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§ 1 Dnr 2023-00004  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Jerry Karlsson till justerare. 
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§ 2 Dnr 2023-00005  

Fastställande av dagordning 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 3 Dnr 2023-00011  

Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 

Sammanfattning 

Flera förändringar i omvärlden kan komma att påverka kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter 2023. Längtan efter att träffas fysiskt igen 
efter coronapandemin fortsätter. Det påverkar verksamheterna i form av 
bland annat ökat antal besökare.  Andra faktorer som kan komma att 
påverka är inflationen, digitaliseringen och ökad migration.   
Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 utgår från de tre nämndmålen 
tillsammans med indikatorer. Målen är: 
* Bjuv ska bli en mer föreningsaktiv kommun 
* Fler barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid i hela Bjuvs kommun 
* Barn och unga ska ges större möjligheter att påverka kultur- och 
fritidsutbudet 
 
Utöver de mål för verksamheten som framgår av internbudgeten har den 
styrande majoriteten formulerat sina avsikter och prioriteringar i ett antal att-
satser som framgår nedan: 
* att anordna en tävling med uppdraget att föreslå utsmyckningar som 
speglar kommunens historia i rondellerna längs väg 109/110 genom 
kommunen och överlämna förslaget till Tekniska nämnden för att genomföra 
utsmyckningen.  
* att utöka fritidsgårdarnas öppettider/tillgänglighet till att omfatta fyra dagar 
per vecka.  
* att inrätta en permanent konsthall för att främja det kulturella utbudet och 
attrahera besökare till vår kommun.  
* att tillsammans med socialnämnden och utbildningsnämnden genomföra 
satsningen Aktivitet förebygger.  
 
Med den givna ramen kan kultur- och fritidsnämnden fortsätta att bedriva 
och utveckla verksamheten utifrån sitt uppdrag och sina mål. Kultur- och 
fritidsnämnden kan också genomföra de avsikter och prioriteringar som 
redovisas ovan.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsnämndens budget 2023 
- Nämndbudget 2023, kultur- och fritidsnämnden   
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndbudget 2023. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndbudget 2023. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr 2023-00001  

Information om kultur- och fritidsnämndens 
styrdokument 

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod 2023-2026 sammanställer kultur- och 
fritidsförvaltningen ett antal styrdokument som kultur- och fritidsnämnden 
har beslutat om. 
 

Beslutsunderlag 

- Organisation för kultur- och fritidsförvaltningen 
- Årsredovisning 2021, kultur- och fritidsnämnden  
- Reglemente kultur- och fritidsnämnden antaget 2021-06-21 
- Delegationsordning 2022-05-04 
- Gratifikationer av medaljörer i Bjuvs kommun   
- Biblioteksplan 2020-2023 
- Plan för delaktighet 
- Handbok för delaktighet 
- Utredning Fritidsgård Billesholm – Bjuvs kommun  
- Protokollsutdrag 2021-08-25 § 57 Utredning av fritidsgård i Billesholm  
- Utredning av folkbiblioteken i Bjuvs kommun februari 2022 
- Uppdrag för biblioteken i Bjuvs kommun 
- Protokollsutdrag 2022-10-05 § 63 Uppdrag för biblioteken i Bjuvs kommun 
- Regelverk Studieförbund 
- Prioriteringslista vid fördelning av bidrag 
- Regler för föreningsstöd 2021 
- Protokollsutdrag 2022-03-02 § 16 Ändring av regler för föreningsstöd 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 5 Dnr 2023-00012  

Intern kontroll Uppföljning 2022 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år.  Syftet 
med att genomföra intern kontroll är att säkerställa att kommunen bedriver 
effektiva verksamheter och undviker allvarliga fel. 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en: 
* tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
* ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
* god efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2021 om följande två mål 
avseende intern kontroll 2022.  
* Risk för brister i den psykosociala arbetsmiljön med anledning av ny 
organisation  
* Risk att personalen brister i sin anmälningsplikt vid misstanke att barn och 
unga far illa  
 
 
Risk för brister i den psykosociala arbetsmiljön med anledning av ny 
organisation  
I början av 2022 genomfördes en ny ledningsorganisation på kultur- och 
fritidsförvaltningen. Det identifierades en risk för brister i arbetsmiljön med 
anledning av den nya organisationen.  
Analysen visar att omorganisationen har genomförts väl i samverkan med 
medarbetare och fackliga organisationer. Riskbedömningen har följts och 
medarbetare upplever att arbetsmiljön inte har försämrats med anledning av 
ny ledningsorganisation. Uppdrag och viss ansvarsfördelning har förändrats 
och den främsta förklaringen är att ansvarig chef inte längre är fysiskt på 
plats i verksamheten. Åtgärder som föreslås är att fortsätta arbeta med 
tydlighet och uppdrag inom organisationen.  
 
Risk att personalen brister i sin anmälningsplikt vid misstanke att barn och 
unga far illa  
Medarbetare i kultur- och fritidsnämndens verksamheter möter dagligen 
barn och unga. När misstanke om att ett barn far illa är personal skyldig att 
göra en orosanmälan till socialtjänsten. 
Det finns en risk att personal brister i denna anmälningsplikt. 
Stickprovskontrollerna visar att fritidsgårdsverksamhetens 
incidentrapportering samt rutin för orosanmälan fungerar väl. 
Orosanmälningarna når socialtjänsten. Socialtjänsten önskar däremot 
ytterligare information vid orosanmälningar. Därmed behöver rutinerna 
uppdateras. Det är svårt att avgöra om hur rutiner för orosanmälan fungerar 
på bibliotek och kulturskola eftersom inga anmälningar är gjorda.  
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Åtgärder är därför att rutinerna ska uppdateras av förvaltningschefen. För 
biblioteken och kulturskolan ska rutiner för orosanmälan lyftas regelbundet 
på APT under året. Inför öppnandet av Friluftsbadet ska personalen få 
utbildning och information om rutinerna.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Intern kontroll Uppföljning 2022 
- Intern kontroll Uppföljning 2022 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av interna 
kontrollmoment för 2022. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av interna 
kontrollmoment för 2022. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2023-00013  

Intern kontroll Plan 2023 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år.  Syftet 
med att genomföra intern kontroll är att säkerställa att kommunen bedriver 
effektiva verksamheter och undviker allvarliga fel. 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en: 
* tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
* ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
* god efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 
 
Under 2023 föreslår förvaltningen kultur- och fritidsnämnden att anta 
följande interna kontrollmoment: 
* Kontroll av brandrutiner samt kännedom om dessa 
Det råder en otydlighet om ansvar för framtagande och implementering av 
brandrutiner i kultur- och fritidsnämndens verksamhetslokaler. Det kan leda 
till att medarbetare inte känner till de rutiner som finns för att hantera en 
brand på korrekt sätt samt att förekommande tillbud ej registreras. 
 
* Kontroll av hur Regler för föreningsstöd följs 
29 oktober 2020 antog Kommunfullmäktige Regler för föreningsstöd. 
Föreningar i Bjuvs kommun kan ta del av ett utbud av bidrag och tjänster 
som är anpassade efter de behov och förutsättningar som finns i det lokala 
föreningslivet. För föreningar med verksamhet för de prioriterade 
målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med 
funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska, finns 
det goda möjligheter att utvecklas i Bjuvs kommun.  
 
Som en del av intern kontroll ska det undersökas hur Regler för 
försörjningsstöd följs, både av verksamheten och av föreningar. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Intern kontroll Plan 2023 
- Intern kontroll Plan 2023  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2023. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2023. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2023-00014  

Attestlista 2023 

Sammanfattning 

Attestlista för kultur- och fritidsförvaltningen har reviderats i samband med 
personalförändringar.   
 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Attestlista 2023 
- Attestlista kultur- och fritidsförvaltningen 2023  
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
godkänna reviderad attestlista. 
   
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna reviderad attestlista. 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen  
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§ 8 Dnr 2023-00015  

Val av ledamot och ersättare för Kommunala 
Handikapprådet 

Sammanfattning 

Med anledning av ny mandatperiod måste kultur- och fritidsnämnden utse 
ny ledamot samt ersättare för Kommunala Handikapprådet. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Val av ledamot och ersättare för KHR mandatperiod 
2023-2026 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut.   
 
 

Yrkande 
Gazmir Vukaj (M) föreslår Linda Farrelly (M) som ledamot. 
Jerry Karlsson (SD) föreslår Lisbeth Madsen (SD) som ersättare. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Linda Farrelly (M) till ledamot och 
Lisbeth Madsen (SD) till ersättare för Kommunala Handikapprådet. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 9 Dnr 2023-00016  

Val av ledamot och ersättare för Kommunala 
Pensionärsrådet 

Sammanfattning 

Med anledning av ny mandatperiod måste kultur- och fritidsnämnden utse 
ny ledamot samt ersättare för Kommunala Pensionärsrådet. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Val av ledamot och ersättare för KPR mandatperiod 
2023-2026 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut.   
 
 

Yrkande 
Jerry Karlsson (SD) föreslår Lisbeth Madsen (SD) som ledamot. 
Gazmir Vukaj (M) föreslår Linda Farrelly (M) som ersättare. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Lisbeth Madsen (SD) till ledamot 
och Linda Farrelly (M) till ersättare för Kommunala Pensionärsrådet. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2023-00006  

Förvaltningen informerar 2023 

Sammanfattning 

- Resultat medarbetarundersökningen 
Förvaltningschefen gick igenom resultat för medarbetarundersökning 2022. 
Undersökningen mäter motivation, ledarskap och styrning och resultatet och 
resultatet för 2022 ligger på 85, 91 och 80. Motivation och ledarskap har 
ökat i jämförelse med tidigare år medan styrning har minskat något. 
Förvaltningschefen presenterade även resultaten för svaren kopplat till den 
organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Resultaten visar överlag på 
bra siffror men svar kopplat till arbetsgivarvarumärke och återhämtning visar 
lägre siffror. Resultaten kommer att analyseras med samtliga medarbetare 
på APT och utifrån kommer det att tas fram handlingsplaner. Resultaten har 
även presenteras för de fackliga organisationerna på FÖSAM.  
 
- Aktuell information - simhallen i Billesholm 
Beslut togs i tekniska nämnden 2022-12-20 om att preliminärt datum för 
öppnandet av simhallen i Billesholm är 2023-10-01. 
Förvaltningen kommer uppdatera kultur- och fritidsnämnden om status för 
simhallen kontinuerligt under året. 
  
- Uppdrag kulturplan och fritidsplan 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har gett förvaltningschefen i 
uppdrag att ta fram förslag på kulturplan respektive fritidsplan som ska gälla 
från hösten 2023 till 2026. I planerna ska det framgå vilket fokus 
förvaltningen ska ha samt vilka olika prioriteringar och inriktningar som 
behöver göras de kommande fyra åren. 
Det kommer genomföras workshops tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden för att arbeta fram ett förslag. Förvaltningschefen 
återkommer med förslag på datum för workshop. Förslag till beslut 
presenteras för nämnden senast juni 2023. 
  
- Dialogmöte förening 
Presidiet kommer att träffa Billesholmstraktens hembygdsförening för ett 
dialogmöte under föreningsbidraget Särskilt stöd för anläggning.  
  
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Förvaltningen informerar januari 2023 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
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§ 11 Dnr 2023-00002  

Anmälningar 2023 

Sammanfattning 

- Missiv bemötande och tillgänglighet 22.12.15 
- Granskningsrapport bemötande och tillgänglighet 22.12.15 
- Beslut-202200536-KS-§ 175 Förändring av nämndsorganisationen 
- Beslut-202200119-TN-§ 162 Fortsatt hålla stängt i simhallen Billesholm 
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Anmälningar januari 2023 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
 

 

 

 


