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§ 55 Dnr 2021-00004  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Lisbeth Madsen till justerare. 
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§ 56 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 57 Dnr 2021-00049  

Utredning av fritidsgård i Billesholm 

Sammanfattning 

I investeringsbudgeten för 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att 
utreda behovet av att starta en fritidsgård i Billesholm. Utredningen har 
utförts av Startpoint AB. Frågeställningen var ”Är en fritidsgård i Billesholm 
nödvändig för att uppnå kulturfritidsnämndens mål/uppdrag att skapa en 
meningsfull fritid för alla ungdomar i kommunen?”. Underlaget har utgjorts 
av djupintervjuer, enkätundersökning och omvärldsanalys.  
 
Resultatet av rapporten visar att det är nödvändigt att starta en fritidsgård i 
Billesholm på grund av det i övrigt bristande utbudet av fritidsaktiviteter för 
barn och unga i kommundelen, samt att mobiliteten till andra kommundelar 
är låg bland Billesholmsungdomarna. Rapporten innefattar även andra 
rekommendationer för hur fritidsgårdarna i övrigt ska utveckla sitt uppdrag 
och arbete, och att en fritidsgård i Billesholm kan vara en kompletterande 
del i utvecklingen av den övergripande fritidsgårdsverksamheten. De övriga 
rekommendationerna förespråkar att samtliga fritidsgårdar i kommunen till 
större del ska dela verksamhetsidé och ha en gemensam personalpool. 
Fritidsgårdsverksamheten rekommenderas att utvecklas som en helhet i 
stället för uppdelat på tre kommundelar.  
 
Utifrån rapporten ser förvaltningen möjligheter för att utveckla en 
aktivitetsbaserad fritidsgårdsverksamhet som fungerar som en 
kompletterande del till befintliga fritidsgårdar. För att utreda mer specifikt hur 
framtidens fritidsgårdsverksamhet kan utformas som en helhet krävs 
ytterligare arbete med delaktighet från fritidsledare och ungdomar.  
 
Rapporten visar även att en fritidsgård i Billesholm med fördel bör planeras 
till de centrala delarna av orten. Fritidsgården bör ligga i ett område där det 
rör sig mycket ungdomar naturligt, men även där större flöde av människor 
på kvällar och helger ökar invånarnas känsla av trygghet. Det är även 
positivt om fritidsgården ligger i ett område med närhet till verksamheter 
som kan ge ytterligare möjligheter till meningsfull fritid för ungdomarna, så 
som idrotts- eller föreningsverksamhet.  
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Utredning av fritidsgård i Billesholm 
- Slutrapport Fritidsgård Billesholm – Bjuvs kommun, 2021-08-17 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
- Godkänna utredningen och ge förvaltningen i uppdrag att utveckla arbetet 
inom fritidsgårdsverksamheten i linje med rapportens rekommendationer för 
att skapa en gemensam verksamhetsidé och personalpool, samt utreda hur 
en framtida fritidsgård i Billesholm ska se ut, 
- Ge förvaltningen i uppdrag att inleda dialog med fastighetsavdelningen för 
att fastställa passande verksamhetslokal i linje med rapportens 
rekommendationer,  
- Ge förvaltningen i uppdrag att komplettera kultur- och fritidsnämndens 
budgetskrivelse med ett investeringsprojekt på 4000tkr och skicka det 
vidare till budgetberedningen.   
 
 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
- Godkänna utredningen och ge förvaltningen i uppdrag att utveckla arbetet 
inom fritidsgårdsverksamheten i linje med rapportens rekommendationer för 
att skapa en gemensam verksamhetsidé och personalpool, samt utreda hur 
en framtida fritidsgård i Billesholm ska se ut, 
- Ge förvaltningen i uppdrag att inleda dialog med fastighetsavdelningen för 
att fastställa passande verksamhetslokal i linje med rapportens 
rekommendationer,  
- Ge förvaltningen i uppdrag att komplettera kultur- och fritidsnämndens 
budgetskrivelse med ett investeringsprojekt på 4000tkr och skicka det 
vidare till budgetberedningen.   
   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Tekniska nämnden 
Budgetberedningen 
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§ 58 Dnr 2021-00050  

Förändring av öppettider på Skolhänget 

Sammanfattning 

På kultur- och fritidsnämndens möte 2020-08-19 fick nämnden information 
om en organisationsförändring i fritidsgårdarnas verksamhet. Resultatet av 
organisationsförändringen blev delvis ändrade arbetsplatser för fyra av 
fritidsledarna, som tillsammans bemannade både Bjuvs fritidsgård och 
Skolhänget i Billesholm. I samband med detta och efter utvärdering av 
Skolhängets verksamhet ändrades även öppettiderna i båda 
verksamheterna för att kunna bedriva mer effektiv verksamhet fördelad på 
befintlig personal. I planering av ytterligare verksamhetsutveckling föreslås 
nu öppettiderna uppdateras, för att bättre passa med ungdomarnas 
önskemål och en mer hållbar arbetsmiljö för samtliga fritidsledare. 
 
Förändringen innebär att Skolhänget har öppet två eftermiddagar i veckan, 
mellan klockan 14-17. Dessa öppettider möjliggör förändring av 
öppettiderna på fritidsgårdarna i Bjuv och Ekeby. I Bjuv ser vi behovet av att 
ha öppet även på lördagar, samt i Ekeby ha öppet fler fredagar, för att bättre 
möta ungdomarna på deras fritid. Samtidigt genomför vi under hösten ännu 
ett steg i personalgruppens utveckling, där samtliga fritidsledare ska arbeta 
mer gemensamt och bemanna samtliga fritidsgårdar tillsammans. På så sätt 
möjliggör ett nytt schema att det under välbesökta kvällar kan vara tre 
fritidsledare på plats, fritidsledarna blir mer stimulerade av att arbeta med 
olika kollegor på olika platser, och verksamheterna blir mindre sårbara för 
underbemanning. I och med att fritidsledarna bemannar olika fritidsgårdar 
kommer även ungdomarna lära känna fler av fritidsledarna och 
förhoppningen är att de känner sig mer lockade att röra sig mellan 
kommundelarna för att besöka olika verksamheter.  
Förändringen av samtliga öppettider utvärderas under hösten så att 
eventuella anpassningar kan göras inför vårterminen 2022.  
   
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, förändring av öppettider på Skolhänget 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringen av öppettider på 
Skolhänget till två eftermiddagar i veckan.    
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringen av öppettider på 
Skolhänget till två eftermiddagar i veckan.    
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 59 Dnr 2021-00003  

Ekonomisk månadsrapportering 2021 

Sammanfattning 

Efter sju månader är det förvaltningens bedömning att budgeten är i balans. 
Det överskott som syns förklaras främst med periodiseringen av 
kostnaderna i budget. Exempelvis har fritidsgårdsverksamheten erhållit 464 
tkr av Socialstyrelsen för lovaktiviteter men där kostnader kommer att falla 
ut i höst också. 
   
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, ekonomisk månadsrapport juli 2021 
- Ekonomisk månadsrapport för juli 2021 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport juli 2021. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport juli 2021. 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 Dnr 2021-00051  

Attestlista 2021 

Sammanfattning 

Attestlista för kultur- och fritidsförvaltningen har reviderats i samband med 
personalförändringar. 
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, attestlista kultur- och fritidsförvaltningen 2021 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna 
reviderad attestlista. 
 
 
 

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

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna 
reviderad attestlista. 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 61 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.  
 
Från juni och juli 2021 har restriktionerna lättats, vilket har inneburit att 
kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har öppna upp för fler 
besökare. Nu pågår arbetet med att förbereda för höstens verksamheter 
kopplat till gällande restriktioner. För närvarande gäller för arrangemang 
inomhus utan gällande sittplatser 50 personer.  
 
Anpassningar i nuläget 2021-08-17 
 
Kulturskolan erbjuder från och med hösten närundervisning.  
 
Friluftsbadet har nu stängt för säsongen. Planering inför öppning av 
simhallen i Billesholm. Datum för öppning är ännu inte beslutat.  
 
Idrottshallarna öppnar igen för säsongen men med särskilda restriktioner. 
Duschrum får inte användas. Omklädningsrum får endast användas som 
kapprum där deltagare hänger av sig ytterkläder. Träningstider ska 
anpassas så att en träningsgrupp hinner lämna lokalerna innan nästa 
kommer in.  
 
Biblioteken har inte längre några begränsningar vad gäller antalet besökare 
i lokalerna. Biblioteken fortsätter att informera besökare om att hålla avstånd 
och stanna hemma vid sjukdom och/eller symtom. Kvar finns också rådet 
om att göra sina ärende korta. Alla tjänster där man erbjuder utökad 
hemservice finns kvar. 
 
Fritidsgårdarna i Bjuv och Ekeby öppnar upp i samband med terminsstart, 
ordinarie öppettider till en början och max 50 besökare åt gången, med 
möjlighet att anpassa insläppet under kvällen om det blir trångt eller stökigt. 
Skolhänget förbereds för att öppnas igen efter att ha varit stängt sedan 
höstlovet 2020. Datum för öppning är inte färdigställt än.  
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Vi kommer arbeta med att informera ungdomar över 16 år att vaccinera sig 
för att minska risken för att smitta sprids på fritidsgårdarna.  
 
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 Covid-19 21.08.18 
 
 
 

Förvaltningens 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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§ 62 Dnr 2021-00001  

Förvaltningen informerar 2021 

Sammanfattning 

- Trygg fritid 
Ett projekt som ligger i budget 2021 som handlar om hur vi kan få barn och 
ungdomar mer delaktiga i vårt arbete för att erbjuda en meningsfull fritid. 
Startpoint AB kommer att ta fram en strategi och checklista åt oss.  
Detta kommer att tas upp som ett ärende senare i år. 
 
 
- Flytt av bibliotek 
Flytten pågår enligt plan och vi kommer öppna enligt plan 1 november. 
 
 
- Julskyltning i Bjuv   
Julskyltningen ställs in i år, dels på grund av pandemin, men även för att 
man troligen river Folkets hus och förändringar kommer ske i centrum.  
 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Anmälningar 2021 

Sammanfattning 

- Skrivelse från Ekeby skola angående skatepark i Ekeby 
- Beslut-202100268-KS-§ 81 Ekonomiska medel för nya temporära lokaler 
för Bjuvs bibliotek 
- Beslut-202100223-KS-§ 97 Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
- Reglemente kultur- och fritidsnämnden antaget 2021-06-21 
- Delegationsbeslut - Bygglov med startbesked 
- Beslut-202100063-KS-§ 93 Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021 
antaget 
- Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021 antaget 2021-06-21 
- Beslut-202100305-KS-§ 152 Tillfällig amorteringsfrihet för Skromberga 
Ryttarförening 
- Beslut-202100346-KS-§ 160 Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs 
kommun 
- Policy för måltider och livsmedel för Bjuvs kommun, antagen 21.04.26 
- Riktlinjer för Måltider och Livsmedel 
- Skrivelse till kommuner och regioner angående bidrag till studieförbund 
- Samrådsredogörelse Selleberga 17.1 2021-06-09 
- Plankarta granskning 2021-06-09 
- Planbeskrivning granskning 2021-06-09-komprimerad 
- Följebrev granskning 
- Protokollsutdrag 2021-06-17 § 64 
- Beslut-202100263-KS-§ 91 Tertialrapport för Bjuvs kommun 2021 
- Inkommen synpunkt om Friluftsbadet 21.07.23 
- Inkommen synpunkt om poolparty på Friluftsbadet 21.06.21 
- Inkommen synpunkt om tjuvbadandet på Friluftsbadet 21.07.25 
   
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.   
 
 

 

 

 


