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Sammanträdesdatum 

2021-02-17 
 

 

  
 

Plats och tid 

 
Lärcentrum Bjuv, onsdagen den 17 februari 2021 kl 18:30-19:32 
Ajournering 18:58-18:59. 

 
 
 Beslutande Christel Hedlund (SD), Ordförande 
Baloo Engström (SD) distans 
Lisbeth Madsen (M), 1:e vice ordförande 
Linda Helgesson Farrelly (M) tjänstgör för Gazmir Vukaj (M) distans 
Bo Hallqvist (S), 2:e vice ordförande 
Pär Andersson (S) tjänstgör för Peter Persson (S) distans 
Fredrik Andersson (L) distans 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättare Anne Li Ullerholm (SD) distans 
Göran Palmkvist (M) distans 
 

 

Övriga närvarande Mikael Henrysson (SD), kommunstyrelsens ordförande 
Kent Andréasson, förvaltningschef 
Rahma Tahiri, nämndsekreterare 
 

 

 

Justerare Anne Li Ullerholm 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Bjuv, 2021-02-19 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Rahma Tahiri 

Paragrafer §§ 1-8 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Christel Hedlund 

 

 

 
 
Justerare  

Anne Li Ullerholm 
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§ 1 Dnr 2021-00004  

Val av justerare 

      
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Anne-Li Ullerholm till justerare. 
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§ 2 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2021-02-17.  
Ordförande föreslår att ärende 9 Förvaltningen informerar utgår. 
 

 

      
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på ändring. 
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§ 3 Dnr 2021-00002  

Anmälningar 2021 

 

Sammanfattning 

 

- Skrivelse från Svenska Ridsportsförbundet 2020.12.22 
 
- Skrivelse från Skånes Fotbollsförbund 2021.01.27 
 
- Delegationsbeslut, tf förvaltningschef 2021.02.16 
 

 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.   
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§ 4 Dnr 2020-00082  

Flytt av huvudbibliotek i Bjuv 

Sammanfattning 

 I december 2020 gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag till förvaltningen 
att utreda förutsättningarna för en flytt av huvudbiblioteket i Bjuv, från 
nuvarande lokaler i Folkets hus till Swedbanks gamla lokaler på andra sidan 
Storgatan i Bjuv. Utredningen genomförs av förvaltningen i samarbete med 
fastighetsavdelningen och Hällestadsgruppen med målsättningen att ge 
svar på följande, 
 
• Anpassningar av lokalerna för att möta de krav och behov som finns för att 
säkerställa god service och funktion för besökare, samt att tillgodose krav 
på god arbetsmiljö för medarbetarna. 
 
• Vilka kostnader som är kopplade till att flytta huvudbiblioteket i Bjuv från 
Folkets hus till Swedbanks lokaler. 
 
• Beräkning av driftskostnader på en årlig basis för verksamheten i lokalerna 
inklusive hyreskostnaden från fastighetsägaren. 
 
• En risk- och konsekvensanalys över hur förutsättningarna i de nya 
lokalerna kommer att påverka folkbibliotekens service till medborgarna 
utifrån verksamhetens uppdrag. 
 
• Tidsplanering för de olika delarna i processen att flytta huvudbiblioteket 
från Folkets hus till Swedbanks lokaler. 
 
Till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 april ska utredningen 
vara klar och redovisas. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – Informationsärende: Flytt av huvudbibliotek i Bjuv 
- Tidslinje – Flytt av huvudbiblioteket i Bjuv  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Informationsärende: Förvaltningens hantering av 
covid-19 

Sammanfattning 

Under snart ett år har den pandemi som fått benämningen covid-19 
dominerat all nyhetsrapportering, vilket självklart har inneburit stora 
konsekvenser även för kultur- och fritidsförvaltningen. Sedan i mars har 
verksamheterna i kultur- och fritidsförvaltningen anpassat sig till den 
pandemilagstiftning som Sveriges riksdag beslutat samt de allmänna råd 
som Folkhälsomyndigheten (FHM) ger i samråd med Sveriges regioner. 
 
Anpassningar i nuläget, 2021-02-10 
 
* Kulturskolan har endast enskild undervisning digitalt på distans t.o.m. 
sportlovet i vecka 8. 
 
* 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. 
 
* Föreningarna har endast träningsverksamhet igång för de som är födda 
2002 eller senare. Det är en svår situation för många föreningar vilket kan 
leda till att de behöver riktat stöd även under 2021. 
 
* Idrottsanläggningar kan inte bokas av privatpersoner men föreningarna är 
igång med träningsverksamhet för de som är födda 2002 eller senare. 
 
* Biblioteken har anpassade öppettider och förhållningsregler för att minska 
risken för smittspridning. Även begränsningar har införts för hur många 
besökare som samtidigt får vistas i lokalerna. Mer-öppet i Billesholm är 
tillgängligt 17:00-22:00 måndag till fredag. 
 
* Fritidsgårdarna är fortfarande öppna. Skolhänget i Billesholm är stängt 
sedan höstlovet. Begränsningar har införts för hur många besökare som 
samtidigt får vistas i lokalerna, 15 personer åt gången i Bjuv samt 6 i Ekeby. 
 
* Trygghetsvärdarna har påverkats minst av pandemin då de till största 
delen arbetar utomhus och kan säkerställa social distans till andra. 
 
 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (14) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

* Arrangemang råder det stor osäkerhet kring, de allmänna råden avråder 
från allmänna sammankomster med fler än 8 personer i nuläget. 
 
* Möten hålls digitalt i så stor utsträckning som möjligt och hemarbete 
rekommenderas för de medarbetare som har möjlighet. 
 
* Insats- och samordningsfunktion genomförs av Bjuvs kommun varje 
tisdag. Beslut som fattas där blir vägledande för förvaltningens hantering av 
pandemin. 
 
* Informationsinhämtning sker från FHM, Länsstyrelsen och Region Skåne.   
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – Informationsärende: Förvaltningens hantering av covid-
19 
 
 
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 18:58-18:59.  
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.   
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§ 6 Dnr 2021-00009  

Tillfällig förändring av lokalt aktivitetsstöd 2021 

Sammanfattning 

På grund av Coronaviruset är det många idrottsföreningar som har fått ställa 
in träningar och aktiviteter. Det beror dels på insatser för att minska 
smittspridningen, dels på sjukdom hos ledare och andra. När en träning 
eller aktivitet ställs in innebär det att föreningen inte kan få Lokalt 
Aktivitetsstöd (LOK-stöd) för det tillfället. För vissa föreningar kan detta 
komma att innebära en betydande ekonomisk förlust.  
 
För att minimera denna förlust finns en möjlighet att garantera LOK-stöd 
upp till den nivån som respektive förening rapporterade för motsvarande 
period 2019. Det är den nivån som varit riktmärke inför budget 2021. 
Förändringen genomfördes inför redovisningen av perioden som avser 
första halvåret 2020 som rapporterades in den 25 augusti 2020.  
 
Konsekvenserna av Coronapandemin för föreningarna kommer att fortsätta 
över tid. För många föreningar slår pandemin inte bara mot ekonomin, det 
kommer även vara en svår uppgift att vinna tillbaka de medlemmar som inte 
kunnat träna under perioden. För att ge föreningarna rätt förutsättningar att 
lyckas bör nivåerna för LOK-stödet även under andra halvåret 2020 samt 
första halvåret 2021 baseras på de deltagartillfällen som registrerats innan 
pandemin bröt ut.    
 
Det innebär att när föreningarna senast den 25 februari 2021 ansöker för 
deltagartillfällen som infallit under andra halvåret 2020, jämförs det antalet 
med motsvarande period 2019. Föreningen erhåller bidrag för den period 
som har det högsta antalet deltagtillfällen. När föreningarna senast den 25 
augusti 2021 ansöker för första halvåret 2021 jämförs den siffran med 
motsvarande period 2019 och 2020. Föreningen erhåller även då bidrag för 
den period med det högsta antalet deltagartillfällen.   
 
Genom insatsen mildras föreningarnas ekonomiska förlust och ger dem 
bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet som vanligt när krisen är över. 
Det ger även föreningarna en trygghet i att LOK-stödet inte påverkas av 
pandemin under en längre period.  
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Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse, Tillfällig förändring av lokalt aktivitetsstöd 2021 
 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillfälligt ändra 
förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att: 
 
• LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar sig 
på perioden med högst antal deltagartillfällen av hösten 2019 och hösten 
2020, samt att 
 
• LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 grundar sig 
på perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 2019, våren 2020 
och våren 2021. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillfälligt ändra 
förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att: 
 
• LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 februari 2021 grundar sig 
på perioden med högst antal deltagartillfällen av hösten 2019 och hösten 
2020, samt att 
 
• LOK-stödet med sista ansökningsdatum den 25 augusti 2021 grundar sig 
på perioden med högst antal deltagartillfällen av våren 2019, våren 2020 
och våren 2021. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
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§ 7 Dnr 2021-00010  

Hallhyror hösten 2020 

Sammanfattning 

Under hösten 2020 har rekommendationer och restriktioner vad gäller 
föreningarnas inomhusaktiviteter varierat kraftigt. Det innebär att föreningar 
inte kunnat nyttja sina bokade halltider fullt ut. Det är föreningarnas ansvar 
att avboka sina tider i hallarna om de inte tänker nyttja dem. Vissa 
föreningar har varit noga att meddela kultur- och fritidsförvaltningen men 
långt ifrån alla. Vanligtvis debiteras föreningarna halvårsvis för 
idrottshallarna. På grund av de många osäkerheterna har förvaltningen 
avvaktat med att debitera föreningarna för hallhyror under hösten 2020. Om 
de bokningar som ligger kvar i dagsläget debiteras ger det nämnden en 
intäkt på 47 130 kr. Det finns dock en risk att flera av dessa hyror avser 
tillfällen som föreningarna inte kunnat nyttja på grund av restriktionerna, 
vilket leder till att hyrorna kommer att bestridas. Det leder till ökad 
administration för föreningarna samt en mindre intäkt till kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Under våren 2021 införs ett nytt system för bland annat bokning av 
idrottshallar i Bjuvs kommun. Det nya systemet, SmartBook, innebär bättre 
möjligheter för föreningar att på egen hand boka och avboka tider i 
idrottshallarna. Med det kommer även bättre möjligheter för föreningar att ta 
ett större ansvar för sina bokningar. 

 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse Hallhyror hösten 2020 
 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden, som en del av stödet till föreningarna på 
grund av Coronapandemin, beslutar att inte debitera för hallhyror under 
andra halvåret 2020. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, som en del av stödet till 
föreningarna på grund av Coronapandemin, inte debitera för hallhyror under 
andra halvåret 2020.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 8 Dnr 2021-00011  

Billesholm 450 år 

Sammanfattning 

Den danske adelsmannen Jens Bille, ståthållare av Gotland 1560-1570, 
uppförde år 1571 Billesholm kungsgård i det område som han växte upp i. 
Länge var platsen en befäst boning omgiven av vallgrav belägen i ett 
jordbrukslandskap. Som ett resultat av krigen mellan Sverige och Danmark 
på 1600-talet övergick ägandeskapet för kungsgården till den svenska 
kronan. Idag finns endast ruinlämningar av kungsgården kvar, den revs 
under 1800-talet.  
 
I slutet av 1700-talet fann geologer ett kol och lerbälte som sträckte sig från 
Höganäs till Ekeby vid foten av Söderåsen. Det blev startskottet för ett antal 
bruksorter som växte fram i det skånska inlandet, Billesholm var en av dem. 
I Billesholm började brytningen under 1860-talet och kring gruvan växte ett 
gruvsamhälle fram, med bostäder åt det ökande antalet arbetare. 
 
Vid sekelskiftet 1900 uppfördes Folkets hus och Folkets park i Billesholm. 
Folkparkområdet inköptes 1898 av Billesholms Arbetares 
Fastighetsförening. Folkets hus uppfördes 1900 och var till en början en 
dansbana. Huset byggdes till i olika omgångar. Runt omkring anlades en 
parkanläggning med gångar och planteringar. I parken finns idag en 
minnessten över den förening som bildades 1898 samt en staty över den 
socialdemokratiske ledaren Per Albin Hansson. Det är en väl bevarad och 
sammanhållen miljö som från sekelskiftet 1900 varit en rekreations- och 
nöjespark för den växande arbetarklass som följde industrialiseringen. 
 
Järnvägslinjen mellan Billesholm och Bjuv öppnades för trafik år 1875. En 
stationsbyggnad uppfördes på industriområdet. År 1876 öppnade linjen 
Ängelholm-Landskrona och Billesholm fick ännu en stationsbyggnad, 
Billesholms Grufva, i gult och rött tegel. Tio år senare kunde man även åka 
tåg mellan Billesholm och Malmö. 2021 kommer det åter bli möjligt att åka 
tåg mellan Billesholm och Malmö. 
 
Billesholms brukskyrka ligger vid den branta kyrkbacken och uppfördes av 
Höganäs-Billesholms AB med Martin Cronsiö som arkitekt. Det är Sveriges 
första kyrka där kyrkorum och församlingslokaler inryms i samma byggnad. 
Den fristående klockstapeln byggdes 1928. Kyrkbacken är ett gott exempel 
på Höganäsbolagets höga ambitioner att skapa goda bostadsmiljöer för sina 
arbetare. 
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Billesholm är ett typiskt brukssamhälle, vilket fortfarande byggnader och 
gatusträckningar vittnar om. Den utpräglade bruksmiljön har ett högt 
historiskt värde. Folkparken i Billesholm är en välbevarad folkrörelsemiljö. 
Den är en viktig del av den bruksmiljö som samhället utgörs av. 
Brukskyrkan och kyrkbacken är andra värdefulla miljöer i Billesholm.  
I området ingår även ruinen efter kungsgården som visar på Billesholms 
långa kontinuitet som i år firar 450 år som ort.      
   
 
 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse, Planering av Billesholm 450 år 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag 
på hur jubiléet av att Billesholm firar 450 år som ort ska uppmärksammas, 
samt sammanställer de kostnader som är kopplade till firandet. Förslaget 
ska presenteras på kultur och fritidsnämndens möte den 21 april. 
   
 
 

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

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
hur jubiléet av att Billesholm firar 450 år som ort ska uppmärksammas, samt 
sammanställer de kostnader som är kopplade till firandet. Förslaget ska 
presenteras på kultur och fritidsnämndens möte den 21 april. 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

 


