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§ 1 Dnr 2022-00008  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Linda Helgesson Farrelly till 
justerare.  
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§ 2 Dnr 2022-00009  

Fastställande av dagordning 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 3 Dnr 2022-00014  

Plan för delaktighet 

Sammanfattning 

I kultur- och fritidsnämndens budget 2021 beslutades påbörja projektet som 
gick under namnet Trygg fritid. Projektet innebar att ta fram en plan samt en 
handbok för arbetet med delaktighet, med fokus på barn och ungdomar. 
Planen skulle fungera som hjälp och checklista i förvaltningens fortsatta 
arbete med delaktighet bland barn och unga.  
 
Startpoint Advisory har efter en direktupphandling tilldelats uppdraget att ta 
fram planen samt handboken. Underlag för planen har utgjorts av 
djupintervjuer med kultur- och fritidsnämndens presidium, chefer och 
medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med workshops 
som genomförts på fritidsgårdar och i klass 6A på Ekeby skola, samt 
omvärldsanalys kring framgångsrikt delaktighetsarbete.  
 
Viktiga punkter som tas upp i planen är hur Bjuvs kommun säkerställer 
efterlevnad av FN:s barnkonvention samt lever upp till kultur- och 
fritidsnämndens mål kring delaktighet för barn och unga. Planen tar även 
upp positiva effekter som ökad delaktighet bland barn och unga, både för 
individen och samhället, där ökat engagemang, förbättrad hälsa, ökad 
känsla av trygghet och ett mer aktivt civilsamhälle är centrala punkter. 
Vidare påpekar planen ut vikten av att utvärdera och följa upp arbetet med 
delaktighet.  
 
Planen pekar ut att ett viktigt nästa steg är att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar att delaktighet är ett prioriterat område att arbeta med. I och med 
detta ber förvaltningen om att få i uppdrag att implementera arbetssätt som 
stärker delaktigheten bland barn och unga i Bjuvs kommun i enlighet med 
planen.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Plan för kultur- och fritidsnämndens arbete med barn och 
ungas delaktighet 
- Plan för delaktighet 
- Handbok för delaktighet 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna planen för delaktighet och 
ger kultur- och förvaltningen i uppdrag, att utifrån den, påbörja arbetet med 
att implementera arbetssätt som stärker delaktigheten bland barn och unga.   
   
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna planen för delaktighet och 
ger kultur- och förvaltningen i uppdrag, att utifrån den, påbörja arbetet med 
att implementera arbetssätt som stärker delaktigheten bland barn och unga.   
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 4 Dnr 2021-00084  

Status på den fysiska arbetsmiljön i Simhallen i 
Billesholm 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2021 att, med 
anledning av de redovisade arbetsmiljöproblemen i simhallen i Billesholm, 
stänga verksamheten från och med den 20 december.  
 
I samband med stängningen tog förvaltningen kontakt med 
företagshälsovården för att få stöd i bedömningen av den fysiska 
arbetsmiljön samt råd om vilka mätningar och åtgärder som bör utföras. Den 
11 januari hade verksamheten ett inledande möte med en utsedd 
arbetsmiljöingenjör från Dekra. Baserat på det mötet togs följande 
handlingsplan fram: 
 
• För att kunna dra några slutsatser om luftkvalité och arbetsmiljö behöver 
simhallen vara i drift och miljön belastas. Det innebär att simhallen behöver 
vara öppen för att vi ska kunna få rättvisande mätresultat.  
 
• Badpersonalen kommer att kallas till FeelGood för tester. Dessa ligger till 
grund för att kunna avgöra om det sker förbättringar eller försämringar. 
 
• Luftkvalitén och framför allt halterna av trikloraminer behöver mätas igen.  
Resultatet från mätningen av trikloraminer som genomfördes v. 47 visade 
på bra värden. Det var väntat då luftkvalitén vid det tillfället upplevdes som 
bra. Kommande mätningar genomförs av Dekra. När mätningarna kan ske 
diskuteras i v. 4. 
 
Den 14 januari träffades verksamheten, arbetsmiljöingenjören samt 
representanter från fastighetsavdelningen för att ge arbetsmiljöingenjören 
en bättre bild av hur det nya luftaggregatet är tänkt att fungera. Då en del 
frågor inte kunde besvaras planerades ett nytt möte där även 
representanter från tillverkaren av aggregatet deltar. Det mötet är planerat 
till den 26 januari.  
 
Utifrån informationen ovan tog kultur- och fritidsnämndens ordförande den 
12 januari 2022 beslut om att öppna Simhallen för simklubben den 16 
januari och för allmänheten den 17 januari. Beslutet gäller fram till kultur- 
och fritidsnämndens sammanträde den 2 februari.  
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De fackliga organisationerna är informerade genom den fackliga 
samverkansgruppen, FÖSAM, där arbetsplatsens skyddsombud ingår. 
 
Under tiden som simhallen varit öppen har en del mindre justeringar av 
temperaturer genomförts. Vattentemperaturen har sänkts något och 
lufttemperaturen höjts. Detta för att öka skillnaden i temperatur mellan 
vatten och luft vilket kan minska upplevelsen av dålig luft. Badpersonalens 
upplevelse är att det generellt sätt blivit något bättre men att det fortfarande 
finns tillfällen då luften är lika dålig som tidigare.  
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Uppdatering av status på den fysiska arbetsmiljön i 
Simhallen i Billesholm 22.01.25 
- Ordförandebeslut angående öppning av simhallen i Billesholm 22.01.12  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att simhallen förblir öppen under 
tiden utredning pågår samt uppdrar åt förvaltningen att kontinuerligt 
informera nämnden hur arbetet fortskrider.   
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att simhallen förblir öppen under tiden 
utredning pågår samt uppdrar åt förvaltningen att kontinuerligt informera 
nämnden hur arbetet fortskrider.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 5 Dnr 2022-00018  

Informationsärende: Medarbetarundersökning 2021 

Sammanfattning 

Medarbetarundersökningen 2021 genomfördes bland kultur- och 
fritidsförvaltningens medarbetare under hösten och mäter HME- Hållbart 
medarbetarengagemang, det vill säga motivation, ledarskap och styrning. I 
mätningen jämförs siffrorna mot tidigare år, mot övriga förvaltningar samt 
Bjuvs kommun som helhet.  
 
Det totala HME för kultur- och fritidsförvaltningen har ökat från 79 till 81 från 
år 2020-2021. 
Motivation, som bland annat mäter om arbetet upplevs som meningsfullt har 
minskat från 82 (år 2020) till 78 (år 2021). Ledarskap, som bland annat 
mäter om närmaste chefen ger en förutsättningar för att ta ansvar i arbetet 
har ökat från 77 (år 2020) till 84 (år 2021). Styrning, som bland annat mäter 
hur insatt man är i arbetsplatsens mål, har ökat från 78 (år 2020) till 82 (år 
2021). 
 
På förvaltningsnivå mäts kränkande särbehandling där kultur- och 
fritidsförvaltningen har ett medelvärde på 4,2, vilket är i snitt med Bjuvs 
kommun som helhet. Däremot vet inte 17 % vart de ska vända sig om de 
blir utsatta för kränkande särbehandling, vilket är en hög siffra jämfört med 
Bjuvs kommun som helhet. 
 
Förvaltningens ledningsgrupp har gemensamt diskuterat och analyserat 
resultaten. Ledningsgruppen har även diskuterat åtgärder för att säkerställa 
att fler medarbetare vet vart de ska vända sig om de utsätts för kränkande 
särbehandling.  
 
Varje chef kommer nu att gå igenom enhetens specifika resultat med sina 
medarbetare. Utifrån resultaten kommer man att ta fram en plan för det 
fortsatta arbetet i gruppen. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Medarbetarundersökning 2021 
- Medarbetarundersökning 2021 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
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§ 6 Dnr 2021-00071  

Ny organisation på kultur- och fritidsförvaltningen 

Sammanfattning 

Den 15 december 2021 beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna 
kultur- och fritidsförvaltningens nya organisation av ledning och styrning 
samt att organisationen träder i kraft den 1 februari 2022. Sedan tidigare var 
den nya organisationen samverkad med de fackliga organisationerna.  
När tillsättningen av tjänsterna därefter skulle samverkas den 17 december 
hade de fackliga organisationerna frågor som behövde besvaras.   
Dessa svar har getts under januari månad och den 27 januari samverkades 
tjänsterna på nytt och inget av de inbjudna fackliga organisationerna hade 
något att erinra. Med anledning av att tjänsterna samverkades vid senare 
tillfälle än planerat föreslår förvaltningen att omorganisationen skjuts fram till 
1 mars 2022. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Införande av ny organisation 
- Protokollsutdrag 2021-12-15 § 85 Ny organisation på kultur- och 
fritidsförvaltningen 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att den nya organisationens 
införande förskjuts från den 1 februari till den 1 mars.  
   
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den nya organisationens införande 
förskjuts från den 1 februari till den 1 mars.  
   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
HR-avdelningen 
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§ 7 Dnr 2020-00080  

Informationsärende: Förvaltningens hantering av 
covid-19 

Sammanfattning 

Coronapandemin innebär återigen skärpta restriktioner som påverkar kultur- 
och fritidsnämndens verksamheter. Restriktionerna som främst påverkar är: 
 
* Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid 
arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och 
deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också 
vara minst 1 meter mellan sällskapen. 
* Avrådan från cuper och läger inomhus.  Träningar och tävlingar i ordinarie 
seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder. 
* Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel. 
* Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som 
behöver vara på plats ska vara det. 
* Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per 
person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig 
enbart till barn- och unga. Hit räknas inte heller bibliotek.   
Ändringarna i verksamheterna är följande: 
 
* Biblioteken: Handsprit och besökare uppmanas att hålla avstånd, stanna 
hemma vid symptom och sjukdom. 
* Simhallen: Utifrån restriktionerna ska varje besökare ha 10 kvm till sitt 
förfogande i samtliga utrymmen, simhallen tar därför max in 25 besökare 
samtidigt. Flera åtgärder bland annat uppmaning om att hålla avstånd samt 
kontakta personal om man upplever trängsel. 
* Kulturskola: Inga extra personer i lektionssalar, utökad städning, plexiglas 
finns att sätta mellan elev och lärare samt handsprit. I särskilda fall erbjuds 
distansundervisning.  
* Fritidsgårdar: Omfördelning av personal till olika gårdar för att hålla öppet. 
Handsprit. Besökare uppmanas att hålla avstånd, stanna hemma vid 
symptom och sjukdom 
* Idrottshallar: Grupper som består uteslutande av barn och unga födda 
2002 eller senare finns inget maxantal eller rekommenderad yta. 
Rekommendation att deltagare duschar och byter om hemma. Tävlingar och 
cuper får inte genomföras, för matcher gäller riktlinjer för offentlig 
tillställning.  
För seniorverksamhet ska deltagare ha 10 kvm till sitt förfogande. Vid 
träning får inte omklädningsrum eller duschrum användas.  
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Vid tillställning (tex matcher) med fler än 20 deltagare ska man ha anvisad 
sittplats och sällskapet får max bestå av 8 personer. För tillställningar med 
fler än 50 personer ska vaccinationsbevis användas.   
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Informationsärende: Förvaltningens hantering av covid19 
2022.01.24 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
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§ 8 Dnr 2022-00007  

Förvaltningen informerar 2022 

Sammanfattning 

- Jullovsaktiviteterna 
Kultur- och fritidsförvaltningen hade arrangerade jullovsaktiviteter på 
fritidsgårdar samt bibliotek. 
 
- Ny fritidsgård i Billesholm 
Vi samarbetar med fastighetsavdelningen och utformar den nya 
fritidsgården. Ungdomar har fått vara med i planering och utformning. 
Planen är att inviga den nya fritidsgården i slutet av augusti/början av 
september 2022. 
 
- Bjuvsfesten 2022 
Planering inför en eventuell Bjuvsfest är igång. Ärendet lyfts på kultur- och 
fritidsnämnden i mars månad. Det kommer då att beslutas om arrangör och 
innehåll för en eventuell Bjuvsfest 2022. 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

- Inkommen synpunkt om simhallen 22.01.11 
 
- Svar på inkommen synpunkt om simhallen 22.01.13 
 
- Inkommen skrivelse från Svenska fotbollsförbundet 22.01.26 
 
- Ordförandebeslut angående öppning av simhallen i Billesholm 22.01.12 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.  
 
 

 

 

 


