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§ 23 Dnr 2022-00008  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Bo Hallqvist till justerare. 
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§ 24 Dnr 2022-00009  

Fastställande av dagordning 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Ekonomisk månadsrapportering 2022 

Sammanfattning 

Efter två månader är det förvaltningens bedömning att budgeten är i balans. 
Verksamheterna visar ett ekonomiskt överskott i förhållande till periodens 
budget. Överskottet beror framför allt på periodiseringen av budgeten där 
alla kostnader inte faller ut i tolftedelar exempelvis arrangemangen och 
utbetalningen av föreningsbidragen. Överskotten i vissa verksamheter beror 
även på att budgeten är lagd efter den nya förvaltningsorganisationen, som 
trädde ikraft den 1 mars. Det betyder att lönerna fram till 1 mars varit 
budgeterade på den nya organisationen men lönekostnaderna fallit ut enligt 
den gamla organisationsstrukturen. Därav lite underskott på exempelvis 
idrottsanläggningarna under perioden. Detta kommer att rättas till 
månaderna framöver.  
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ekonomisk rapport februari 2022 
- Ekonomisk rapport för februari 2022 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport februari 2022. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport februari 2022. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2022-00033  

Remiss Förslag till grönstrukturplan för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut Förslag till 
grönstrukturplan på remiss till berörda parter, däribland kultur- och 
fritidsnämnden. Kommunstyrelsen har önskat svar senast den 31 mars 
2022. Anstånd är begärt och har givits till den 8 april 2022.   
 
Grönstrukturplanen är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen i kommunen. Den innehåller ett planförslag och en strategisk 
handlingsplan avseende grönstrukturen.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till grönstrukturplanen. 
Förvaltningen vill påminna om att det är viktigt att planera för öppna ytor för 
spontana kultur- och fritidsaktiviteter. I övrigt har kultur- och 
fritidsförvaltningen inget att erinra.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Remissvar Förslag till grönstrukturplan för Bjuvs kommun  
- Grönstrukturplan för Bjuvs kommun, Förslagsversion (inklusive bilagor, 
kunskapsunderlag och Bjuv 2040)  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att svara att nämnden ställer sig positiv 
till grönstrukturplanen och vill påminna om att det är viktigt att planera för 
öppna ytor för spontana kultur- och fritidsaktiviteter. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att svara att nämnden ställer sig positiv 
till grönstrukturplanen och vill påminna om att det är viktigt att planera för 
öppna ytor för spontana kultur- och fritidsaktiviteter. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr 2022-00035  

Flytt av Skolmuseet i Billesholm 

Sammanfattning 

Skolmuseet var tidigare placerat på vinden på Jens Billeskolan i Billesholm. 
Sedan 2008 ligger museet bredvid Skeneholmssalen och biblioteket i 
centrala Billesholm. Museet är 41 kvadratmeter stort och visar flera äldre 
föremål från skolans värld, till exempel en kateder, några skolbänkar, 
gammal kapprumsinredning, en kamin samt diverse föremål som använts i 
undervisningen till exempel uppstoppade fåglar, planscher, mätinstrument, 
räknestickor och kulramar.  
 
Museet har ingen anställd personal och är därmed inte öppet för 
allmänheten. Vi erbjuder enbart förbokade besök från skolklasser och elever 
från vuxenutbildningen. Vid dessa besök håller bibliotekschefen, i mån av 
tid, visningarna.  
 
Tillgängligheten till Skolmuseet är låg och antalet besök är få. År 2015-2019 
var antalet besökare totalt cirka 100 personer, det vill säga cirka 20 
besökare om året. Under Coronapandemin 2020-2021 har museet varit helt 
stängt. När Skeneholmssalen används går det inte att besöka Skolmuseet 
då ljudet stör. Numera används Skeneholmssalen oftare vilket gör att 
museets tillgänglighet minskar ytterligare.    
 
För att fler ska kunna ta del av Skolmuseets utbud, föreslår förvaltningen att 
en del av museets föremål flyttas till Billesholms bibliotekslokaler. Utvalda 
föremål kommer då visas bakom en monter. Montern kommer vara mindre 
än museets storlek idag men genom placering ska föremålen visas på ett 
tidsenligt sätt.  Föremålen kommer att kompletteras med berättande texter. I 
lokalen kan även äldre skolfotografier visas. De föremål som inte visas i 
montern kommer under tiden att förvaras på lämplig plats, för att på sikt 
kunna bytas ut i montern alternativt visas på andra platser i kommunen.  
  
Genom att Skolmuseets föremål placeras i bibliotekets lokaler kommer fler 
personer som idag inte känner till Skolmuseets utbud att upptäcka 
föremålen och lära sig mer om skolans historia. Placeringen kan också ge 
synergieffekter till exempel med föreläsningar och temadagar tillsammans 
med bibliotekets verksamhet och den nyöppnade fritidsgården.  
 
Den lokalen som frigörs vid flytten av Skolmuseet skulle i framtiden till 
exempel kunna användas som förvaring av de saker som idag upptar plats i 
Skeneholmssalen, vilket i sin tur gör att salen kan nyttjas mer flexibelt av 
andra verksamheter inom förvaltningen.  
 
Kostnaderna för flytten ryms inom befintlig ram och beräknas stå klart under 
hösten 2022.   



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (14) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-06 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Flytt av Skolmuseet i Billesholm   
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta Skolmuseet till Billesholms 
bibliotekslokaler samt att förvara övriga föremål på lämplig plats i Bjuvs 
kommun.  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta Skolmuseet till Billesholms 
bibliotekslokaler samt att förvara övriga föremål på lämplig plats i Bjuvs 
kommun.  
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 28 Dnr 2022-00027  

Kulturpris 2022 

Sammanfattning 

Årligen utser Bjuvs kommun genom kultur- och fritidsnämnden en 
kulturpristagare. Kulturpriset tilldelas person (-er), förening (-ar), eller 
organisation(-er) som har utfört en värdefull gärning inom vetenskapens, 
konstens, musikens, arkitekturens, hembygdsvårdens, folkbildningens eller 
annat kulturellt område. Som pristagare kan endast person (-er), förening (-
ar) eller organisation (-er) som är födda, bosatta eller verksamma i Bjuvs 
kommun. 
 
Förslag på pristagare kan lämnas av allmänheten och kultur- och 
fritidsnämnden kan även ta fram egna förslag.  
 
Prissumman uppgår till 5000 kr och kommer att delas ut vid 
nationaldagsfirandet.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Kulturpris 2022 
- Regler för Bjuvs kommuns kulturpris 
- Kulturpriset genom tiderna 
- Nomineringar 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut.   
 
 

Yrkanden 
Bo Hallqvist (S), Baloo Engström (SD), Gazmir Vukaj (M), Christel Hedlund 
(SD), Linda Farrelly (M), Fredrik Andersson (L) och Pär Andersson (S) yrkar 
på att utse Pia Ahlberg till årets kulturpristagare. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar tilldela Pia Ahlberg kulturpriset 2022. 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Pristagaren 
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§ 29 Dnr 2022-00028  

Ungdomsledarpris 2022 

Sammanfattning 

Årligen utser Bjuvs kommun genom kultur- och fritidsnämnden en 
ungdomsledarpristagare. Ungdomsledarpriset tilldelas ungdomsledare i 
kultur- och fritidsförvaltningen registrerad förening som bedriver 
ungdomsverksamhet i Bjuvs kommun. Syftet med priset är att 
uppmärksamma ungdomsledarinsatser utöver det vanliga.  
 
Vid val av pristagare tar nämnden hänsyn till bland annat följande faktorer: 
ledarens insatser för den aktuella målgruppen vad avser social situation och 
gemenskap, gruppkänsla, resultat, ledarens kreativitet för att söka nya 
vägar och förnya verksamheten samt ledarens insatser för att skaffa sig 
större kompetens som ledare genom kurser av olika slag.  
Priset delas ut vid nationaldagsfirandet.  
 
Prissumman uppgår till 10 000 kronor där ungdomsledaren tilldelas 5000 
kronor och föreningen 5000 kronor.  
   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ungdomsledarpris 2022 
- Ungdomsledarpriset genom tiderna 
- Nomineringar 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut.   
 

Yrkanden 
Christel Hedlund (SD), Linda Farrelly (M), Bo Hallqvist (S), Fredrik 
Andersson (L), Baloo Engström (SD), Gazmir Vukaj (M) och Pär Andersson 
(S) yrkar på att utse Annika Tullberg och Charlotte Hübner till årets 
ungdomsledare. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar tilldela Annika Tullberg och Charlotte 
Hübner ungdomsledarpriset 2022. 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Pristagarna 
Föreningen 
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§ 30 Dnr 2022-00029  

Flaggansökningar 2022 

Sammanfattning 

Vid Nationaldagsfirandet den 6 juni delar Bjuvs kommun årligen ut 6 stycken 
flaggor. Privatpersoner, föreningar och organisationer med hemvist i 
kommunen kan ansöka om en flagga.  
 
Enligt protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2016-04-29 
beslutades att godkänna samtliga flaggansökningar så länge antalet inte 
överstiger 6 stycken. 
 
I år har det inkommit 5 ansökningar. En ansökan bedöms vara ogiltig då 
den ansökande bor utanför Bjuvs kommun. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Flaggansökningar 2022 
- Kultur- och fritidsnämnden, 2016-04-29, §28 
- 5 ansökningar  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Inget förslag till beslut.     
 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja samtliga giltiga flaggansökningar. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Mottagarna av flaggor 
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§ 31 Dnr 2022-00007  

Förvaltningen informerar 2022 

Sammanfattning 

 
- Valborg  
Den 30 april anordnar kultur- och fritidsförvaltningen traditionsenligt 
valborgsfirande i Ekeby. Deltar gör Skromberga blåsorkester, Kulturskolan 
samt föreningar.  
 
- Öppen hall  
Öppen hall innebär att en förening öppnar upp idrottshallar för fria aktiviteter 
för barn och unga. Förvaltningen kommer att uppmana fler föreningar att 
hålla i öppen hall, särskilt under sommarlovet. Idag är det framför allt 2 
föreningar som anordnar öppen hall, Ekeby GIF och Vv84. 
 
- Föreningsveckan 
Föreningsveckan är ett initiativ till att locka fler barn och unga, men även 
vuxna, att engagera sig i föreningslivet. Föreningsveckan hålls under 26-28 
april i alla tre kommundelar. Föreningar har möjlighet att anordna prova-på 
aktiviteter under dessa dagar.  
 
- Delaktighetsprojekt Ekeby  
Kultur- och fritidsförvaltningen har blivit inbjuden av Tekniska förvaltningen 
att vara med i ett projekt gällande platsen där den gamla tennisbanan låg i 
Ekeby. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för barn och ungas 
delaktighet för att ta reda på vad de skulle vilja ha på platsen. Förvaltningen 
har träffat en mellanstadieklass på Ekeby skola, gjort enkäter på 
fritidsgårdarna och kommer att bjuda in ungdomar till att grilla och svara på 
frågor om platsen.  
 
 
- Konstsamverkan Söderåsen  
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Åstorps kommun 
tilldelats pengar för projektet Konstsamverkan kring Söderåsen. Konstnären 
Astrid Göransson kommer att ställa ut sin konst under sommaren i Bolos 
gamla lokaler. Hon kommer även att genomföra workshops på tema 
demokrati tillsammans med ungdomar. Konsten som skapas i 
workshoparna kommer även att ställas ut. Utställningen öppnar den 6 juli.  
 
- Workshop bibliotekets uppdrag  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med nämnden ta fram ett uppdrag för biblioteken i Bjuvs 
kommun. Detta kommer inleds med en workshop den 30 maj kl. 13-16. En 
inbjudan skickas ut inom kort.  
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- Information från krisledningen med anledning av läget i Europa 
Inom kultur- och fritidsförvaltningen förbereder biblioteken och 
fritidsgårdarna för en eventuell utökning av språcaféer och aktiviteter. 
Förvaltningen har en dialog med flera föreningar där de bland annat 
erbjuder aktiviteter och träningar för flyktingar. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

- Beslut-202200123-KS-§ 60 Remiss angående rapport om föreningars 
behov av ny sporthall 
 
- Beslut-202100547-KS-§ 20 Tillägg till taxor för deltagande i Kulturskolans 
verksamhet 
 
- Beslut-202100547-KS-§ 20 Förändring av avgift för externa simskolor i 
sim- och badverksamheten 
 
- Beslut-202200104-KS-§ 34 Uppföljning intern kontroll 2021 
kommunstyrelsen 
 
- 2022-00104 KS § 34 Uppföljning Intern kontroll 2021 kommunstyrelsen 
 
- Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun, antagna 2021-12-15 
 
- Beslut-202100209-KS-§ 25 Gåva från privatperson för utsmyckning av det 
offentliga rummet   
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.   
 

 

 

 


