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Sammanträdesdatum

2021-11-17
Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Blosset Almgatan 2, onsdagen den 17 november 2021 kl 18:38-19:32

Beslutande

Christel Hedlund (SD), Ordförande
Baloo Engström (SD) del av §§ 78 - 80
Gazmir Vukaj (M)
Linda Helgesson Farrelly (M), 1:e vice ordförande
Bo Hallqvist (S), 2:e vice ordförande
Peter Persson (S)
Fredrik Andersson (L)

Ersättare

Jerry Karlsson (SD), ersätter Baloo Engström (SD) §§ 73 - del av 78
Göran Palmkvist (M)
Patricia Brorsson (M)
Eva Bengtsson (C)
Pär Andersson (S)

Övriga närvarande

Josefine Wahlström, förvaltningschef
Rahma Tahiri, nämndsekreterare
Christer Pålsson, kommundirektör
Martin Lind, tf enhetschef kulturskolan och föreningskontakt

Justerare

Bo Hallqvist

Justeringens plats och tid

Blosset Almgatan 2, 2021-11-22

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Rahma Tahiri

Ordförande
Christel Hedlund

Justerare
Bo Hallqvist

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum
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Anslaget är uppsatt

2021-11-23 – 2021-12-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift
Rahma Tahiri
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§ 73

Dnr 2021-00004

Val av justerare
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Bo Hallqvist till justerare.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 74

Dnr 2021-00005

Fastställande av dagordning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 75

Dnr 2021-00003

Ekonomisk månadsrapportering 2021
Sammanfattning
Efter stängningen av oktober månad redovisar kultur- och fritidsnämnden ett
överskott på 816 tkr. Det kan förklaras på följande sätt:
- Anpassningar till pandemin har gjort att viss verksamhet har fått
lägre driftskostnader, till exempel ändrade öppettider och inställda
arrangemang.
- Periodiseringar innebär att vissa kostnader faller ut ojämnt över året.
- En av chefstjänsterna har under hösten varit vakant.
- Det finns ett antal stora utgiftsposter som är planerade för 2021, till
exempel Billesholm 450 år där ytterligare kostnader tillkommer innan
årsskiftet.
Förvaltningens prognos är att årsbokslutet för kultur- och fritidsnämnden
kommer att vara i balans.
Månadsrapporteringen för september 2021 sammanföll inte med
nämndssammanträdet i oktober månad. Därför ingår månadsrapport för
september och oktober månad som beslutsunderlag till nämndens möte i
november.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, Ekonomisk rapport september-oktober 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport för september
och oktober månad 2021.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport för september och
oktober månad 2021.

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 76

Dnr 2021-00068

Extra stöd till föreningar efter pandemin
Sammanfattning
Många föreningar i Bjuvs kommun har haft det tufft under pandemin. För att
stötta föreningslivet och försäkra att Bjuv fortsätter ha ett rikt, ideellt
fritidsutbud föreslås ett tillfälligt ekonomiskt stöd.
Även om vissa föreningar drabbats hårt av framför allt intäktsbortfall under
pandemin är föreningarnas utmaningar i huvudsak inte ekonomiska. Under
pandemin har föreningarna tvingats ställa in träningar, matcher, evenemang
och annat vilket lett till att de ideella krafter och engagemang som driver
föreningslivet minskat. Den stora utmaningen framåt är att få människor att
hitta tillbaka till föreningslivet. Det tillfälliga ekonomiska stödet syftar till att
stärka föreningarnas arbete tillbaka till att vara en stor och viktig del av
invånarnas vardag och en källa till meningsfull fritid.
Stödet består av en bidragspott på 300 000 kronor som föreningarna kan
ansöka ur. För att vara berättigade till stöd behöver föreningarna förhålla sig
till följande principer:
* Ekonomiskt stöd betalas enbart ut till föreningar i Bjuvs kommun som är
registrerade i kommunens föreningsregister.
* Stödet ska användas för att föreningens verksamhet ska kännas som en
uppskattad och viktig del i ledares och medlemmars liv. Stödet kan
användas för en eller flera olika aktiviteter eller insatser som är i linje med
ett eller flera av dessa syften:
- Insatser eller aktiviteter för att rekrytera nya medlemmar och/eller öka
intresset för föreningens verksamhet,
- ledarvård, dvs insatser eller aktiviteter som stärker ledarnas engagemang i
föreningen samt visar uppskattning för de ideella insatser som ledarna står
för,
- medlemsvård, dvs insatser eller aktiviteter som bidrar till att behålla de
som redan är aktiva i föreningen,
* Bidraget kan sökas retroaktivt för aktiviteter eller insatser gjorda från 1 juli
2021.
* Bidraget kan användas för aktiviteter eller insatser som görs innan 1 juli
2022.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

6 (11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-17
Kultur- och fritidsnämnden

Ersättning för lön eller arvode utgår inte. Uteblivna intäkter från sponsoroch mediaavtal kompenseras inte. Redovisning av hur bidraget har använts
krävs ej, men skulle det uppstå misstanke om att bidraget har använts på ett
sätt som inte angetts i ansökan eller som inte är förenligt med ovanstående
principer måste föreningen kunna uppvisa kvitton eller fakturor där det
framgår vad medlen använts till. Har medlen använts för att finansiera något
utanför dessa principer kan föreningen bli återbetalningsskyldig.
Sista ansökningsdag är den 15 december och bidraget betalas ut innan
årsskiftet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, Extra stöd till föreningar efter pandemin

Förvaltningens förslag till beslut
Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta 300 000 kronor i tillfälligt
ekonomiskt stöd till föreningar efter pandemin och ger kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att fördela bidraget enligt principerna som
beskrivs i tjänsteskrivelsen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta 300 000 kronor i tillfälligt
ekonomiskt stöd till föreningar efter pandemin och ger kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att fördela bidraget enligt principerna som
beskrivs i tjänsteskrivelsen.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 77

Dnr 2021-00069

Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionsrapport
Målstyrning
Sammanfattning
Under 2021 granskade EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Bjuvs kommun, kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de
har säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till
måluppfyllelsen. Granskningen resulterade i rapporten ”Revisionsrapport
granskning av målstyrningen”, på vilken revisorerna önskar svar för vilka
åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i
granskningen och de rekommendationer som lämnas.
Revisionen har önskat svar senast den 4 november 2021. Anstånd är
begärt och har givits till den 23 november. Svaret till revisorerna finns i
dokumentet ”Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionsrapport
Målstyrning”.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionsrapport
Målstyrning
- Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionsrapport Målstyrning
- Revisionsrapport Målstyrning
- Missiv målstyrning

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret till revisionen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret till revisionen.

Beslutet skickas till
Diariet
Revisionen
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 78

Dnr 2021-00070

Informationsärende: Workshop om mål, kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning
Den 15 november 2021 höll kultur- och fritidsnämnden och
förvaltningsledningen en workshop för att ta fram nya mål och indikatorer för
2022. Syftet med workshoppen är att arbeta om målen, tydliggöra dem, se
över antalet indikatorer samt valet av dessa. Även uppföljning av mål och
indikatorer diskuterades.
En sammanställning av vad som kom fram under workshopen
presenterades på nämndsammanträdet den 17 november.
Materialet läggs som en bilaga i Ciceron.
Kultur- och fritidsnämndens mål beslutas av nämnden som en del av
internbudget 2022, den 15 december 2021.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, Workshop om mål kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 79

Dnr 2021-00001

Förvaltningen informerar 2021
Sammanfattning
Billesholm 450 år
Två kulturhistoriska filmer har släppts och de kommande veckorna släpps
ytterligare tre filmer. Skyltarna och boken Mitt Billesholm 2021 är snart
klara.

Julmiddag
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december kommer att
avslutas med en jultallrik.

Julskyltning
I år är julskyltningen inställd på grund av rivning av Folkets hus i Bjuv. En
julskyltning kommer att hållas i Ekeby och kultur- och fritidsnämnden bidrar
med kostnaden för en del av barnunderhållningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 80

Dnr 2021-00002

Anmälningar 2021
Sammanfattning
- Beslut-202100444-KS-§ 161 Avsägelse från Lisbeth Madsen (M) gällande
uppdragen som ledamot och 1:e vice ordförande i vård- och
omsorgsnämnden och ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden, samt nya val
- Beslut-202100442-KS-§ 157 Val av ersättare (SD) i kultur- och
fritidsnämnden
- Beslut-202100383-KS-§ 153 Tidplan för kommunfullmäktiges
sammanträden 2022
- Beslut-202100170-TN-§ 87 Delegationsärende Ordförandebeslut i
Tekniska nämnden
- Tekniska nämndens Ordförandebeslut investering i belysningsprojekt på
Norrlyckans idrottsanläggning

Förvaltningens förslag till beslut
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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