
 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (21) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-15 
 

 

  
 

Plats och tid Blosset Almgatan 2, torsdagen den 15 december 2022 kl 18:30-19:43 

Beslutande Michael Sörensen (SD) ersätter Lisbeth Madsen (SD) 
Baloo Engström (SD) 
Gazmir Vukaj (M) 
Linda Helgesson Farrelly (M), 1:e vice ordförande 
Eva Bengtsson (C) ersätter Bo Hallqvist (S) 
Peter Persson (S) 
Fredrik Andersson (L) 
 
 

 

Ersättare Göran Palmkvist (M) 
 

 

Övriga närvarande Josefine Wahlström, förvaltningschef  
Rahma Tahiri, nämndsekreterare  
Martin Lind, tf fritidschef 
Martin Sjöstrand, utvecklingsstrateg 

 

Justerare Baloo Engström 

Justeringens plats och tid Digitalt, 2022-12-19 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Rahma Tahiri 

Paragrafer §§ 70-82 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
 

 

 
 
 
Justerare  

Baloo Engström 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Anslaget är uppsatt  2022-12-20 – 2023-01-11  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 
 

 Rahma Tahiri 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (21) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 70 Dnr 2022-00008 
Val av justerare ................................................................................ 3 

§ 71 Dnr 2022-00009 
Fastställande av dagordning ........................................................... 4 

§ 72 Dnr 2022-00001 
Ekonomisk månadsrapportering 2022............................................ 5 

§ 73 Dnr 2022-00083 
Remissvar KS 2022-00363 Bostadsförsörjningsprogram ............. 6 

§ 74 Dnr 2022-00096 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2023 ........................ 8 

§ 75 Dnr 2022-00094 
Utredning av konsthall i Bjuvs kommun ........................................ 9 

§ 76 Dnr 2022-00092 
Remissvar KSAU 2022-00486 Riktlinjer för lokalförsörjning, 
genomförande och förvaltning...................................................... 11 

§ 77 Dnr 2022-00101 
Lokalrevision 2022-2032 kultur- och fritidsnämnden .................. 13 

§ 78 Dnr 2022-00095 
Avtal Bjuvs Bowlingklubbars förening ......................................... 15 

§ 79 Dnr 2022-00100 
Avtal Bjuvsfesten 2023 .................................................................. 16 

§ 80 Dnr 2022-00093 
Särskilt stöd för anläggning Bjuvs tennisklubb 2022 .................. 18 

§ 81 Dnr 2022-00007 
Förvaltningen informerar 2022 ...................................................... 20 

§ 82 Dnr 2022-00006 
Anmälningar 2022 .......................................................................... 21 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (21) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 70 Dnr 2022-00008  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Baloo Engström till justerare. 
 

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (21) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 71 Dnr 2022-00009  

Fastställande av dagordning 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 72 Dnr 2022-00001  

Ekonomisk månadsrapportering 2022 

Sammanfattning 

Nämndens verksamheter visar på ett ekonomiskt överskott på cirka 1 000 
tkr efter november månad. Detta beror sammanfattningsvis på lägre 
kapitalkostnader än budgeterat, främst för våra idrottsanläggningar.  
 
Badanläggningarna som finns redovisade under Fritid drogs tidigare under 
innevarande år med ett underskott främst beroende på ökade kostnader för 
inspektioner, företagshälsovård och en läckande klortank. Verksamheten 
har dock ett överskott efter november månad med 300 tkr. Det beror främst 
på att två medarbetare arbetar inom andra förvaltningar under året och 
lönen inte tas från kultur- och fritidsnämndens budget. Detta kommer 
revideras i efterhand. Det beror även på två vakanta tjänster som inte har 
tillsatts under tiden simhallen har varit stängd. Fritidsgårdsverksamheten 
(under Fritid) är i ekonomisk balans. Föreningsbidragen är utbetalade och 
ett underskott t.o.m. november syns i tabellen vilket beror på budgetens 
periodisering. Gällande Arrangemangen kommer dessa gå back på årsbasis 
på bekostnad av de andra överskotten. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ekonomisk rapport november 2022 
- Ekonomisk månadsrapport november 2022 kultur- och fritidsnämnden  
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport för november 
2022.  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport för november 
2022. 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen  
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§ 73 Dnr 2022-00083  

Remissvar KS 2022-00363 Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna remissvar angående 
Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026. 
 
 
Ärendet 
Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026  
Bostadsförsörjning är ett kommunalt grunduppdrag. Alla kommuner ska 
enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ha 
antagna riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjning. 
Planeringen ska syfta till att skapa förutsättningar för goda bostäder för de 
som lever i kommunen samtidigt som ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är tänkt att utgöra ett underlag för 
planläggning enligt plan- och bygglag (2010:900) avseende det allmänna 
intresset bostadsbyggande. Bjuvs kommun håller på att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan och som i ett led i detta arbete är 
ambitionen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Genom parallellt 
framtagande av de, för kommunen, strategiskt viktiga dokumenten ökar 
möjligheterna för samstämmighet och samtidigt en tydlig riktning för 
bostadsutvecklingen i Bjuvs kommun.  
Bostadsförsörjningsprogrammet pekar ut sex mål med konkretiserade 
insatser, vilka går i linje med Bjuvs kommunövergripande vision och syftar 
till att möta kommunens befintliga utmaningar samt framtida demografiska 
utveckling.  
• 450 bostäder på fyra är inom planperioden 2022–2026  
• AB Bjuvsbostäder ska bygga cirka 100 bostäder på fyra år inom      
planperioden 2022–2026  
• 2500 bostäder till 2040  
• Varierat bostadsbyggande i alla kommundelar  
• Ökad andel hushåll med godtagbar boendemiljö  
• Kommunen ska främja byggnation av trygghetsboende och seniorboende  
 
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Remissvar Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs 
kommun 2022-2026 
- Bostadsförsörjningsprogram Remissversion 2022-05-31 
- Följebrev remiss bostadsförsörjningsprogram 2022-09-01 
- PM Analys och förutsättningar 2022-05-23 
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Bedömning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat bostadsförsörjningsprogrammet 
och ställer sig positiva till det.   
 
I bostadsförsörjningsprogrammet redovisas målsättningar om antalet 
bostäder som ska byggas, 450 bostäder till 2026 samt 2500 bostäder till 
2040. Detta tillsammans med den prognosticerade folkmängden för Bjuvs 
kommun som presenteras i PM Analys och förutsättningar, visar att antalet 
invånare i kommunen kommer att växa och en stor del av dem, barn och 
unga. Fritidsgårdar, bibliotek, kulturskola och till en viss del sim och bad, 
riktar sig främst till den yngre målgruppen. En befolkningsökning i denna 
kategori kommer på sikt därför leda till ökat tryck och ökade krav på dessa 
verksamheter. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i övrigt inget att erinra mot 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta 
föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
kommunstyrelsen. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt 
eget samt översända detta till kommunstyrelsen.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 74 Dnr 2022-00096  

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2023 

Sammanfattning 

För nämndens sammanträden 2023 föreslås datum som följer samma 
regelbundenhet som under 2022. Datumen för mötena är anpassade efter 
Kommunstyrelsens sammanträden och det övergripande ekonomiårets 
beslutsprocesser.  
De datum som bryter mot de regelbundna tiderna är markerade och bör 
uppmärksammas.  
 
Presidieberedning                                      Kultur- och fritidsnämnden 
 
Måndag 16 januari kl. 13:00                       Onsdag 25 januari kl. 18:30 
Måndag 27 februari kl. 13:00                      Onsdag 8 mars kl. 18:30 
Måndag 27 mars kl. 13:00                          Onsdag 5 april kl. 18:30 
Tisdag 2 maj kl. 13:00                                Onsdag 10 maj kl. 18:30 
Måndag 20 maj kl. 13:00                            Onsdag 7 juni kl. 18:30 
                                   Uppehåll juli-augusti 
Måndag 28 augusti kl. 13:00                      Onsdag 6 september kl. 18:30 
Måndag 2 oktober kl. 13:00                        Onsdag 11 oktober kl. 18:30 
Måndag 30 oktober kl. 13:00                      Onsdag 8 november kl. 18:30 
Måndag 4 december kl. 13:00                    Onsdag 13 december kl. 18:30 
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2023 
- Ekonomiårets beslutsprocesser 2023  
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner datum för sammanträden 2023.     
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner datum för sammanträden 2023. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 75 Dnr 2022-00094  

Utredning av konsthall i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens presidium har gett förvaltningschefen i uppdrag 
att utreda möjligheterna för att permanenta konsthallen i Bjuv.  
Utredningen presenteras nedan.  
 
Bakgrund 
En tillfällig konsthall öppnande sommaren 2022. Bakgrunden var att kultur- 
och fritidsförvaltningen hade sökt och tilldelats 230 tkr för projektet Konst i 
samverkan kring Söderåsen. I projektet visades utställningen Kom som du 
är - arbetet med ett monument i affären Bolos gamla lokaler i Bjuv (Södra 
Storgatan 17). Som en del av utställningen genomfördes även workshops 
för barn och unga. Utställningen besöktes av cirka 650 personer.  
Under hösten visades två andra utställningar.  
 
Kostnader för utställningshallen som hyra, utställningar och personal har 
täckts av projektmedlen. Projektet avslutas i december 2022.  
 
Permanent konsthall i Bjuv 
En permanent konsthall i Bjuvs kommun skulle bidra till att stärka kulturlivet 
i kommunen samt i hela närområdet. Bjuv har inte haft en konsthall sedan 
2008, då den låg på biblioteket i Köpcentrum.  
 
Lokalen på Södra Storgatan ligger i centrala Bjuv. Verksamhet i lokalen 
skapar förutsättningar för ett mer levande centrum som i sin tur bland annat 
kan leda till ökad trygghet.  
 
När konsthallen inte visar utställningar kan lokalen användas för till exempel 
för möten och föredrag.    
 
Utställningar 
Under det första året kan tre konstutställningar genomföras. En under 
våren, en sommarutställning och en höstutställning. Målsättningen är att 
visa konstnärer med lokal anknytning.  
 
Personal som kan arbeta i konsthallen finns inte inom ram för budget. 
Eftersom konsthallen inte ligger i anslutning till andra verksamhetslokaler är 
det inte möjligt att samordna resurser.  
 
Förslag är därför att konstnärerna som ställer ut i konsthallen ansvarar för 
att vakta och visa utställningarna. Konsekvenserna av detta blir att 
visningstiderna kan komma att begränsas.  
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Målsättningen är att sommarutställningen ska genomföras i samarbete med 
feriepraktikanter. Detta genomfördes under sommarutställningen 2022 och 
gav bra resultat.  
 
Kostnad 
Kostnaden för att permanenta konsthallen är:  
Hyra 12 500 kr/månaden under första året. Därefter 13 500 kronor (inklusive 
värme och vatten) 
Utställningar 50 000 
Övriga kostnader, till exempel underhåll och inventarier 30 000 kr 
 
Projekt 
Eftersom arbetet med en konsthall är nytt och förvaltningen i nuläget inte vet 
vad det innebär för verksamheten eller invånare, föreslår förvaltningen att 
verksamheten utvärderas under senhösten 2023. Utvärderingen redovisas 
därefter för kultur- och fritidsnämnden.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Utredning av konsthall i Bjuvs kommun 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen och ger 
förvaltningschefen i uppdrag att i budgetarbetet för 2023 planera för 
verksamhet i konsthallen.  
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen och ger 
förvaltningschefen i uppdrag att i budgetarbetet för 2023 planera för 
verksamhet i konsthallen.  
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 76 Dnr 2022-00092  

Remissvar KSAU 2022-00486 Riktlinjer för 
lokalförsörjning, genomförande och förvaltning 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna remissvar på riktlinjer 
för lokalförsörjning, genomförande och förvaltning.  
 
Ärendet 
Riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande och förvaltning  
Under våren 2022 gav kommunstyrelsens förvaltning konsultföretaget 
Norem i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande- och 
förvaltningsskedet. Riktlinjernas gemensamma syfte är att uppnå en 
strategisk lokalplanering inom kommunen, från behovsskedet till 
förvaltningsskedet. Riktlinjerna beskriver roller och ansvar samt förtydligar 
när och var ett beslut ska fattas. På så vis skapas förutsättningar för att 
uppnå en enhetlig bild av lokalförsörjnings-, genomförande- och 
förvaltningsprocessen, med en gemensam ordlista och beräkningsmallar 
inom Bjuvs kommun. Samtliga riktlinjer kommer att vara underordnade en 
framtida fastighetspolicy och framhåller därmed processer och 
informationsflöden, snarare än mål och kvalitet. 
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Svar på remiss av riktlinjer för lokalförsörjning, 
genomförande och förvaltning 
- Riktlinjer fastighetsförvaltning 2022-10-11  
- Riktlinjer lokalförsörjning 2022-10-11 
- Riktlinjer genomförande 2022-10-11 
- Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-27 
- Tjänsteskrivelse remiss av riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande och 
förvaltning2022-10-14  
 
 
Bedömning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat riktlinjer för lokalförsörjning, 
genomförande och förvaltning och ställer sig positiva till det. Riktlinjerna 
säkerställer en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i Bjuvs kommun. I 
övrigt har kultur- och fritidsförvaltningen inget att erinra.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
kommunstyrelsen. 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt 
eget samt översända detta till kommunstyrelsen.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 77 Dnr 2022-00101  

Lokalrevision 2022-2032 kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Under 2022 har Kommunstyrelsen förvaltningen tagit fram riktlinjer för 
lokalförsörjning, genomförande- och förvaltningsskedet. Riktlinjernas 
gemensamma syfte är att uppnå en strategisk lokalplanering inom 
kommunen, från behovsskedet till förvaltningsskedet. Riktlinjerna beskriver 
roller och ansvar samt förtydligar när och var ett beslut ska fattas. Grunden i 
lokalförsörjningsprocessen är att varje förvaltning tar fram en lokalrevision, 
vilken sedan sammanställs i en lokalförsörjningsplan. På så vis skapas 
förutsättningar för att uppnå en enhetlig bild av lokalbehoven, som 
dessutom är jämförbara då förvaltningarna har samma struktur och 
beräkningsmodell.  
 
Lokalrevisionens syfte är att samla kultur- och fritidsnämndens 
verksamheters nuvarande och framtida behov av lokaler. Detta sker genom 
ett helhetsperspektiv på bland annat lokalernas kapacitet, tekniska status 
och ändamålsenlighet. Utifrån det sammanställda behovet sammanställs en 
projektlista och förslag till åtgärder för att balansera ut behovet och 
tillgången på lokaler.  
 
Lokalrevisionen ska revideras årligen och fungera som dels ett 
planeringsverktyg för nämnden, dels som ett underlag för Bjuvs kommuns 
lokalförsörjningsplan. Nämndens uppdrag och mål ligger till grund för behov 
av lokaler och lokalrevisionen är av särskild vikt för nämndens 
måluppfyllnad.    
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Lokalrevision 2022-2032 för kultur- och fritidsnämnden i 
Bjuvs kommun 
- Lokalrevision 2022-2032 kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner lokalrevision 2022-2032 för kultur- 
och fritidsnämnden i Bjuvs kommun samt överlämna den till 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner lokalrevision 2022-2032 för kultur- 
och fritidsnämnden i Bjuvs kommun samt överlämna den till 
Kommunstyrelsen.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 78 Dnr 2022-00095  

Avtal Bjuvs Bowlingklubbars förening 

Sammanfattning 

Bjuvs bowlingklubbars förening (BBF) har sedan 1/1 2014 hyrt Bjuvs 
bowlinghall av kultur- och fritidsnämnden till en årlig hyra på 354 000 kronor. 
Avtalet löper till den 31/12 2023 och förlängs med 5 år om uppsägning inte 
skett senast 12 månader innan avtalstidens slut.  
 
För att ge nämnden möjlighet att revidera avtalsvillkoren och anpassa dem 
efter dagens behov och förutsättningar bör avtalet sägas upp. Särskilt 
eftersom förlängningen av avtalet annars sträcker sig över en så lång period 
som 5 år. Under första kvartalet 2023 är målsättningen att presentera ett 
nytt förslag på hyresavtal för kultur- och fritidsnämnden.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Uppsägning av hyresavtal med Bjuvs bowlingklubbars 
förening 
- Hyresavtal Bjuvs bowlingklubbars förening 2014-2024 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden säger upp hyresavtalet med Bjuvs 
bowlingklubbars förening från och med den 31/12 2023. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden säger upp hyresavtalet med Bjuvs 
bowlingklubbars förening från och med den 31/12 2023.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Bjuvs bowlingklubbars förening 
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§ 79 Dnr 2022-00100  

Avtal Bjuvsfesten 2023 

Sammanfattning 

Bjuvsfesten 2023 planeras till den 25-26 augusti. Evenemangsområdet 
kommer att vara på samma plats som tidigare år.  
 
Den 16 november inleddes direktupphandling av arrangör till Bjuvsfesten 
2023. Offertförfrågan skickades till tre olika arrangörer. Creandia AB 
återkom som enda arrangör med offert och plan för genomförande. Enligt 
offerten kan arrangören leva upp till samtliga krav som ställs i 
offertförfrågan. 
 
Kostnaden för arrangören uppgår till 360tkr varav arrangören har rätt att 
fakturera 150tkr innan arrangemanget genomförs. Kostnaden är samma 
som föregående år. Effekterna av den rådande samhällsekonomin på 
eventbranschen gör det svårt att förutse till exempel hur många 
marknadsknallar som finns tillgängliga för att delta under festen. 
Utbudet av krögare och tivoli har minskat vilket kan leda till minskade 
intäkter för arrangören. Det råder även osäkerheter kring hur villiga 
näringslivet är att sponsra arrangemanget. 
 
I avtalet ställs bland annat krav på arrangören att det ska vara ett varierat 
artistutbud som speglar befolkningen i Bjuvs kommuns samt ett särskilt 
fokus på scenutbud riktad till barn och unga. Barn och unga ska även vara i 
fokus när festivalområdet planeras. Arrangören ansvarar även för 
marknadsföring, säkerhet och all teknisk infrastruktur som arrangemanget 
kräver. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Avtal Bjuvsfesten 2023 
- Avtal Bjuvsfesten 2023 
- Offert Bjuvsfesten 2023 Creandia 
- Offertförfrågan Bjuvsfesten 2023 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet med Creandia AB som 
arrangör för Bjuvsfesten 2023 till en kostnad av 360 000 kronor. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet med Creandia AB som 
arrangör för Bjuvsfesten 2023 till en kostnad av 360 000 kronor. 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet  
Creandia AB 
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§ 80 Dnr 2022-00093  

Särskilt stöd för anläggning Bjuvs tennisklubb 2022 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun erbjuder särskilt ekonomiskt stöd för anläggningar med 
särskilt kostsam drift. Anläggningen ska leva upp till ett eller flera krav som 
specificeras i kommunens Regler för föreningsstöd. Stödet regleras genom 
avtal som tas fram i dialog mellan föreningen och kultur- och 
fritidsnämnden. Under hösten 2022 har dialogmöte genomförts mellan 
föreningen och kultur- och fritidsnämndens presidium. På mötet redogjorde 
föreningen för sin verksamhet, ekonomi och sina framtidsplaner. Baserat på 
det har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag på avtal. 
 
Bjuvs Tennisklubb har en ny styrelse som tillträdde under sommaren 2022. 
Föreningen befinner sig i en prekär situation med dagens elpriser då hallen 
förbrukade 86 000 kWh det senaste året. Utöver energikostnaderna har 
hallen stora investeringsbehov.  
 
I dialogen mellan nämndens presidium och föreningen framkom en 
gemensam syn om att ny LED-belysning över tennisbanorna var den 
investering med störst energibesparing och därav högst prioritet att 
genomföra. Föreningen arbetar långsiktigt mot att göra hallen mer 
klimatvänlig. Åtgärder som de redan genomfört för att minska sin 
energiförbrukning och klimatpåverkan är följande: 
- Närvarostyrning av belysning  
- Sänkt temperaturen i lokalerna  
- Minskade öppettider för bastu  
- Pågående utbyte till LED-lampor i kontor, cafeteria, styrketränings- och 
omklädningsrum. 
 
Föreningen har stora visioner för utvecklingen av tennishallen. De vill 
bredda sin verksamhet och nå en större målgrupp genom en satsning på 
fler racketsporter än tennis. Förutom racketsporter bedriver tennishallen två 
separata styrketräningsrum, där den ena delen fokuserar på 
konditionsträning och den andra med inriktning på tyngdlyftning. De har 
även som målsättning att erbjuda träning för äldre personer. Föreningen ser 
stor potential i hallen och möjligheterna att anordna arrangemang och 
aktiviteter som skapar intäkter är stora. Intäkter som kan användas till 
renovering, upprustning och drift. På längre sikt skulle det även minska 
föreningens bidragsberoende  
  
I avtalsförslaget framgår vilka åtagande de båda parterna har samt hur 
uppföljningen av avtalet sker   
I avtalet framgår det att kommunens åtagande är att utbetala 100 tkr (25 tkr 
redan utbetalt) till byte av belysning. Kommunen ska stötta föreningen 
genom att bistå med att förmedla relevanta kontakter inom kommunens 
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organisation. Kommunen ska publicera och marknadsföra föreningen i 
Bjuvs kommuns evenemangskalender.  
Avtalet följs upp av kultur- och fritidsförvaltningen senast april 2023. 
 
Föreningen åtar sig ansvaret att samtliga ljuskällor byts ut under avtalstiden. 
Efter utfört arbete ska ekonomisk redovisning lämnas till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Bjuvs 
Tennisklubb 
- Avtalsförslag om särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Bjuvs 
Tennisklubb  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Bjuvs Tennisklubb.   
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Bjuvs Tennisklubb.    
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Bjuvs Tennisklubb 
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§ 81 Dnr 2022-00007  

Förvaltningen informerar 2022 

Sammanfattning 

- Tillsättning av tjänster 
Martin Lind tillträder sin tjänst som fritidschef den 1 januari 2023. Martin 
Sjöstrand tillträder tjänsten som utvecklingsstrateg från 1 januari 2023. 
Detta är samverkat med de fackliga organisationerna.  
  
- Tf förvaltningschef julledighet 
27-31 december är Catarina Månsson tf förvaltningschef. 
  
- Riksteaterförening i Bjuvs kommun 
Förvaltningen kommer i början av 2023 arbeta för att väcka intresse för att 
starta upp en lokal riksteaterförening.  
  
- Utlån konstverk 
Förvaltningschefen informerade om eventuellt utlån av konstverk. 
  
- Skolmuseet   
Förvaltningschefen informerade om det pågående arbetet med flytten av 
skolmuseet. Det har bland gjorts en inventering tillsammans med 
Regionsmuseet.  
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
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§ 82 Dnr 2022-00006  

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

- Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun, antagen 
- Beslut-202200498-KS-§ 145 Avsägelse från Christel Hedlund (SD) som 
ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt val av ledamot 
- Beslut-202200501-KS-§ 147 Avsägelse från Anne Li Ullerholm (SD) som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt val av ny ersättare 
- Beslut-202200478-KS-§ 128 Tilläggsäskande för nya inventarier på Ekeby 
bibliotek 
- Beslut-202200307-KS-§ 131 Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs 
kommun 
- Följebrev Skånes Friluftslivsplan Lst Skåne Remiss 
- Bidrag anordna utbildning 2022 
- Bidrag för individuell utbildning 2022 
- Investeringsbidrag 2022 
- Konsertbidrag 2022 
- Lokalbidrag 2022 
- Lokalt aktivitetsstöd februari 2022 
- Lokalt aktivitetsstöd augusti 2022 
- Medlemsbidrag 2022 
- Studieförbundsbidrag 2022 
- Ungdomspengen 2022 
- Uppdragsbidrag 2022   
 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.   
 

 

 

 


