
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-13 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset kl. 18:00-19:40  
  
Beslutande Kire Gelevski (S) (vice ordförande) 

Charlotte Jönsson (KD) 
Margaretha Holmquist (L) 
Ronny Färnlöf (SD) 
Mohammad Gulchin (S) 
Ted Bondesson (SD) 
Zivko Trpkoski (S)  ersätter Ann Hansson (S) 
Bo Emanuelsson (M)  ersätter Christine Melinder (M) (ordförande) 
Alexandra Nikoleris (V)  ersätter Mauricio Sanchez (V) (2:e vice 
ordförande) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Veronica Malmborg (M) 
Krister Carlberg (C) 
Håkan Engblom (SD) 

  
Övriga närvarande Marcus Kulle (förvaltningschef) 

Sofia Bärring (controller) 
Susanne Jonasson (nämndsekreterare) 
Susanne Persson (avdelningschef) §§38-40 
Rebecka Stewart (fritidsstrateg) §41 

  
Utses att justera Margaretha Holmqvist (L) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset Eslövs kommun, 2022-04-21   
  
Protokollet omfattar §§38-54 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Susanne Jonasson  

Ordförande          
 Kire Gelevski (S)  

 

Justerande   
  Margaretha Holmqvist (L)  
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Innehåll 
 

§38 Upprop 

§39 Val av justerare 

§40 Information Gasverket 

§41 Information Husarängen 

§42 Verksamhetsberättelse - Stiftelsen Gamlegård år 2021 

§43 Yttrande över detaljplan för Äspingen 1 och Äspingen 2 samt del av 
Eslöv 52:14 

§44 Yttrande över detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv 

§45 Lokalförsörjningsplan 2023 

§46 Ekonomisk månadsrapport per mars 2022 

§47 Yttrande över revisionens granskning av avtalshantering 

§48 Revidering av delegeringsordningen 

§49 Utredning konstgräsplan i Eslövs kommun 

§50 Förvaltningschefen informerar 

§51 Kultur- och fritidsnämndens målarbete 

§52 Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet 

§53 Redovisning av delegeringsbeslut 

§54 Anmälningar för kännedom 
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§ 38  

Upprop  

Paragrafen är justerad 
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§ 39  

Val av justerare  

Beslut 
Margaretha Holmqvist (L) väljs att jämte ordförande Kire Gelevski (S) justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 40  

Information Gasverket  

Susanne Persson, avdelningschef informerar om verksamheten på Gasverket. 

 Påsklovsaktiviteter 
 Resa till Liseberg 
 Eslövs festen 
 Mobil fritidsgård 
 Unga för unga 
 Lägerskola 
 Örat mot marken 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 41  

Information Husarängen  

Rebecka Stewart, fritidsstrateg och Marcus Kulle, förvaltningschef informerar om 
planeringen av Husarängen. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 42    KOF.2022.0038 

Verksamhetsberättelse - Stiftelsen Gamlegård år 2021  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Stiftelsen Gamlegård i Billinge har överlämnat årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för 2020 till Eslövs kommun för beslut om ansvarsfrihet enligt 
§ 15 i stadgarna. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021 för stiftelsen Gamlegård 
 Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Gamlegård år 2021 
 

Beredning 
Stiftelsen Gamlegård har skickat sin egen och Stockamöllans Industrimuseums 
verksamhetsberättelse för 2021. Handlingarna kompletteras med årsredovisning och 
revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och kassör. 

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit detta i beredande funktion jämte sin 
adjungerande styrelseplats enligt §4 i stadgarna för stiftelsen Gamlegård. 

Det är värt att notera verksamhetens besöksantal och förmåga att bedriva sin 
verksamhet pandemi till trots. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 43    KOF.2022.0047 

Yttrande över detaljplan för Äspingen 1 och Äspingen 2 samt del av 
Eslöv 52:14  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 1 mars 2022 § 21 att skicka 
detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2 i Eslöv, Eslövs 
kommun på granskning. 

Syftet med detaljplanen för Äspingen 1 med flera är att möjliggöra för ett uppförande 
av en Lidl butik intill väg 17/113 nära handelsområdet Flygstaden vid 
Bergarondellen i östra Eslöv. Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt Eslöv 52:14 
 Underrättelse om granskning. Detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av 

Eslöv 54:2 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Beslut om granskning av detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av 

Eslöv 54:2 
 Dagvatten- och skyfallsutredning för fastigheterna Äspingen 1 och 2 i Eslövs 

kommun 
 Planbestämmelser Äspingen 1 och 2 samt del av Eslöv 52:14 
 Planbeskrivning 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 

Beredning 
Planområdet omfattar cirka två hektar och gäller fastigheterna Äspingen 1 och 2 samt 
delar av Eslöv 52:14. På fastigheterna finns idag en biltvätt, en däckservice och 
mindre kontorsverksamheter samt åkermark med en tillhörande märgelgrav. Syftet 
med den föreslagna detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en Lidl-butik med 
tillhörande parkering. Syftet är också att bevara befintlig märgelgrav i området och 
att dagvatten ska fördröjas inom området. Efter genomgång av detaljplaneförslaget 
gör kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen att den inte antas inverka negativt 
på kultur- och fritidslivet i Eslöv. Förslaget bör därför lämnas utan erinran. 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen. 

Paragrafen är justerad 
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§ 44    KOF.2021.0083 

Yttrande över detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till 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 Skatan 10 i Eslöv 
 Underrättelse om granskning. Detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Beslut om granskning för detaljplan Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Planbestämmelser 
 Miljöteknisk kontroll av schaktmassor inom fastigheten Skatan 10 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 Samrådsredogörelse - detaljplan för Skatan 10, Eslöv 
 Geo- och miljöteknisk undersökning, Skatan 10 Eslöv 
 PM biotopskydd 
 

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 överlämnar 
det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 45    KOF.2022.0011 

Lokalförsörjningsplan 2023  

Ärendebeskrivning  
I november 2021 antog kommunstyrelsen Eslövs kommuns operativa 
lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026. Inför budget 2023 har uppföljning och 
revidering gjorts och förslag till en ny operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-
2027 har tagits fram för att kartlägga kommunens kommande behov av 
lokalförändringar. Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna 
synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 Remissversion av operativ 

lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Tidsplan inhyrningar, bilaga lokalförsörjningsplan 2023-2027 remissversion 
 Tidplan investeringar, bilaga lokalförsörjningsplan 2023-2027, remissversion 
 

Beredning 
Lokalförsörjningsplanen har tagits fram under våren och flera medarbetare från 
Kultur- och Fritidsförvaltningen har varit delaktiga i framtagandet. Behoven som 
förvaltningens verksamheter och ideella föreningar har är upptagna i planen med 
undantag för föreningslokal Husarängen och konstgräsplan. Basutredningarna för 
dessa är klara inom kort. 

Förutsättningarna för uppbyggnad av ny föreningslokal på Husarängen håller på att 
tas fram och i samarbete med serviceförvaltningen och kommunledningskontoret 
kommer kompletteringar att skickas in under maj månad för att komma med till den 
slutgiltiga versionen av lokalförsörjningsplan 2023-2027. Det som återstår är 
färdigställande av ritningar, kostnadsberäkningar och bygglov (förhandsbesked är 
sökt). 

Basutredning för ny konstgräsplan har varit pausad i väntan på utredningsprojektet 
för Husarängen. Denna är nu färdigställd och kommer att skickas in senast under maj 
månad för att komma med till den slutgiltiga versionen av lokalförsörjningsplan 
2023-2027. 

Kultur- och Fritidsförvaltningen ställer sig bakom remissförslaget och kommer under 
maj månad att komplettera med basutredning för föreningslokal Husarängen och ny 
konstgräsplan. 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 46    KOF.2022.0003 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2022  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till kultur- och 
fritidsnämnden i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom det 
faktiskt redovisade utfallet per den aktuella månaden, redovisas också frisknärvaron 
(hälsotal) för perioden. Det finns en viss förskjutning då sjukfrånvaron beräknas efter 
varje månads slut och därför är mars frisktal endast preliminärt. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk månadsrapport per mars 2022 
 Ekonomisk månadsuppföljning jan-mars 2022 inkl frisknärvaro 
 

Beredning 
Efter mars månad uppvisar nämnden ett underskott på -33 tkr. 

Restriktionerna till följd av pandemin har påverkat periodens intäkter och påverkar 
fortfarande Medborgarhusets och badets intäkter. Det innebär att det överskott som 
behövs under våren för att klara av sommarens kostnader för Medborgarhuset har 
uteblivit. Först under början av hösten förväntas verksamheten närma sig 
intäktsnivåer som innan pandemin. 

Då Kultur- och Fritidsförvaltningen har haft vakans på ekonom funktion under tid 
och ny controller endast varit i tjänst en månad, väljer förvaltningen att hänskjuta en 
analyserad prognos till vårbudgeten. Framför allt behöver badet och medborgarhuset, 
som är starkt beroende av intäkter, analyseras på djupet för att kunna ge en rättvis 
prognos på helår. Januari - mars är för dessa verksamheter högsäsong och balanserar 
upp andra månader som har lägre besöksfrekvens. 
 
Restriktionerna kopplat till pandemin under årets två första månader kommer 
naturligtvis spela in på årets resultat. Förvaltningen höjer därför en varningsflagga 
men återkommer i vårprognosen med en djupare analys för nämnden att ta ställning 
till. 

Frisknärvaron efter februari är 89,0%. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Ekonomisk månadsrapport per mars och 
frisktal för februari. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 47    KOF.2022.0030 

Yttrande över revisionens granskning av avtalshantering  

Ärendebeskrivning  
En granskning av kommunens avtalshantering har genomförts på uppdrag av Eslöv 
kommuns förtroendevalda revisorer. Mot bakgrund av identifierade risker avseende 
avtal som tecknas vid inköp och upphandling finns anledning att granska 
kommunens kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt vilken uppföljning av 
ingångna avtal som sker. Granskningsrapporten och revisionens missiv har skickats 
till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över revisionens granskning av avtalshantering 
 Missiv avtalshantering 
 Granskningsrapport avtalshantering 
 

Beredning 
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har utifrån revisionsrapporten 
Granskning av kommunens avtalshantering, bedömt att kontrollen över hanteringen 
av avtal är ändamålsenlig men kan stärkas ytterligare. I granskningsrapporten anges 
rekommendationer för kommunstyrelse och samtliga nämnder. Revisionen önskar 
svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån de rekommendationer som 
anges i rapporten. Kultur- och Fritidsförvaltningens förslag på åtgärder redovisas 
nedan. 

 Se över hur avtal registreras och förvaras  
o Kultur och fritid registrerar avtal i kommunens 

ärendehanteringssystem och i upphandlingsverktyget Tendsign, samt 
erbjuder kompetenshöjande insats för registrator när det gäller 
verksamhetsspecifika avtal. 

 Säkerställa att alla som tecknar och hanterar avtal har god kännedom om 
rutiner och riktlinjer  

o Kultur och fritid deltar i inköpsgruppen och berörda på förvaltningen 
utbildas regelbundet. En förtydligande översyn över vilka som ska 
teckna avtal kommer att göras under året. 

 Säkerställa att riktlinjer och mallar efterlevs  
o Kultur och fritid deltar i inköpsutbildningar som anordnas av Eslövs 

kommuns inköps- och upphandlingsavdelning och får stöd från 
central upphandlare. 

 Säkerställa att avtalsuppföljning sker  
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o Central upphandlare har ansvar för att säkerställer att kraven 
kontrolleras i enlighet med avtalsförvaltningsplanen och kultur och 
fritid åtgärdar eventuella avvikelser. 

o För de mindre avtal som hanteras av förvaltningen direkt så ansvarar 
Kultur och Fritid för att kraven kontrolleras i enlighet med 
avtalsförvaltningsplanen. 

 Stärka interna kontrollen och se till att avtalshantering ingår i risk- och 
väsentlighetsanalysen inom ramen för intern kontroll  

o Kultur och fritid följer upp de mindre avtalen som tecknats på 
förvaltningen genom stickprov i den interna kontrollplanen för året. 

o Central upphandlare har ansvar för att säkerställa att avtalen ses över 
på årsbasis när det gäller avtalstroheten för de större avtalen. 

 Förtydliga rutiner för avvikelserapportering och säkerställa att det följs  
o Kultur och fritid tar del av information och utbildningsinsatser om 

avvikelserapportering från inköps- och upphandlingsavdelningen. 
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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§ 48    KOF.2022.0021 

Revidering av delegeringsordningen  

Ärendebeskrivning  
Syftet med att kultur- och fritidsnämnden kan delegera sin beslutanderätt är att ge 
förtroendevalda möjligheten att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, 
riktlinjer och andra frågor av större betydelse eller av principiell karaktär. Delegation 
möjliggör också en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare 
handläggning vilket gör att bättre service och ökad effektivitet uppnås. 

Förvaltningen har arbetat fram förslag på reviderad delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
 Revidering delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 
 Delegationsordning KFN 2022 
 

Beredning 
En årlig revidering av delegationsordningen är en möjlighet för utvärdering och vid 
behov förändring. 

Förvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag på delegationsordning för att möta 
förändringar i lagstiftning och i förvaltningsorganisation. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera nämndens delegationsordning enligt 
framlagt förslag. 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 49    KOF.2022.0048 

Utredning konstgräsplan i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Föreningslivet är stort i Eslövs kommun och är en viktig faktor för folkhälsa, 
integration och trygghet – och inte minst glädje och meningsfullhet för alla de barn 
och ungdomar som varje vecka har en gemenskap att tillhöra och utvecklas inom. 

Fotbollen i Eslöv består av 13 föreningar och 80 lag, och här fostras många barn och 
unga, inte bara till nya fotbollsspelare utan också till tryggare människor och 
samhällsmedborgare. 

Förutsättningarna för att föreningarna ska kunna fortsätta utöva och utveckla denna 
verksamhet är träningsmöjligheter. I nuläget har Eslövs kommun 1 konstgräsplan, 
men både föreningar och skolor har vid flera tillfällen framfört behovet av fler 
konstgräsplaner i kommunen. I bilagan ”Utredning konstgräsplan i Eslövs kommun” 
finns dessa behov beskrivna. 

Beslutsunderlag 
 Utredning konstgräsplan i Eslövs kommun 
 Utredning konstgräsplan Eslövs kommun 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 

Beredning 
I jämförelse med andra kommuner i Skåne har fotbollsföreningarna i Eslöv klart 
sämre förutsättningar att bedriva sin verksamhet under hela året (bilaga ”Utredning 
konstgräsplan Eslövs kommun”). Eslöv är i stort behov av att möta behovet av 
träningsmöjligheter under vinterhalvåret. En ny konstgräsplan bör skyndsamt 
anläggas och ytterligare en plan bör planeras inom en period på 5 år. En utvärdering 
bör göras under samma period för att bedöma vidare utveckling av ”året runt-
fotbollsplaner”. 

I den fritidspolitiska strategi som nu är under beredning vill Eslövs kommun verka 
för att ge bättre förutsättningar för fler att vara aktiva. Fler konstgräsplaner i Eslöv 
skulle vara ett viktigt led i detta arbete. 

Ett argument mot konstgräs är negativa miljökonsekvenser. Anläggningsägare och 
verksamhetsutövare, som hanterar en konstgräsplan måste dock följa 
miljölagstiftningen. Detta innebär ett ansvar att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada för människors 
hälsa och för miljön. Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om 
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anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner. Detta beskrivs i bilaga 
”Utredning konstgräsplan Eslövs kommun”. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom "Utredning konstgräsplan 
Eslövs kommun" och behovet av att anlägga två stycken nya konstgräsplaner inom 
en period på fem år. Då konstgräsplaner är anläggningar kommer nämnden att 
framställa behovet i kommunens arbete med lokalförsörjningsplanen. 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef, Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 50    KOF.2022.0004 

Förvaltningschefen informerar  

 Budget kick-off 27 april 
 Ukraina, krisberedskap 
 Biblioteket som samhällsvägledare 
 Diskussion/samverkan med Tillväxtavdelningen kring arbetet med 

Evenemang. Handlingsplan kopplad till evenemangsstrategin under 
framtagande 

 Ökad aktivitet i centrum och i byarna - läget just nu 
 Eslövs innebandyförening på väg upp i div. 1 - arenakrav 
 Brand i elskåp på Karlsrobadet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 51    KOF.2022.0005 

Kultur- och fritidsnämndens målarbete  

Inget att informera. 

Paragrafen är justerad 
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§ 52    KOF.2022.0006 

Rapport från rådet för Hälsa och Trygghet  

Nästa möte är den 28 april 2022. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 17 februari 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

  

24 ( 26 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-13 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 53  

Redovisning av delegeringsbeslut  

Inga delegeringsbeslut att redovisa. 

Paragrafen är justerad 
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§ 54   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2022.0016-3 Presentation Vad tycker medborgarna i Eslöv om sin kommun - 

SCB:s medborgarundersökning 2021. Bilaga till protokoll 17 
februari 2022 

KOF.2022.0043-1 Kommunstyrelsens beslut § 52 2022, Antagande av central 
krisledningsplan för Eslövs kommun 

KOF.2022.0043-2 Central krisledningsplan för Eslövs kommun 

KOF.2022.0045-1 Kommunstyrelsens beslut § 51, 2022 Utvärdering av Eslövs 
kommuns krishanteringsarbete gällande Covid-19 

KOF.2022.0045-2 Utvärderingsrapport av Eslövs kommuns krishanteringsarbete 
gällande covid-19 

KOF.2022.0046-1 Kommunfullmäktiges beslut § 5, 2022 Revidering av 
kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025 

KOF.2022.0046-2 Kulturpolitisk strategi för Eslövs kommun 2017-2025 

KOF.2022.0052-2 Kommunstyrelsen beslut § 53, 2022 Antagande av 
kommunikationsplan för Eslövs kommun 

KOF.2022.0052-1 Kriskommunikationsplan för Eslövs kommun 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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