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Plats och tid Blosset Almgatan 2, onsdagen den 7 september 2022 kl 18:32-19:05 

Beslutande Christel Hedlund (SD), Ordförande 
Baloo Engström (SD) 
Bo Hallqvist (S), 2:e vice ordförande 
Peter Persson (S) 
Jerry Karlsson (SD) ersätter Gazmir Vukaj (M) §§53-57 
Göran Palmkvist (M) ersätter Gazmir Vukaj (M) §§58-59 
Bea Lundh (M) ersätter Linda Farrelly (M) 
Eva Bengtsson (C) ersätter Fredrik Andersson (L) 
 

 

Ersättare   

Övriga närvarande Josefine Wahlström, förvaltningschef  
Rahma Tahiri, nämndsekreterare  

 

Justerare Bo Hallqvist 

Justeringens plats och tid Digital signering, 2022-09-13 kl. 16:00 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Rahma Tahiri 

Paragrafer §§ 53-59 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Christel Hedlund 

 

 

 
 
Justerare  

Bo Hallqvist 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-07 

Anslaget är uppsatt  2022-09-14 – 2022-10-06  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 
 

 Rahma Tahiri 
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§ 53 Dnr 2022-00008  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Fastställande av dagordning 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Ekonomisk månadsrapportering 2022 

Sammanfattning 

Efter årets första sju månader är det förvaltningens bedömning att kultur- 
och fritidsnämndens verksamheter totalt sett visar på en budget i balans. 
Badanläggningarna som finns redovisade under Fritid dras med ett 
underskott främst beroende på ökade kostnader för inspektioner, 
företagshälsovård och en läckande klortank. Lägre kapitalkostnader än 
budgeterat avspeglas under idrottsanläggningarnas positiva utfall.  
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsrapport juli 2022 
- Ekonomisk månadsrapport för juli 2022  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport juli 
2022. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport juli 2022. 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet  
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen  
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§ 56 Dnr 2022-00069  

Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 2022 

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.  
 
Kommunjurist Aulona Vejsa har tidigare varit kommunens 
dataskyddsombud. Hon återgår i arbete i september 2022 efter avslutad 
tjänstledighet. Under tjänstledigheten har vikarierande kommunjurist 
Melinda Höglind tillfälligt fungerat som dataskyddsombud för kommunens 
nämnder. Aulona Vejsa föreslås nu åter som dataskyddsombud.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 2022-
09-07 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att entlediga 
Melinda Höglind från uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse 
kommunjurist Aulona Vejsa att vara dataskyddsombud för kultur- och 
fritidsnämnden från och med 2022-09-07. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att entlediga Melinda Höglind från 
uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist Aulona 
Vejsa att vara dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och 
med 2022-09-07. 
   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Dataskyddsombudet 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 57 Dnr 2022-00079  

Överenskommelse kring julmarknad i Ekeby 

Sammanfattning 

Ekeby julmarknads arrangör Jonas Persson Gram har vänt sig till kultur- 
och fritidsförvaltningen inför årets julmarknad. Marknaden äger rum den 27 
november 2022 och är gratis och öppen för alla att besöka. Arrangören har 
efterfrågat ekonomiskt stöd från Bjuvs kommun med att finansiera uppträde 
av artisten Pidde P. Han är artist som främst vänder sig till barn och familj 
och är väldigt populär. Pidde P är också engagerad i särskilda 
rörelsesatsningar inom skolan.  
 
Kostnaden för arrangemanget är 30 000 kronor och eftersom arrangören är 
en privatperson ska i så fall fakturan för arrangemanget betalas av kultur- 
och fritidsnämnden. Det vill säga, arrangören får inte pengarna utbetalt till 
sig.  
 
Ekeby julmarknad är ett etablerat och välbesökt arrangemang med en bred 
publik. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer därför att ett stöd skulle 
berika det lokala arrangemangslivet i Bjuvs kommun och särskilt barn och 
unga och ställer sig därför positiva till ett stöd.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Överenskommelse kring julmarknad i Ekeby   
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ett ekonomiskt stöd på 
30 000 kronor till arrangemanget Pidde P på Ekeby julmarknad.  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ett ekonomiskt stöd på 
30 000 kronor till arrangemanget Pidde P på Ekeby julmarknad.  
   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Arrangören 
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§ 58 Dnr 2022-00007  

Förvaltningen informerar 2022 

Sammanfattning 

 
- Fritidschef 
Ingrid Kling, fritidschef avslutar sin anställning den 27 september. Martin 
Lind blir tf fritidschef. Martin Linds vikarie blir Martin Sjöstrand. 
Tjänstens kravprofil samverkas med de fackliga organisationerna den 13 
september. Därefter utannonseras tjänsten.  
 
- Arbetet med uppdrag för biblioteken 
Förvaltningschefen presenterade arbetet med att ta fram ett uppdrag för 
biblioteken. Ärendet beslutas av kultur- och fritidsnämnden i oktober månad.  
 
- Aktuell status fysiska miljön i simhallen i Billesholm 
Förvaltningschefen informerade om aktuell status på den fysiska miljön i 
simhallen samt omplaceringar för berörd personal. 
 
- Information med anledning av vandaliseringen av Ekeby bibliotek 
I somras vandaliserades biblioteket i Ekeby. I nuläget har inte kostnaderna 
för vandaliseringen sammanställts. Biblioteket håller öppet som vanligt.  
 
- Tillfälliga utställningshallen 
Förra veckan stängdes utställningen "Kom som du är - Arbetet med ett 
monument" av Astrid Göransson. Utställningen hade totalt 517 besökare.  
En ny fotoutställning, "Ur askan i elden" av Kristoffer Granath, ska visas den 
24 september-16 oktober.  
Förvaltningschefen utreder möjligheterna att göra utställningshallen 
permanent.  
 
- Samarbete inom Familjen Helsingborg kring industrihistoria  
Förvaltningschefens informerade om det industrihistoriska projekt som drivs 
av kulturcheferna i Familjen Helsingborg, Ett första steg är att en 
projektledare besöker de olika kommunerna och kartlägger industrihistoria 
där. K 
 
- Antalet deltagartillfällen i kommunens idrottsföreningar har ökat och totalt 
har föreningarna i Bjuvs kommun haft 24 850 deltagartillfällen under våren 
2022. Det är den högsta siffran på sju år. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

- Riktlinjer för flaggning Bjuvs kommun 
- Inkommen synpunkt 2022.06.10 
- Svar på inkommen synpunkt inskickad 10 juni 2022 
- Beslut-202200123-KS-§ 125 Utredning av föreningars behov av sporthall 
- Inkommen synpunkt om konstutställning 22.08.04 
- Svar på inkommen synpunkt om konstutställning 22.08.17 
- Inkommen synpunkt om friluftsbadet 22.07.02 
- Svar på inkommen synpunkt om friluftsbadet 22.07.02 
- Granskning av månadsbokslut tertial 1 med prognos 
- Missiv Granskning T1 och prognos 2022 
- Delegationsbeslut 2022-06-30 Bokföringsmässiga avskrivningar av 
fordringar 
- Beslut-202200237-KS-§ 86 Införande av elektronisk signering av protokoll 
från styrelse-, nämnds och fullmäktiges sammanträden i Bjuvs kommun 
- Beslut-202200303-KS-§ 87 Budgetskrivelser nämnder 2023 
- Inkommen synpunkt om friluftsbadets öppettider 22.08.15 
- Inkommen synpunkt om friluftsbadets öppettider 22.08.15 
- Beslutad projektplan - Granskning av arbetet med bemötande och 
tillgänglighet 
- Beslut-202200295-KS-§ 89 Avsägelse från Patricia Brorsson (M) gällande 
uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt nytt val 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.   
 

 

 

 


