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§ 64 Dnr 2021-00004  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Bo Hallqvist till justerare. 
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§ 65 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 66 Dnr 2021-00066  

Delårsrapport 2021, kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

I delårsrapport 2021 konstaterar förvaltningen att kultur- och 
fritidsnämndens budget följer de ramar som har satts för 2021. Sett till 
helheten är prognosen för helåret att kultur- och fritidsnämndens budget 
kommer att vara i balans vid årets slut.  
 
Det överskott som visas kan förklaras med att budgeten är periodiserad i 
tolftedelar. Det finns även ett antal stora utgiftsposter som är planerade för 
2021 bland annat utbetalningar av bidrag och arrangemang som Billesholm 
450 år.  
 
 

Beslutsunderlag 

-  Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 2021 kultur- och fritidsnämnden 
- Delårsrapport 2021 kultur- och fritidsnämnden 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2021 och beslutar 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.  
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2021 och beslutar att 
överlämna rapporten till kommunstyrelsen.  
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 67 Dnr 2020-00077  

Nytt dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) är varje nämnd i kommunen personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen inom sitt område. Den 
personuppgiftsansvariga nämnden måste enligt förordningen utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. För kultur- och 
fritidsnämnden är det kommunjurist Aulona Vejsa som är 
dataskyddsombud. Aulona Vejsa ska dock vara tjänstledig under ett år. 
Under denna tid vikarierar Melinda Höglind som kommunjurist. Melinda 
Höglind är utbildad jurist och har tidigare arbetar på bl.a. Boverket och 
Länsstyrelsen i Skåne. Melinda Höglind föreslås bli dataskyddsombud.  
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 2021-
10-06 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att entlediga kommunjurist 
Aulona Vejsa från uppdraget som dataskyddsombud och istället utse 
kommunjurist Melinda Höglind som dataskyddsombud för kultur- och 
fritidsnämnden från och med 2021-10-06. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att entlediga kommunjurist Aulona Vejsa 
från uppdraget som dataskyddsombud och istället utse kommunjurist 
Melinda Höglind som dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från 
och med 2021-10-06. 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Dataskyddsombudet 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 68 Dnr 2021-00064  

Informationsärende: Förändring av hantering av 
ansökningar till Kulturskolan 

Sammanfattning 

Under hösten genomförs en översyn av hur ansökningar till Kulturskolan 
hanteras. Tidigare har elever enbart kunna ansöka innan sommaren för 
intag till hösten. Ansökan avser kommande läsår. Finns det plats blir man 
antagen annars blir man placerad i kö. Om någon elev slutat under läsåret 
har elever från kölistan plockats in. Kölistan har inte fyllts på under läsåret 
eftersom inga nya ansökningar tagits emot.  
 
Syftet med översynen är att komma fram till rutiner och arbetssätt som gör 
att Kulturskolan kan ta emot och hantera ansökningar löpande under 
läsåret. För invånarna blir det enkelt att ansöka eftersom de inte behöver 
invänta en fast ansökningsperiod. Väntetiden från det att man anmäler sig 
till att man får en plats kan också bli kortare. För verksamheten minskar 
risken att platser står tomma över en längre tid eftersom kölistan 
kontinuerligt fylls på.   
 
En viktig förutsättning för det nya arbetssättet är det nya 
verksamhetssystemet som implementerats under våren, SpeedAdmin. Det 
förenklar hanteringen av ansökningar både för invånare och verksamheten. 
En förutsättning som behöver ses över i samband med förändringen är 
taxorna. Den beslutade taxan gäller endast för hela terminer. Det blir ett 
problem för de elever som börjar sin undervisning mitt i eller i slutet av 
terminen. I översynen ingår även att se över hur taxorna ska se ut för att 
inte drabba vissa elever på ett orättvist sätt. Eventuella ändringar av taxor 
beslutas av Kommunfullmäktige. 
 
Nya rutiner och arbetssätt förväntas vara på plats senast i november 2021 
och eventuella nya taxor beslutade så att de kan träda i kraft den 1 januari 
2022. 
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Informationsärende: Förändring av hantering av 
ansökningar till Kulturskolan 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Att kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
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§ 69 Dnr 2020-00080  

Informationsärende: Förvaltningens hantering av 
covid-19 

Sammanfattning 

Coronapandemin har inneburit att kultur- och fritidsförvaltningen har behövt 
genomföra anpassningar i samtliga verksamheter. Sedan mars 2020 har 
restriktioner och rekommendationer uppdaterats med korta intervaller och 
med kort varsel, vilket har ställt höga krav på flexibilitet och kreativitet för att 
förvaltningen ska kunna utföra sitt uppdrag och leva upp till sina mål.  
 
Från den 29 september 2021 avvecklas flera av restriktionerna och Sverige 
går in i fas 5. Det innebär bland annat att: 
 

• deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar tas bort 

• deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler 
tas bort 

• de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort 

• Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en 
successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. 

 
För kultur- och fritidsförvaltningen verksamheter innebär detta en återgång 
till ordinär verksamhet och de anpassningar som tidigare funnits tas bort. 
Restriktionerna enligt fas 5 ligger kvar vilket innebär bland annat uppmaning 
att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid symptom och testa 
sig.  
 
Den kommunövergripande insats- och samordningsfunktionen är därför 
avslutad. Vid behov eller vid ändringar i verksamheterna kommer insats- 
och samordningsfunktionen startas upp igen.  
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Informationsärende: Förvaltningens hantering av Covid-
19 2021.09.29 
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Kultur- och fritidsförvaltningens 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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§ 70 Dnr 2021-00065  

Informationsärende: Utvärdering sommarlovsaktiviteter 
2021 

Sammanfattning 

Sommaren 2021 har kultur- och fritidsförvaltningen erbjudit ett brett utbud 
av sommarlovsaktiviteter. Samtliga aktiviteter har genomförts i enlighet med 
gällande restriktioner.  
I år tilldelades samtliga kommuner i Sverige ett bidrag för att genomföra 
gratis lovaktiviteter. Bidragen har använts av verksamheten samt har 
föreningar kunnat söka stöd för aktiviteter. Totalt har sex föreningar beviljats 
stöd.  
 
Friluftsbadet 
Friluftsbadet har totalt haft 11 241 besökare, vilket är på samma nivå som 
2020. Problematiken med nattbadande kvarstår och frågan har 
uppmärksammats under sommaren. Diskussioner om eventuellt högre 
staket och andra åtgärder för att förhindra nattbadande, kommer därför att 
lyftas med nämnden under vintern 2022.  
 
Bibliotek 
Biblioteken har erbjudit både fysiska och digitala aktiviteter. De flesta av 
fysiska aktiviteterna genomfördes på Bjuvs bibliotek, mest utomhus. Fysiska 
aktiviteter har fungerat bra - läsfrämjande, lek & rörelse blev en bra 
kombination. Träna din käpphäst visade sig vara en aktivitet som passade 
väldigt bra med läsfrämjande: när barnen var lite trötta av att träna sin 
käpphäst bläddrade de gärna i böckerna vi hade framme och sedan lånade 
de böcker.  
De digitala aktiviteterna har fungerat mindre bra, antalet deltagare har varit 
färre i jämförelse med tidigare under året. Orsaken är troligtvis just årstiden 
sommaren och flera barn och unga vill vara utomhus.  
 
Containerfik/Pop-up-fritidsgård 
Containerfiket vid Skateparken har haft öppet sex dagar i veckan, kl. 10-22 
(mån-lör). På förmiddagarna för målgruppen 6-11 år, på eftermiddagarna 
12-18 år, men såklart även mött föräldrar, unga vuxna, pensionärer och allt 
däremellan. 15 ungdomar har haft feriepraktik och haft i uppdrag att skapa 
aktiviteter för olika målgrupper i skateparken och i idrottshallar. Sommaren 
har även varit fylld med utflykter, poolpartyn, spontana aktiviteter och 
tävlingar. 
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Verksamheten har fokuserat på att säkerställa öppethållande i skateparken 
om kvällar och helger, trots sjukskrivningar, semestrar och 
pandemirestriktioner. Öppethållandet har fungerat bra och det har varit 
uppskattat att vi har haft stor närvaro i centrala Bjuv.  
Något som behöver utvecklas till nästa sommar är rutinerna kring pop up-
bussen samt se över vår närvaro i de andra kommundelarna. Detta blir 
lidande vid sjukskrivningar och frånvaro av vikarier.   
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Informationsärende: Utvärdering sommarlovsaktiviteter 
2021 
 
 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 71 Dnr 2021-00001  

Förvaltningen informerar 2021 

Sammanfattning 

 

Organisation 
I ledningsgruppen har vi påbörjat dialog kring ny organisation. Detta är även 
samverkat med facken. Alla i ledningsgruppen är positivt inställda till ny 
organisation, som är planerad att beslutas i december för att träda i kraft i 
början av 2022. 
 
Flytt av bibliotek 
Den 1 november kl. 13:00 invigs det nya biblioteket i Swedbanks gamla 
men nyrenoverade lokaler. Kultur- och fritidsnämnden är varmt välkomna. 
 
 
Trygg fritid 
Arbetet är påbörjat och presidiet har inbokade intervjuer med Startpoint AB. 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
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§ 72 Dnr 2021-00002  

Anmälningar 2021 

Sammanfattning 

 

- Svar på skrivelse från Ekeby skola angående skatepark i Ekeby 
 
- Beslut-202100369-KS-§ 122 Avsägelse Caroline Johansson (SD) 
 
- Beslut-202100292-KS-§ 117 
 
- Program för uppföljning av privata utförare antaget 
 
 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna. 
 

 

 

 


