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§ 81 Dnr 2021-00004  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Bo Hallqvist till justerare. 
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§ 82 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-12-08. 
 
Ordförande föreslår som nytt ärende: 
Ärende 3: Status på den fysiska arbetsmiljön i Simhallen i Billesholm 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen med ordförandes förslag på tillägg. 
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§ 83 Dnr 2021-00084  

Status på den fysiska arbetsmiljön i Simhallen i 
Billesholm 

Sammanfattning 

Under sommaren 2021 byttes behandlingsaggregatet som sköter 
ventilationen i simhallen ut mot nytt. Sedan dess har personalen i simhallen 
upplevt att luftkvalitén försämrats. Problem som klåda, huvudvärk, 
andfåddhet och trötthet upplevs av samtlig personal. Även besökare har 
påpekat försämringen. Under hösten har problemen inte varit konstanta 
utan bra perioder har växlat med dåliga. Men från och med november 
upplevs att problemen ökat konsekvent. Problemen upplevs generellt sett 
som större på morgonen och avtagande fram emot kvällen. 
 
Justeringar av ventilationen har utförts vid olika tillfällen. Till en början gick 
aggregatet ner på lågvarv under natten vilket innebär att en mindre mängd 
luft cirkuleras i lokalen. Detta ändrades i mitten av november. Vid 
platsbesök den 14 december upptäcks dock att systemet fortfarande går ner 
på lågvarv nattetid. När ändringen skett är oklart men från och med den 14 
december går aggregatet än en gång på full kraft dygnet runt. 
 
Torsdagen den 9 december genomfördes ett möte på plats med 
representanter från verksamheten, fastighetsavdelningen och det företag 
som verksamheten har serviceavtal med gällande vattenreningstekniken, 
EnviroProcess. På mötet väcktes frågeställningar om aggregatets funktion 
som inte kunde besvaras. Nytt möte genomfördes den 14 december med 
samma mötesdeltagare samt representanter från Climat 80 som levererat 
och installerat aggregatet. På mötet konstateras att aggregatet endast tar in 
luft utifrån för att reglera luftfuktigheten. Stiger luftfuktigheten i simhallen tar 
aggregatet in mer frisk luft utifrån för att få ner den till rätt nivå. I övrigt 
cirkuleras samma luft i simhallen. En teori som kan förklara den upplevda 
försämringen av luftkvalitén är att det inte krävs lika mycket frisk luft utifrån 
för att hålla nere luftfuktigheten när det är kallt ute och uteluften är torrare. 
Mindre andel frisk luft räcker för att hålla rätt luftfuktighet men kan bidra till 
en försämrad luftkvalité. För att testa teorin och hitta lösningar kommer 
Climat 80 att kontakta leverantören av aggregatet, IV, under vecka 50. Det 
som utreds i första hand är hur aggregatet kan ta in mer frisk luft utan att 
påverka luftfuktigheten negativt. Om leverantören inte kan svara på det 
kommer extern expertis att anlitas.  
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Eftersom luftkvalitén är så pass dålig och har varit det under en längre tid är 
det förvaltningens bedömning att Simhallen inte bör ha öppet längre än 
nödvändigt. Luftkvalitén påverkar till viss del besökare men det är framför 
allt på grund av personalens fysiska arbetsmiljö som Simhallen föreslås 
stänga. En eventuell stängning är tillfällig till att antingen problemet är löst 
eller sådana åtgärder utförts som förväntas förbättra luftkvalitén avsevärt. I 
bedömningen av åtgärderna tas synpunkter från samtliga berörda parter in, 
dvs Fastighetsavdelningen, Climat 80, IV och Enviroprocess.    
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Status på den fysiska arbetsmiljön i Simhallen i 
Billesholm 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
att, med anledning av de redovisade arbetsmiljöproblemen i simhallen i 
Billesholm, stänga verksamheten från och med den 20 december. 
Verksamheten håller stängt under tiden vidare utredning pågår, inget 
slutdatum anges i nuläget. Återkoppling sker senast vid nästa 
nämndsammanträde. 
 
 
 

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

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, med anledning av de redovisade 
arbetsmiljöproblemen i simhallen i Billesholm, stänga verksamheten från 
och med den 20 december. Verksamheten håller stängt under tiden vidare 
utredning pågår, inget slutdatum anges i nuläget. Återkoppling sker senast 
vid nästa nämndsammanträde. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Diariet 
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§ 84 Dnr 2021-00063  

Mötestider för kultur- och fritidsnämnden 2022 

Sammanfattning 

För nämndens sammanträden 2022 föreslås datum som följer samma 
regelbundenhet som under 2021. Datumen för mötena är anpassade efter 
Kommunstyrelsens sammanträden och det övergripande ekonomiårets 
beslutsprocesser. På grund av detta blir vissa sammanträden inställda 
redan nu då de sammanfaller för nära i tid. De datum som bryter mot de 
regelbundna tiderna är markerade och bör uppmärksammas. 
 
Beredning                                          Kultur- och fritidsnämnden 
Måndag 24/1 kl. 10.00                       Onsdag 2/2 kl. 18.30 
Måndag 21/2 kl. 10.00                       Onsdag 2/3 kl. 18.30 
Måndag 28/3 kl. 10.00                       Onsdag 6/4 kl. 18.30 
Måndag 25/4 kl. 10.00                       Onsdag 4/5 kl. 18.30 
Måndag 30/5 kl. 10.00                       Onsdag 8/6 kl. 18.30 
Inställt                                                Juli: inställt 
Inställt                                                Augusti: inställt 
Måndag 29/8 kl. 10.00                       Onsdag 7/9 kl. 18.30 
Måndag 26/9 kl. 10.00                       Onsdag 5/10 kl. 18.30 
Måndag 24/10 kl. 10.00                     Onsdag 2/11 kl. 18.30 
Måndag 5/12 kl. 10.00                       Torsdag 15/12 kl. 18.30 
   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Mötestider för kultur- och fritidsnämnden 2022 
- Ekonomiårets beslutsprocesser 2022 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner datum för sammanträden 2022.   
   

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner datum för sammanträden 2022.   
   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 85 Dnr 2021-00071  

Ny organisation på kultur- och fritidsförvaltningen 

Sammanfattning 

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-10-06 informerades 
nämnden om arbetet med omorganisation av förvaltningens ledning.  
Förvaltningschefen har tillsammans med ledningsgruppen sett över och 
utvärderat nuvarande organisation, sett ur ett ledningsperspektiv.  
Syftet med översynen är att skapa en tydlig organisation med tydliga roller 
som skapar möjligheter för utökat samarbete och flexibilitet samt frigör 
resurser i organisationen.  
Det som har framkommit i översynen är bland annat svårigheter med de 
delade chefsroller som finns idag, tre av cheferna på kultur- och 
fritidsförvaltningen är chefer på 50 % medan de har ett medarbetaruppdrag 
på 50 %. Det leder till otydliga och personbundna roller och därmed en 
sårbar organisation. Det har även framkommit önskemål på utökat 
samarbete och flexibilitet. 
 
Förslag på ny organisation innebär att de fyra chefstjänster som finns idag 
omvandlas till två- en kulturchef och en fritidschef. Kulturchefen är chef för 
bibliotek, kulturarv och kulturskola. Fritidschefen ansvarar för fritidsgårdar 
och simhall. Därutöver finns det möjlighet att stärka personalgruppen med 
en samordnande roll på ca 30% utifrån de behov som framkommer vid 
omorganisationen.  
En tjänst omvandlas till en utvecklingsstrateg som bland annat ansvarar för 
föreningsbidrag samt utvecklingen av kontakten med föreningar och 
civilsamhället, Valborgsfirande, Nationaldag och Bjuvsfesten samt arbete 
med kvalitet, nyckeltal och målarbete.   
Organisationsförändringen utvärderas efter cirka ett år, i december 2022.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Förslag till ny organisation på kultur- och 
fritidsförvaltningen 
- Utredning samt riskbedömning och handlingsplan för ny organisation 
kultur- och fritidsförvaltningen   
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och 
fritidsförvaltningens nya organisation av ledning och styrning samt att 
organisationen träder i kraft den 1 februari 2022.  
 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och 
fritidsförvaltningens nya organisation av ledning och styrning samt att 
organisationen träder i kraft den 1 februari 2022.  
  
 
 
Beslutet skickas till  
Diariet 
HR-avdelningen 
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§ 86 Dnr 2021-00075  

Intern kontroll uppföljning 2021 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år.  Syftet 
med att genomföra intern kontroll är att säkerställa att kommunen bedriver 
effektiva verksamheter och undviker allvarliga fel. 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en: 
* tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
* ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
* god efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2020 om följande två mål 
avseende intern kontroll 2021: 
* Säkerställa att mål, indikatorer samt aktiviteter är mätbara och möjliga att 
följa upp 
* Rutiner för hantering av diarieföring och arkivering 
 
Åtgärder som har genomförts är att förslag till nya mål och indikatorer har 
arbetats fram. Den 15 november höll kultur- och fritidsnämnden tillsammans 
med förvaltningsledningen en halvdag med där mål och indikatorer sågs 
över och workshoppades. På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 
17 november presenterades resultaten med förslag på nya mål, där varje 
mål har kopplat till sig flera olika indikatorer. I kultur- och fritidsnämndens 
budget för 2022 kommer nya mål och indikatorer att beslutas.  
Åtgärder som föreslås är att ett förslag till informationshanteringsplan 
beslutas av kultur- och fritidsnämnden i februari 2022. Utifrån planen ska 
rutiner för diarieföring och arkivering arbetas fram.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, intern kontroll uppföljning 2021 
- Intern kontroll Uppföljning 2021 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av interna 
kontrollmoment för 2021.  
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av interna 
kontrollmoment för 2021.  
 
 
 
Beslutet skickas till  
Diariet  
Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr 2021-00076  

Internkontroll plan 2022 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år.  Syftet 
med att genomföra intern kontroll är att säkerställa att kommunen bedriver 
effektiva verksamheter och undviker allvarliga fel. 
 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en: 
* tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
* ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
* god efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 
 
Under 2022 föreslår förvaltningen kultur- och fritidsnämnden att anta 
följande interna kontrollmoment: 
 
* Uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön med anledning av 
omorganisation 
Under 2022 genomförs en omorganisation av ledningen på kultur- och 
fritidsförvaltningen. Medarbetare kan komma att påverkas bland annat med 
anledning av att de eventuellt får en ny chef. 
Det finns även en risk för oro i organisationen med anledning av denna 
förändring. Då kan också den psykosociala arbetsmiljön påverkas. 
 
* Kontroll av rutiner för orosanmälningar 
Medarbetare i kultur- och fritidsnämndens verksamheter möter dagligen 
barn och unga. När misstanke om att ett barn far illa är personal skyldig att 
göra en orosanmälan till socialtjänsten 
Det finns en risk att personalen brister i denna anmälningsplikt på grund av 
kompetens och avsaknad av implementerade rutiner. 
 
Kontrollmomenten kommer följas upp och redovisas till kultur- och 
fritidsnämnden senast december 2022.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Intern kontroll plan 2022 
- Intern kontroll plan 2022, kultur- och fritidsnämnden 
 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (24) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2022. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2022. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 88 Dnr 2021-00073  

Avslutande av Skolhängets verksamhet 

Sammanfattning 

På kultur- och fritidsnämndens möte 2021-08-25 presenterades rapporten 
kring utredning av fritidsgård i Billesholm. Nämnden fattade beslut om att ge 
förvaltningen i uppdrag att utveckla fritidsgårdsverksamheten i linje med 
rapportens rekommendationer samt komplettera kultur- och fritidsnämndens 
budgetskrivelse med investeringsprojekt på 400tkr till budgetberedningens 
arbete. Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att godkänna 
investeringsbudgeten 2022 med kultur- och fritidsnämndens komplettering 
kring fritidsgård i Billesholm.  
 
I och med att målet är att öppna en fritidsgård i Billesholm i september 2022 
intensifieras utvecklingsarbetet under våren 2022. I utvecklingsarbetet ingår 
delaktighetsarbete som involverar ungdomar, grupp- och 
kompetensutveckling i personalgruppen, samt fortsatt arbete med att göra 
kommunens fritidsgårdsverksamhet till en helhet. Samtidigt fortsätter 
besökstrycket vara högt på fritidsgårdarna i Bjuv och Ekeby, vilket kräver 
större samling av personal till dessa verksamheter. Därför finns behov av att 
flytta resurser från Skolhänget till övriga verksamheter. Förvaltningen 
föreslår att Skolhängets verksamhet avslutas i och med terminsavslutning 
ht-21.  
   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Avslutande av Skolhängets verksamhet 
- Slutrapport Fritidsgård Billesholm – Bjuvs kommun, 2021-08-25 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner avslutandet av Skolhängets 
verksamhet i samband med terminsavslutning, ht-21.   
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avslutandet av Skolhängets 
verksamhet i samband med terminsavslutning, ht-21.   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 89 Dnr 2021-00077  

Utredning av sim- och badanläggningar 

Sammanfattning 

I Bjuvs kommun finns två sim- och badanläggningar, Simhallen i Billesholm 
och Friluftsbadet i Bjuv. Simhallen byggdes 1976 och Friluftsbadet 1967. 
Anläggningarnas ålder tillsammans med synpunkter från personal, 
entreprenörer och andra sakkunniga samt erfarenheter från andra bad som 
är uppförda vid samma tidpunkt föranleder en grundlig undersökning av 
anläggningarnas skick och vilka åtgärder som kan förväntas under de 
kommande åren.  
 
Som grund för rapporten ligger två separata undersökningar av sim- och 
badanläggningarna. Den första undersökningen avser en byggnadsteknisk 
inventering av lokalerna, inklusive bassängerna. Den undersökningen 
genomfördes 2019 av Tyréns. Den andra undersökningen är en utvärdering 
av vattenreningsutrustningen på de båda baden. Denna genomfördes 2019 
av Norconsult och bekräftades 2021 av Processing som verksamheten har 
serviceavtal med.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för vattenreningsutrustningen medan 
ansvaret för lokalerna inklusive bassängen ligger på Tekniska nämnden.  
 
I utredningarna redovisas åtgärder för att upprätthålla nuvarande 
verksamhet. Genomförande av åtgärderna leder inte till förändringar i 
utbudet som verksamheten erbjuder invånarna. Åtgärderna förväntas dock 
leda till avsevärda förbättringar i den fysiska arbetsmiljön. Framför allt en 
bättre luftkvalité i Simhallen kommer även besökarna till gagn.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att sim- och badanläggningarna i 
Bjuvs kommun har ett antal problem kopplat till både lokaler och 
vattenrening som behöver åtgärdas för att driftsäkra anläggningarna över 
kommande 5-10 år. Det som bedöms som mest akut är vattenreningen i 
Simhallen i Billesholm som är väldigt sårbart då det saknas reservdelar till 
befintliga filter. Bedömningen är att filtren bör bytas ut senast sommaren 
2023. 
 
Det kan även konstateras att det är problematiskt att genomföra enskilda 
åtgärder eftersom flera faktorer samverkar. För att kunna göra en 
välinformerad bedömning av sim- och badanläggningarnas framtid behöver 
flera förvaltningar i kommunen vara involverade i framtagandet av ett 
beslutsunderlag.  
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I det arbetet bör åtminstone Kultur- och fritidsförvaltningen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen ingå. Underlaget bör 
vara klart inför budgetprocessen 2023. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Rapport Sim- och badanläggningar 
- Rapport Sim- och badanläggningar  
- Rapport Bjuv friluftsbad 2019 
- Rapport Bjuv simhall 2019 
- Rapport Byggnadsteknisk inventering Friluftsbadet 
- Rapport Fuktskadeinventering Simhallen i Billesholm 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen och ger förvaltningen i 
uppdrag att i dialog med berörda förvaltningar presentera vilka behov som 
finns av sim- och badanläggningar i Bjuvs kommun samt hur 
förutsättningarna för att möta behoven ser ut. Resultatet redovisas för 
nämnden senast i juni 2022. 
 
 

Yrkande 
Bos Hallqvist (S) och Baloo Engström (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen och ger förvaltningen i 
uppdrag att i dialog med berörda förvaltningar presentera vilka behov som 
finns av sim- och badanläggningar i Bjuvs kommun samt hur 
förutsättningarna för att möta behoven ser ut. Resultatet redovisas för 
nämnden senast i juni 2022. 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 90 Dnr 2019-00038  

Förändring av avgift för externa simskolor i sim- och 
badverksamheten 

Sammanfattning 

På sim- och badanläggningarna i Bjuvs kommun bedrivs simundervisning 
för elever under deras skoltid. Historiskt har merparten av den tillgängliga 
tiden upptagits av skolorna i Bjuvs kommun. Eventuellt lediga tider har 
kunnat nyttjas av skolor från andra kommuner, så kallade externa simskolor. 
De senaste åren har kommunens skolor nyttjat färre och färre tider, framför 
allt i Simhallen i Billesholm, vilket har fått till följd att fler skolklasser från 
andra kommuner förlägger sin simundervisning där. Det gäller i huvudsak 
skolor från Åstorps och Svalövs kommun.  
 
En lektion på ca 40 minuter i simhallen inklusive simlärare kostar i dagsläget 
200 kronor. Sett till kostnaden på sim- och badanläggningar i andra 
kommuner samt till verksamhetens kostnader är den avgiften låg. Det finns 
ingen anledning att Bjuvs kommun har en så pass subventionerad kostnad 
för verksamheter i andra kommuner.  
 
Därför föreslås en höjning av avgiften för externa simskolor till 400 kronor 
exklusive moms med start den 1 mars 2022. 
   
 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse, Förändring av taxor för externa simskolor i sim- och 
badverksamheten. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att höja avgiften för externa simskolor till 400 kronor 
exklusive moms med start den 1 mars 2022. 
 
 

Yrkande 
Bo Hallqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att höja avgiften för externa simskolor till 400 kronor 
exklusive moms med start den 1 mars 2022. 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (24) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 91 Dnr 2019-00032  

Tillägg till taxor för deltagande i Kulturskolans 
verksamhet 

Sammanfattning 

Som kultur- och fritidsnämnden informerats om i oktober 2021 genomförs 
en översyn av hur ansökningar till Kulturskolan hanteras. Syftet med 
översynen är att komma fram till rutiner och arbetssätt som gör att 
Kulturskolan kan ta emot och hantera ansökningar löpande under läsåret. 
För invånarna blir det enkelt att ansöka eftersom de inte behöver invänta en 
fast ansökningsperiod. Väntetiden från det att man anmäler sig till att man 
får en plats kan också bli kortare. För verksamheten minskar risken att 
platser står tomma över en längre tid eftersom kölistan kontinuerligt fylls på.   
 
I maj 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om nya taxor för deltagande i 
Kulturskolans verksamhet. Beslutet innebär att taxan för deltagande i 
kulturskolans verksamhet från och med läsåret 2019/2020 är 500 kr per 
termin för deltagande i enskild undervisning och 400 kr per termin för 
deltagande i gruppundervisning, samt syskonrabatt på 50% av 
terminsavgiften.  
 
Elever som ansöker och blir antagna till någon av Kulturskolans kurser i 
början av en termin har möjlighet att prova på kursen under tre tillfällen 
innan avgift införs. Efter dessa tre prova på-tillfällen utgår full terminsavgift. 
Terminsavgiften betalas i fullo oavsett om eleven väljer att avsluta sitt 
deltagande innan terminen är slut. De elever som tas in för att fylla en tom 
plats betalar enligt nuvarande taxor full terminsavgift oavsett när på 
terminen undervisningen börjar. 
 
Förslaget på tillägg till de nuvarande taxorna innebär att man kan påbörja 
deltagande i någon kurs i mitten av terminen och då endast betala hälften 
av den ursprungliga taxan. Övriga bestämmelser och rutiner kring 
ansökningsprocess och syskonrabatt kvarstår som tidigare.  
 
Genom att erbjuda lägre taxor för en halv termins deltagande sänks tröskeln 
för barn och unga att delta i Kulturskolans verksamhet, samtidigt som 
verksamheten bedrivs mer effektivt i fråga om antal elever per lärare. Att 
vidhålla syskonrabatten även vid halv terminstaxa säkerställer att barn och 
ungas deltagande i verksamheten inte behöver vara beroende av 
föräldrarnas ekonomiska möjligheter i lika höga utsträckning.  
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Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse, Tillägg till taxor för deltagande i Kulturskolans verksamhet 
-Redogörelse av taxor med tillägg för deltagande i Kulturskolans 
verksamhet 
-Protokollsutdrag KOF 2021-10-06 § 68, Informationsärende: Förändring av 
hantering av ansökningar till Kulturskolan 
-Beslut KF 2019 §69 Taxor för deltagande i Kulturskolans verksamhet  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att införa en taxa för halv terminsavgift från och med 
läsåret 2022/2023 samt lämna övriga taxor oförändrade.   
   
 

Yrkande 
Christel Hedlund (SD), Linda Helgesson Farrelly (M), Bo Hallqvist (S), Baloo 
Engström (SD), Patricia Brorsson (M), Peter Persson (S), Fredrik 
Andersson (L), Anne-Li Ullerholm (SD), Jerry Karlsson (SD) och Pär 
Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att införa en taxa för halv terminsavgift från och med 
läsåret 2022/2023 samt lämna övriga taxor oförändrade.   
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
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§ 92 Dnr 2021-00072  

Kultur- och fritidsnämndens budget 2022 

Sammanfattning 

En snabb teknikutveckling, förändrade värderingar och reallöneökningar har 
bidragit till att människors förväntningar generellt har ökat sedan börjat av 
2000-talet. Mer individorienterade värderingar har också lett till ett starkare 
fokus på livskvalitet. När våra basbehov är tillgodosedda värderar vi fritid 
och upplevelser högre. Efterfrågan på upplevelser och kultur fortsätter att 
öka och invånare önskar en ökad livskvalité vid sidan av sitt arbete och 
boende. Detta leder till högre krav på flexibilitet och delaktighet i kultur och 
fritids verksamheter. Samtidigt har coronapandemin lett till att människor har 
varit isolerade och begränsade till en mindre social krets. När restriktionerna 
lättar och pandemin är över kommer därför efterfrågan på sociala 
sammanhang och evenemang att öka. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram för 2022 är 34 610 tkr. 2021 
var ramen 35 634 tkr. Minskningen beror främst på att två trygghetsvärdar 
numera organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen samt minskning av hyrorna. 
Därtill har det tillkommit en ökning av budget för att stärka 
fritidsgårdsverksamheten med en fritidsledare. Med den givna ramen 
kan kultur- och fritidsnämnden fortsätta bedriva och utveckla verksamhet 
utifrån sitt uppdrag och sina mål. Kultur- och fritidsnämnden kan också 
genomföra satsning på ny fritidsgård i Billesholm samt bemanning av 
denna. Fritidsgården planeras tillsammans med ungdomarna och kommer 
att stå färdig under tidig höst 2022.  
 
I kultur- och fritidsnämndens budget för 2022 presenteras förslag till nya 
nämndmål tillsammans med indikatorer. Målen är: 
 
* Bjuv ska bli en mer föreningsaktiv kommun 
* Fler barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid i hela Bjuvs kommun 
* Barn och unga ska ges större möjligheter att påverka kultur- och 
fritidsutbudet 
Utöver de mål för verksamheten som framgår av internbudgeten, och som 
tar sin utgångspunkt i kommunens vision och kommunfullmäktiges mål, har 
den styrande majoriteten formulerat sina avsikter och prioriteringar i ett antal 
att-satser som framgår nedan: 
 
- Att verka för att marknadsföra kommunens historiska värde och dess 
fantastiska läge med närhet till både storstad, stränder, skog och natur.  
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- Att trevligheter som uteaktiviteter arrangeras alternerande i alla 
kommundelar  
- Att möjliggöra ett gott liv med tillgång till digitalteknik för våra äldre och de i 
behov av hjälp och stöd.  
 
Slutligen möter ett rikt kultur- och fritidsutbud människors behov av att 
träffas, utforska, påverka, utvecklas, röra på sig och ha roligt. Samtidigt 
befinner sig Bjuvs kommun mitt i en levande region med ett stort utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter. Därför finns behov av att under de kommande 
åren ta ställning till vilket utbud som vi ska erbjuda i Bjuvs kommun och 
vilket utbud våra invånare istället ska kunna ta del av i närliggande 
kommuner. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsnämndens budget 2022 
- Nämndbudget 2022, kultur- och fritidsnämnden   
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndbudget 2022. 
 
  

Deltar inte i beslutet 
Oppositionen meddelar att de inte deltar i beslutet. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  godkänner nämndbudget 2022. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 93 Dnr 2021-00001  

Förvaltningen informerar 2021 

Sammanfattning 

 

- Delaktighet fritidsgårdsverksamhet  
Förvaltningen har under hösten arbetat med att samla in ungdomarnas 
tankar och önskemål kring framtidens fritidsgård. Arbetet har skett via digital 
enkät, workshops på fritidsgårdarna och en referensgrupp med ungdomar. 
Vi har bakat ihop arbetet med delaktighetsarbetet med Trygg fritid, som 
Startpoint lagt strategi och metod för. De insamlade synpunkterna från 
ungdomarna skickas vidare till fastighetsavdelningen inför renoveringen av 
den nya fritidsgårdens lokal. 
 
 
- Jullov 2021   
Jullovsaktiviteter är planerade på fritidsgårdarna och biblioteken. Alla 
aktiviteter finns på hemsidan och det kommer erbjudas alltifrån utflykter till 
aktiviteter på plats.  
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Anmälningar 2021 

Sammanfattning 

 - Överenskommelse Ekeby julmarknad 2021 
 
- Beslut-202100263-KS-§ 168 Delårsrapport för Bjuvs kommun 2021 
 
- Beslut-202100428-KS-§ 169 Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 
för Bjuvs kommun 
 
- KF 211129 voteringsdetaljer - Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-
2024 för Bjuvs kommun 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.   
 

 

 

 


