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§ 33 Dnr 2021-00004  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Fastställande av dagordning 

      
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 35 Dnr 2021-00030  

Delårsrapport 2021 Tertial 1 

Sammanfattning 

I Tertialrapport 2021 konstaterar förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden 
håller de ramar som satts för 2021. Det överskott som syns förklaras med 
att budgeten är periodiserad i tolftedelar och kostnaderna inte alltid följer på 
detta sätt. Exempel på detta är föreningsbidrag. En annan förklaring är 
coronapandemin och därmed begränsningar i öppettider och inställda 
arrangemang.  
 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Tertialrapport 2021, Kultur- och fritidsnämnden  
- Tertialrapport 2021, Kultur- och fritidsnämnden  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att prognosen för helåret följer 
budget och godkänner den ekonomiska rapporteringen avseende tertial 1. 
Nämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.    
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att prognosen för helåret följer 
budget och godkänner den ekonomiska rapporteringen avseende tertial 1. 
Nämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.    
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen  
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§ 36 Dnr 2021-00037  

Delegationsordning 2021 

Sammanfattning 

Den nuvarande delegationsordningen antogs 2015-02-02. Därför har nu ett 
förslag på ny delegationsordning tagits fram. Ny delegationsordning var 
dessutom ett internt kontrollmål får kultur- och fritidsnämnden 2020.  
Delegationsordningen ska ses som ett levande dokument och ska 
utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Delegationsordningen utgår ifrån 
kultur- och fritidsnämndens reglemente och de principer för 
delegationsordning som kommunfullmäktige tidigare har slagit fast.  
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Förslag till ny delegationsordning för Kultur- och 
fritidsnämnden  
- Delegationsordning 2021-05-26  
- Delegationsordning 2015-02-20 
 
  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (2021-05-26).  
Tidigare antagen delegationsordning upphör samtidigt att gälla. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta Delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden (2021-05-26). Tidigare antagen delegationsordning upphör 
samtidigt att gälla. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 37 Dnr 2020-00082  

Flytt av huvudbibliotek i Bjuv 

Sammanfattning 

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 december 2020, § 56, 
gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda en flytt och tillfällig placering 
av biblioteket i Bjuv till Swedbanks före detta lokaler. 
 
Lokalerna ägs av Hällestad fastighet och fungerar bra för en publik 
verksamhet och placeringen i centrala Bjuv är lämplig för verksamheten. 
Lokalerna behöver dock anpassas till biblioteksverksamhet i interiör, el, IT 
och säkerhet.  
 
Hyran (inklusive el, städ och administrativa utgifter) uppgår till 900 000 
kronor per år. Detta innebär en ökad hyreskostnad på 100 000 kr per år. 
Den utökade hyreskostnaden kommer att beskrivas i budgetskrivelsen 
2022.  
 
För att anpassa de nya lokalerna för en biblioteksflytt behövs anpassningar 
göras. Delar av kostnaderna står hyresvärden Hällestad för. Övriga 
kostnader som uppgår till 750 000 kr står kultur- och fritidsnämnden för. 
Därtill tillkommer kostnader för flytten på 150 000 kr. Kostnaderna uppgår 
totalt till 900 000 kronor som en engångskostnad (drift) under 2021. Detta 
ekonomiska utrymme finns inte i kultur- och fritidsnämndens budget 2021.  
  
Möbler och övriga inventarier på Bjuvs kommuns bibliotek är gamla och 
slitna och i sådant skick att de inte klarar en flytt. Därför kräver flytten nya 
möbler och inventarier. I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 
2021 finns budgeterade medel för multianläggningar i Bjuvs kommun. 
Projektet har färdigställts och därför föreslås att 900 000 kr av denna 
investeringsbudget ombudgeteras till nya inventarier för biblioteket i Bjuv.    
   
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Flytt av huvudbibliotek i Bjuv 2021-05-18 
- Utredning flytt av huvudbibliotek i Bjuv 
- Risk- och konsekvensanalys 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna utredningen samt besluta att Bjuvs bibliotek flyttar till Swedbanks 
före detta lokaler under hösten 2021 under förutsättning att ekonomiska 
medel för flytt, nya lokaler samt ombudgetering av investeringsprojekt (nr 
438) beslutas av kommunstyrelsen.  
 
 

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras 19:08-19:14. 
 
 

Yrkande   

Bo Hallqvist (S) yrkar på ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut ”Att 

Hällestad står för 750 tkr av kostnaden och inte Bjuvs kommun”. 

 
Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på Bo Hallqvist (S) tilläggsyrkande. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Bo 
Hallqvists (S) tilläggsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 
 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
 
JA= Förvaltningens förslag till beslut 
NEJ= Bo Hallqvists (S) yrkande 
 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan: 
4 JA-röster, 3 NEJ-röster 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna utredningen samt besluta 
att Bjuvs bibliotek flyttar till Swedbanks före detta lokaler under hösten 2021 
under förutsättning att ekonomiska medel för flytt, nya lokaler samt 
ombudgetering av investeringsprojekt (nr 438) beslutas av 
kommunstyrelsen.  
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Reservation 

Bo Hallqvist (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 38 Dnr 2021-00038  

Ekonomiska medel för nya temporära lokaler för Bjuvs 
bibliotek 

Sammanfattning 

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 december 2020 (§ 56) 
gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda en flytt och tillfällig placering 
av biblioteket i Bjuv till Swedbanks före detta lokaler.  
Kostnaderna för flytten och för de nya lokalerna består av tre delar 
 
Nya hyreskostnaderna 
Nya hyreskostnaderna uppgår till 900 000 kronor per år. Det innebär en 
utökad kostnad på 100 000 kronor per år. Dessa kostnader kommer att 
beskrivas i Budgetskrivelse 2022. 
 
Engångskostnad driftkostnader för flytt och anpassning av lokaler 
För att anpassa de nya lokalerna för en biblioteksflytt behövs anpassningar 
göras i lokalen, till exempel el-, säkerhet-, IT-installationer samt fiber. Delar 
av kostnaderna står hyresvärden Hällestad för. Övriga kostnader som 
uppgår till 750 000 kr står kultur- och fritidsnämnden för. Därtill tillkommer 
kostnader för flytten på 150 000 kr. Kostnaderna uppgår totalt till 900 000 
kronor som en engångskostnad (drift) under 2021. Detta ekonomiska 
utrymme finns inte i kultur- och fritidsnämndens budget 2021.   
 
Investeringskostnader inventarier Bjuvs bibliotek 
Möbler och övriga inventarier på Bjuvs bibliotek är gamla och i dåligt skick. 
Därför behövs nya inventarier och möbler. Inventarierna till det tillfälliga 
biblioteket ska därefter användas på ett nytt permanent bibliotek. På så sätt 
kommer investeringskostnader vid nästa flytt inte vara lika höga.  
I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2021 finns budgeterade 
medel på 1300 000 kr för multianläggningar i Bjuvs kommun. Projektet är 
avslutat och eventuella nya satsningar ingår i projekten Trygg Fritid Ekeby 
och Billesholm. Därför föreslås att 900 000 kr av investeringsprojekt 438 
ombudgeteras till investeringsprojekt Inventarier på Bjuvs bibliotek för att 
täcka kostnaderna för inventarier på Bjuvs bibliotek.  
   
 
 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (31) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ekonomiska medel för nya temporära lokaler för Bjuvs 
bibliotek 
- Tjänsteskrivelse, Flytt av huvudbibliotek i Bjuv 2021-05-18 
- Utredning flytt av huvudbibliotek i Bjuv 
- Risk- och konsekvensanalys 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att ombudgetera 900 000 kr från investeringsprojekt 438 
till projekt Inventarier Bjuvs bibliotek för att täcka kostnader för nya 
inventarier på Bjuvs bibliotek.  
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att tillföra kultur- och fritidsnämnden 900 000 kronor i ett 
engångsbelopp i driftbudgeten 2021 för att täcka utgifter i samband med flytt 
till nya lokaler.  
 

 
Yrkande   

Bo Hallqvist (S) yrkar på ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut ”Att 

Hällestad står för 750 tkr av kostnaden och inte Bjuvs kommun”. 

 
Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på Bo Hallqvist (S) tilläggsyrkande. 

 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Bo 
Hallqvists (S) tilläggsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 
 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
 
JA= Förvaltningens förslag till beslut 
NEJ= Bo Hallqvists (S) yrkande 
 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan: 
4 JA-röster, 3 NEJ-röster 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
ombudgetera 900 000 kr från investeringsprojekt 438 till projekt Inventarier 
Bjuvs bibliotek för att täcka kostnader för nya inventarier på Bjuvs bibliotek.  
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att tillföra kultur- och fritidsnämnden 900 000 kronor i ett 
engångsbelopp i driftbudgeten 2021 för att täcka utgifter i samband med flytt 
till nya lokaler.  
   
 

Reservation 

Bo Hallqvist (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen  
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§ 39 Dnr 2021-00029  

Motion angående kommunalt bidrag till Billesholms 
Folkets park 

Sammanfattning 

Anders Månsson (S) och Stefan Svalö (S) har lämnat en motion om 
kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park till kommunfullmäktige som 
skickats för beredning till kultur- och fritidsnämnden. I motionen påtalas 
vikten av att bevara Folkets Park samt att parkens ekonomi drabbats hårt av 
Coronapandemin. I motionen beskrivs det som att parken nekats ett årligt 
bidrag på 300 000 kronor.  
 
Bidraget som avses är det som tidigare kallades Övrigt driftsbidrag vilket 
föreningen erhållit årligen under perioden 2014-2020. Föreningen har inte 
nekats något bidrag som de är berättigade till. Den 29 oktober 2020 tog 
kommunfullmäktige beslut om nya Regler för föreningsstöd (KF 2020 § 
214). I dem ersattes Övrigt driftsbidrag av Särskilt ekonomiskt stöd för 
anläggning. På kultur- och fritidsnämnden i maj tas beslut om hur bidraget 
till Folkets park ser ut 2021. Bidragsreglerna ger nämnden möjlighet att ge 
bidrag upp till 300 000 kronor i särskilt ekonomiskt stöd för anläggning.  
 
I motionen ges förslag till ytterligare bidrag till Folkets park. Dessa ryms i 
dagsläget inte inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budget.  
 
Under 2020 erbjöd kultur- och fritidsnämnden bidrag till föreningar för att 
kompensera ekonomiska förluster som uppkommit på grund av 
Coronapandemin. Föreningen som driver Folkets park valde att inte ansöka 
om ekonomiskt stöd vid det tillfället. 
 
Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning skiljer sig från övriga bidrag genom 
att det ges genom avtal som tas fram i dialog mellan föreningen och kultur- 
och fritidsnämnden. Det ger nämnden en god inblick i föreningens 
verksamhet, ekonomi och behov. Avtalet följs upp regelbundet under året. 
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Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse, Svar på motion från Anders Månsson (S) och Stefan 
Svalö (S) angående kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park 
 
- Motion från Anders Månsson (S) och Stefan Svalö (S) angående 
kommunalt bidrag till Billesholms Folkets park 
 
 
 

Ordförandes förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 

 

Yrkande 

Bo Hallqvist (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad i  
- Årligt driftsbidrag på 300 000 kronor 
- Stöd med anledning av Corona under 2020, 50 000 kronor 
- Att bifalla Årligt investeringsbidrag på 500 000 kronor under de kommande 
5 åren. 
 

Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på Bo Hallqvist (S) förslag till beslut. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på sitt förslag till beslut och Bo Hallqvists (S) 
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandes 
förslag till beslut. 
 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
 
JA= Förvaltningens förslag till beslut 
NEJ= Bo Hallqvists (S) yrkande 
 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan: 
5 JA-röster, 2 NEJ-röster 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
 

Reservation 

Bo Hallqvist (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
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§ 40 Dnr 2021-00028  

Motion angående lokaler till föreningen Gamla Bjuf 

Sammanfattning 

 Anders Månsson (S) har lämnat en motion om lokaler till föreningen Gamla 
Bjuf till kommunfullmäktige som skickats för beredning till kultur- och 
fritidsnämnden. I motionen framgår att Gamla Bjuv kommer vara tvungna att 
lämna sina nuvarande lokaler under 2021 och att Gamla Sjukhuset i Bjuv 
skulle kunna vara en bra lokal för föreningens verksamhet framöver. 
 
Gamla Bjufs verksamhet består av att samla, ordna och tillgängliggöra delar 
av Bjuvs historia. Föreningens samlingar och utställningar är viktiga för att 
bevara och förmedla Bjuvs kommuns kulturarv.  
 
I början av 2021 lämnade barn- och utbildningsförvaltningen lokalerna i 
Gamla Sjukhuset i Bjuv. Under våren 2021 har diskussioner förts mellan 
kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen om möjligheterna 
att använda lokalerna till föreningsverksamhet. Representanter för 
föreningen Gamla Bjuf har varit i lokalerna vid ett par tillfälle och anser att 
de skulle vara ett bra alternativ för deras verksamhet.  
 
Gamla Sjukhuset är relativt stort och även andra föreningar med behov av 
lokaler skulle kunna nyttja lokalerna. En sådan förening är Bjuvs PRO-
förening. De har, tillsammans med Gamla Bjuf, besökt lokalerna och anser 
att de kan samutnyttjas mellan de båda föreningarna. För att lokalerna ska 
passa verksamheten behöver vissa arbeten utföras. Offert för att utföra 
arbetet har begärts in och arbetet kan förhoppningsvis utföras under maj 
2021. Tidsplanen är att föreningarna ska kunna flytta in i lokalerna innan 
den 30 juni 2021. 
 
 

Beslutsunderlag 

 -Tjänsteskrivelse, Remissvar på motion från Anders Månsson (S) 
angående lokaler till föreningen Gamla Bjuf 
- Motion från Anders Månsson (S) angående lokaler till föreningen Gamla 
Bjuf 
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Ordförandes förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
 
 

Yrkande 
Bo Hallqvist (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
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§ 41 Dnr 2021-00039  

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Billesholms 
arbetares fastighetsförening UPA 

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 våren 2021 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. 
 
Billesholms arbetares fastighetsförening UPA driver Folkets park i 
Billesholm. Parken är Sveriges näst äldsta folkpark och en uppskattad plats 
för olika offentliga och privata arrangemang. Den är även en viktig del av 
Bjuvs kommuns kulturarv. Behovet av renovering och upprustning är stort 
och föreningen har haft stora intäktsbortfall till följd av Coronapandemin.  
 
Föreningen ser stor potential i parken och möjligheterna att skapa 
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. Under vintern har investeringar gjorts 
för att göra om tidigare outnyttjade lokaler till lokaler som hyrs ut till 
näringsverksamhet.  
 
Parken saknar uppkoppling som lever upp till dagens förväntningar, vilket är 
ett hinder för en del av de aktiviteter som skulle kunna hållas i lokalerna. Att 
dra in fiberuppkoppling till parken ses som en prioritet och diskussioner 
pågår mellan berörda parter.  
 
I avtalsförslaget framgår vilka åtagande de båda parterna har samt hur 
uppföljningen av avtalet sker. 
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Beslutsunderlag 

 -Tjänsteskrivelse, Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Billesholms 
Arbetares fastighetsförening UPA 
-Avtalsförslag om särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Billesholms 
Arbetares fastighetsförening 
  
 
 

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

Yrkande 
Bo Hallqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Billesholms Arbetares 
fastighetsförening. 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Billesholms arbetares fastighetsförening UPA 
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§ 42 Dnr 2021-00040  

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Bjuvs 
bowlingklubbars förening 

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 våren 2021 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 bowlingklubbars förening (BBF) har drabbats hårt av restriktioner och 
rekommendationer kopplat till Coronapandemin. Det har drabbat både 
tävlingsverksamheten och den verksamhet som är öppen för allmänheten, 
vilket lett till stora inkomstbortfall.  
 
Under 2020 färdigställdes ett tillagningskök i bowlinghallen vilket kommer att 
leda till ökad attraktivitet och ökade inkomstmöjligheter för föreningen. Köket 
hann bara vara i drift under en kort period hösten 2020 innan 
Coronarestriktioner stoppade verksamheten. Under den korta perioden 
kunde BBF märka en ökad aktivitet i hallen och ser stora möjligheter till att 
öka intäkterna när Coronarestriktionerna lättar. Föreningen bedömer att 
utöver köket är ökad marknadsföring och generösare öppettider under 
kvällar och helger viktiga förutsättningar för att locka till sig fler besökare.  
 
I avtalsförslaget framgår vilka åtagande de båda parterna har samt hur 
uppföljningen av avtalet sker. 
 
 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Bjuvs 
bowlingklubbars förening 
-Avtalsförslag om särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Bjuvs 
bowlingklubbars förening 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Bjuvs bowlingklubbars förening. 
 

 

Yrkande 

Lisbeth Madsen (M) och Bo Hallqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Bjuvs bowlingklubbars förening. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Bjuvs bowlingklubbars förening 
 

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (31) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
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§ 43 Dnr 2021-00041  

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Skromberga 
Ryttarförening 

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 våren 2021 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. 
 
Skromberga Ryttarförening bedriver sin verksamhet i en anläggning som 
föreningen äger utanför Ekeby. Föreningens primära intäkter kommer från 
tävlingar och uthyrning av anläggningen till externa parter. Under 2020 har 
intäkterna minskat till följd av inställda arrangemang och uthyrningar.  
 
Anläggningens byggnader är i gott skick med utebanan är i stort behov av 
renovering. Då den är anlagd på mark som tidigare använts som deponi blir 
det lätt sättningar i marken som leder till väldigt ojämnt underlag. Eftersom 
utebanan är en bärande del i att kunna skapa attraktiva tävlingar som lockar 
ryttare utifrån är renoveringen av den prioriterat. Föreningen har på egen 
hand bekostat renovering av en tredjedel av banan vilket gör att mindre 
tävlingar kan hållas. Föreningen har i dagsläget inte kapital att rusta upp 
övriga banan. 
 
Ridanläggningen har byggts om och renoverats för stora summor vid två 
tillfällen vilket har möjliggjorts genom lån som Bjuvs kommun står som 
borgenär för. Under 2020 beviljade Kommunstyrelsen att föreningen 
begärde amorteringsfrihet under ett år på dessa lån vilket varit en 
förutsättning för föreningens ekonomi. Det är föreningens bedömning att 
amorteringsfriheten behöver förlängas för att föreningen ska klara sig 
genom pandemin med goda förutsättningar att starta upp som vanligt igen 
när restriktionerna lättas.  
 
I avtalsförslaget framgår vilka åtagande de båda parterna har samt hur 
uppföljningen av avtalet sker. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Skromberga 
Ryttarförening 
- Avtalsförslag om särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Skromberga 
Ryttarförening 
 
 
 

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

 

Yrkande 
Lisbeth Madsen (M) och Bo Hallqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Skromberga Ryttarförening. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Skromberga Ryttarförening 
 

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
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§ 44 Dnr 2021-00042  

Tillfällig ändring av konsertbidrag 2021 

Sammanfattning 

De föreningar som är registrerade som musikkårer i Bjuvs kommun har 
möjlighet att ansöka om Konsertbidrag. Bidraget är på 20 000 kronor och 
kräver att föreningen genomfört 5 publika konserter under föregående år. 
 
I Bjuvs kommun finns tre musikkårer – Bjuvs musikkår, Billesholms 
musikkår och Skromberga blåsorkester. Under 2020 har musikkårerna haft 
liten eller ingen möjlighet att genomföra publika konserter. Dels på grund av 
Coronarestriktioner kopplade till själva framträdandet men även restriktioner 
som gjort att man inte haft möjlighet att repetera under långa perioder. 
Inställda konserter innebär även minskade intäkter för föreningarna. 
 
För att minska de ekonomiska konsekvenserna av Corona för musikkårerna 
har nämnden möjlighet att genomföra en tillfällig ändring av kraven i 
konsertbidraget. Om kravet på 5 genomförda konserter under föregående år 
tillfälligt tas bort har musikkårerna möjlighet att ta del av bidraget. 

 

 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse Tillfällig ändring av konsertbidrag 2021 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden genomför en tillfällig ändring av 
konsertbidraget som innebär att kravet på 5 genomförda konserter under 
föregående år tas bort. 
 
 

Yrkande 
Lisbeth Madsen (M) och Bo Hallqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar genomföra en tillfällig ändring av 
konsertbidraget som innebär att kravet på 5 genomförda konserter under 
föregående år tas bort. 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Bjuvs musikkår 
Billesholms musikkår 
Skromberga blåsorkester 
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§ 45 Dnr 2021-00011  

Informationsärende: Billesholm 450 år 

Sammanfattning 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-04-26 att 
genomföra firandet av Billesholm 450 år samt att finansiera det med medel 
avsatta för Bjuvsfesten.   
 
Arbetet med att förbereda firandet är påbörjat och består av fyra delar. 
 
Föreningar firar Billesholm 
 
Föreningar bjuds in till att uppmärksamma att Billesholm fyller 450 år och 
samtidigt visa upp sin bild av kommundelen. Föreningar kan därför från och 
med mitten av maj månad ansöka om bidrag för att planera och genomföra 
aktiviteter eller skapa informationsmaterial som speglar Billesholm.  
 
Mitt Billesholm 2021 
 
Under året kommer en enklare fotobok att arbetas fram tillsammans med 
barn och unga i Billesholm. Boken går under arbetsnamnet Mitt Billesholm 
2021 och kommer tryckas i 200 ex med möjlighet att beställa fler.  
 
Fem filmer om Billesholm 
 
I höst släpps fem filmer i en serie om Billesholms historia, Billesholm idag 
och Billesholms framtid. Filmerna kan ses på kommunens hemsida och 
sociala medier.  
 
Skyltar 
 
På kända och okända ställen runtom i Billesholm kommer vi, i samarbete 
med Billesholmtraktens hembygdsförening, sätta upp skyltar med 
information om platsen 
 
För att producera filmer och bok har ett externt företag upphandlats via en 
direktupphandling.  
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Billesholm 450 år 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Informationsärende: Förvaltningens hantering av 
covid-19 

Sammanfattning 

Coronapandemin har inneburit att kultur- och fritidsförvaltningen har behövt 
genomföra anpassningar i samtliga verksamheter. Under vintern och våren 
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. 
Sedan drygt fem månader har rekommendationerna, med ett fåtal 
undantag, varit desamma.  
 
Sedan mars 2020 har verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen 
anpassat sig till pandemilagstiftningen samt de råd och rekommendationer 
som Folkhälsomyndigheten ger i samråd med Region Skåne.  
 
Anpassningar i nuläget 2021-05-18 
 
Kulturskolan erbjuder från och med vecka 10 närundervisning för de elever 
som önskar det. En viss anpassad gruppundervisning har startat upp. Det är 
med stort avstånd och mindre grupper.  
 
Simhallen är stängd för besök, den verksamhet som fortfarande är igång är 
simundervisning för barn och föreningsverksamhet för de som är födda 
2002 eller senare. Simhallens verksamhet stänger under maj månad. 
Planeringen inför friluftsbadet öppnande pågår.  
 
Idrottshallarna är från och med den 28 april öppna för träning för samtliga 
åldersgrupper. Dock gäller särskilda restriktioner vid träningen.   
 
Biblioteken har anpassade öppettider och förhållningsregler för att minska 
smittspridningen. Även begränsningar har införts för hur många besökare 
som samtidigt får vistas i lokalerna.  
 
Fritidsgårdarna är fortfarande öppna. Skolhänget i Billesholm är stängt 
sedan höstlovet. Begränsningar har införts för hur många besökare som 
samtidigt får vistas i lokalerna. I Bjuv gäller nu antalet besökare 20 åt 
gången, 10 flickor och 10 pojkar. I Ekeby får 6 besökare komma in.  
 
 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29 (31) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
Trygghetsvärdar har påverkats minst av pandemin då de till största delen 
arbetar utomhus och kan säkerställa social distans till andra.  
 
Arrangemang och planering inför arrangemang råder till stor osäkerhet 
kring. I nuläget får enbart åtta personer delta vid allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar. Dessa restriktioner planerar att lättas den 1 juni, 
samtidigt är detta med stor osäkerhet. Detta innebär att Valborgsfirandet, 
Nationaldagsfirandet samt Bjuvsfesten ställs in. Samtidigt förbereder 
förvaltningen inför lättade restriktioner. På så sätt kan 
sommarlovsaktiviteterna öppna upp för fler barn och ungdomar.  
 
Möten hålls digitalt i så stor utsträckning som möjligt och hemarbete 
rekommenderas för de medarbetare som har möjlighet.  
 
Insats- och samordningsfunktion genomförs regelbundet av Bjuvs kommun. 
Beslut som fattas där blir vägledande för förvaltningens hantering av 
pandemin.  
 
Informationshämtning sker från Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och 
Region Skåne.  
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Förvaltningens hantering av Covid19 2021.05.18 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
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§ 47 Dnr 2021-00001  

Förvaltningen informerar 2021 

Sammanfattning 

 

- Sommarlovsaktiviteter 2021 
Vi får ca 500 00 tkr för sommarlovsaktiviteter i år. Containerfiket kommer ha 
öppet 6 dagar i veckan måndag-lördag kl. 10-22. På förmiddagarna kommer 
det finnas aktiviteter för yngre barn och på eftermiddagarna för ungdomar. 
Pop up fritidsgården kommer köra runt i kommundelarna och vi kommer 
även att köpa in cyklar för fler utflykter. 
 
 
- Tf förvaltningschef under sommaren 
Ingrid Kling är tillförordnad förvaltningschef under vecka 30-31. 
 
 
- Enhetschef Kulturskolan 
Joakim Andersson, enhetschef på kulturskolan avslutar sin anställning sista 
juli. Vi kommer inte rekrytera ny enhetschef än, utan Martin Lind kommer att 
vara tillförordnad enhetschef på kulturskolan under hösten. 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Anmälningar 2021 

Sammanfattning 

- Beslut-2020000312-KS-§ 23 Årsredovisning för Bjuvs kommun 2020 
 
- Årsredovisning 2020 KF, slutlig 
 
- Revisorernas redogörelse 2020 
 
- Revisionsberättelse för år 2020 
 
- Rapport årsbokslut 2020 2021.04.22 Bjuvs Kommun 
 
- Beslut-202000504-KS-§ 34 Namnbrickor 
 
- Beslut-202000494-KS-§ 28 Måltidspolicy Bjuvs kommun 
 
- Policy för måltider och livsmedel för Bjuvs kommun, antagen 
 
- Beslut-202100142-KS-§ 30 Näringslivspolicy 2021-2024 Bjuvs kommun 
 
- Näringslivspolicy 2021-2024 för Bjuvs kommun, antagen 
 
- Beslut-202100099-KS-§ 29 Tillfällig förändring av lokalt aktivitetsstöd 2021 
 
- Beslut-202100075-KS-§ 41 Avsägelse från Gazmir Vukaj (M) som 
ordinarie ledamot 
 
- Beslut-202100194-KS-§ 38 Avsägelse från Linda Farrelly (M) som 
ersättare  
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.  
 

 

 


