheten 
Att barn och unga har en meningsfull fritid och får ingå i positiva sociala 
sammanhang är viktig i det förebyggande arbetet. Inte minst nu efter två år med 
pandemi och restriktioner som begränsat dessa möjligheter. Utvärdering har också 
visat att verksamheten har ett stort värde ur ett trygghetsperspektiv i 
bostadsområdena. 

Verksamheten möjliggör också för 26 ungdomar att prova på ett meningsfullt 
feriearbete. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar äska 500 000 kr av kommunstyrelsen för att 
kunna bedriva verksamheten Unga för unga 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 32    KOF.2018.0171 

E-förslag om att bygga ishall i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
2018 inkom ett e-förslag från en medborgare om att bygga en ishall i Eslöv. 
E-förslaget fick 107 underskrifter, och har därför registrerats som ett ärende i 
kommunen och överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för hantering. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för 
en ishall i kommunen. 
 
Medborgarförslaget lyder: 
Eslöv är en så pass stor stad och kommun så en ishall hade varit en tillgång, dels för 
privat bruk men även för föreningar. Platsen vore lämpad för en ishall i samma 
område som skola, tennishall, fotbollshall, idrottshall mm. Den kommer att synas 
jättebra längs med Ringsjövägen, en av stadens stora infartsleder som binder 
centrum med Flygstaden. En plats som vore perfekt för en ishall är Ringsjövägen den 
stora gräsytan. 

Beslutsunderlag 
 E-förslag om att bygga ishall i Eslöv 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 106, 2018 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förenklad utredning Ishall 
 

Beredning 
En ishall i Eslöv skulle kunna innebära en positiv förstärkning till kommunens 
föreningsliv, eftersom det skulle finnas en ny arena för nya aktiviteter. Detsamma 
gäller för Eslövs medborgare, som skulle få en större bredd i fritidssysselsättningen. 
Detta skulle troligtvis ha en positiv inverkan på folks hälsa men också på stoltheten 
över Eslöv, liksom utomståendes bild av staden. 

I den fritidspolitiska strategi som nu är under beredning vill Eslövs kommun verka 
för att ge bättre förutsättningar för fler att vara aktiva. En ishall i Eslöv skulle 
möjliggöra för fler barn och vuxna att vara aktiva på nya sätt. 

Fördelarna med en ishall måste naturligtvis vägas mot framför allt kostnader och 
övergripande prioriteringar. Att väga in är även möjligheter till att utföra 
ishallsaktiviteter i en närliggande kommun. I Skåne finns det idag 17 ishallar fördelat 
på 12 kommuner. Inom en radie på 40 km från Eslöv finns det tillgång till 8 av dessa 
hallar. 
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En ishall innebär en stor ekonomisk investering. Storleken på investeringen är 
beroende på utformning och publikkapacitet. Förutom investeringskostnaden har en 
hall betydande årliga driftskostnader. I den förenklade utredningen framgår exempel 
på kostnadsbild. 

Att överväga i beslutet om ishall kan också vara möjligheten att ha tillfälliga, 
konstgjorda isar under vintern (jämför Malmös ”Vinterdröm” i Folkets park till 
exempel). Detta skulle inte innebära en förstärkning till föreningslivet i Eslöv, men 
däremot skulle det innebära en större tillgänglighet och möjlighet för fler att använda 
isen. Sannolikt skulle det också medföra ett påslag av stolthet över staden för 
Eslövsborna. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

 att avsluta beredningen av e-förslag med följande motivering. Nämnden ser 
fördelarna med en ishall och vad den skulle innebära för folkhälsoarbetet i 
kommunen, men har ingen möjlighet att prioritera en sådan satsning i närtid 

 att ge förvaltningen i uppdrag att vidare undersöka förutsättningar för 
tillfälliga konstgjorda isar och återrapportera till nämnden. 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 
Hemsidan 

Paragrafen är justerad 
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§ 33    KOF.2022.0005 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete  

Inget att informera. 

Paragrafen är justerad 
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§ 34    KOF.2022.0006 

Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet  

Margaretha Holmquist (L) informerar 

 Den nya kyrkoherden presenterades 
 Gatubelysning, 17 åtgärder är planerade varav hälften är klara 
 För att skydda djurlivet i Trollsjön, bl.a. fladdermöss,  är belysningen endast 

tänd delar av kvällen/natten 
 Enkät till 450 hushåll i Eslövs kommun har skickats ut 
 Polisen informerade om att övervakningskamera ska sättas upp på torget och i 

badhusparken, de ska sitta upp i 90 dagar 
 5 nya områdespoliser har installerats 
 Ny polischef kommer att tillsättas till hösten 
 Trygghetsvandring i Marieholm 
 Valsamverkan 
 Trygghetslarm ska kopplas till brandlarm 
 Sotarna kommer att göra förfrågan om brandlarm 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 35    KOF.2022.0004 

Förvaltningschefen informerar  

 Budgetprocess 2023 
 Covid-19 - samtliga verksamheter är igång som vanligt 
 Ukraina krisberedskap - krisstaben har dagliga möten 
 Samarbete med vård- och omsorg - digitalt utanförskap 
 Medborgarhuset - bokningar pågår 
 Diskussion/samverkan med Tillväxtavdelningen kring arbete med 

destinationsutveckling 
 Ökad aktivitet i centrum och byarna - evenemangsprogram i centrum och i 

byarna 
 Planering av Sommar i Eslöv pågår 
 Föreningsutbildningar 2 stycken i april.  

o Tema ledarförsörjning 
o  Hur vi möter barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer 

 Eslövs festen 18-19 2022 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 36  

Redovisning av delegeringsbeslut  

Inga delegeringsbeslut att redovisa. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 37   

Anmälningar för kännedom  

 
KOF.2022.0022-1 Kommunstyrelsens beslut § 13 Godkännande av idéburet 

Offentligt Partnerskap med Fridasro 4 H Eslöv. 

KOF.2022.0023-1 Kommunstyrelsens beslut § 8, 2022 Antagande av riktlinjer för 
utövande av kommunstyrelsens uppsiktplikt. 

KOF.2022.0023-2 Utövande av kommunstyrelsens uppsiktplikt, riktlinjer 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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