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Plats och tid Kommunhuset/Teams, tisdagen den 15 juni 2021 kl 18:01-18:15 

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

 

Ersättare   

Övriga närvarande Josefine Wahlström, förvaltningschef  
Rahma Tahiri, nämndsekreterare  
Martin Lind, enhetschef sim- och badanläggningar, distans 

 

Justerare Lisbeth Madsen 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-06-16 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Rahma Tahiri 

Paragrafer §§ 49-54 
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Christel Hedlund 
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§ 49 Dnr 2021-00004  

Val av justerare 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Fastställande av dagordning 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 51 Dnr 2021-00045  

 Hyresavtal Bjuvs PRO 

Sammanfattning 

Bjuvs PRO är i behov av nya lokaler för sin verksamhet eftersom 
föreningens nuvarande lokaler sägs upp från och med den 1 juli 2021. Bjuvs 
kommun äger det gamla sjukhuset på Bofinken 1 i Bjuv vilket är en 
passande lokal för föreningens verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har under våren 2021 haft en dialog med föreningen om deras behov och 
önskemål och lokalerna på Bofinken 1 har anpassats för föreningens 
verksamhet. Bjuvs PRO kommer att nyttja hälften av ytan på plan 1 vilket 
innebär 136 kvadratmeter.  
 
Kultur- och fritidsnämnden tillämpar samma hyra för samtliga föreningar 
som hyr lokaler av Bjuvs kommun. Den är satt till 300 kronor per 
kvadratmeter och år. Hyran för Bjuvs PRO blir då 40 800 kronor per år. 
Enligt Bjuvs kommuns regler för föreningsstöd har föreningen rätt till 
lokalbidrag på upp till 25 000 kronor och kultur- och fritidsnämnden har rätt 
att besluta om eventuell hyresreducering.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Hyresavtal Bjuvs PRO 
- Hyresavtal Bjuvs PRO 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna hyresavtalet mellan 
Bjuvs kommun och Bjuvs PRO med tillhörande avtalsvillkor. 
 
 
 

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

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna hyresavtalet mellan Bjuvs 
kommun och Bjuvs PRO med tillhörande avtalsvillkor. 
   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Bjuvs PRO 
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§ 52 Dnr 2021-00046  

Hyresavtal Gamla Bjuf 

Sammanfattning 

Gamla Bjuf är i behov av nya lokaler för sin verksamhet eftersom 
föreningens nuvarande lokaler sägs upp från och med den 1 juli 2021. Bjuvs 
kommun äger det gamla sjukhuset på Bofinken 1 i Bjuv vilket är en 
passande lokal för föreningens verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har under våren 2021 haft en dialog med föreningen om deras behov och 
önskemål och lokalerna på Bofinken 1 har anpassats för föreningens 
verksamhet. Gamla Bjuf kommer att nyttja hälften av ytan på plan 1 och 
stora delar av plan 2. Sammanlagt hyr föreningen 205 kvadratmeter.  
 
Kultur- och fritidsnämnden tillämpar samma hyra för samtliga föreningar 
som hyr lokaler av Bjuvs kommun. Den är satt till 300 kronor per 
kvadratmeter och år. Hyran för Gamla Bjuf blir då 61 500 kronor per år. 
Enligt Bjuvs kommuns regler för föreningsstöd har föreningen rätt till 
lokalbidrag på upp till 25 000 kronor och kultur- och fritidsnämnden har rätt 
att besluta om eventuell hyresreducering. Förslaget till hyresavtal inkluderar 
en hyresreducering på 31 500 kronor. För att föreningen ska ha rätt till 
hyresreduceringen behöver de leva upp till ett antal villkor som syftar till att 
öka tillgängligheten till föreningens samlingar samt säkerställa att 
samlingarna bevaras på ett säkert sätt.  
   
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Hyresavtal Gamla Bjuf 
- Hyresavtal Gamla Bjuf 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna hyresavtalet mellan 
Bjuvs kommun och Gamla Bjuf med tillhörande avtalsvillkor.   
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Yrkande 
Bo Hallqvist (S) och Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna hyresavtalet mellan 
Bjuvs kommun och Gamla Bjuf med tillhörande avtalsvillkor.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Gamla Bjuf 
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§ 53 Dnr 2021-00043  

Budgetskrivelse 2022 kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Budgetskrivelsen är en handling som beskriver för nämndens behov 
framöver. I kultur- och fritidsnämndens budgetskrivelse beskrivs hur kultur- 
och fritidsnämnden tänker sig bedriva sin verksamhet med de preliminära 
ramar som tilldelats. I handlingen beskrivs även vilka resurser som bedöms 
tillföras för att nämnden ska kunna klara uppdraget framöver.  
 
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 
fritidsverksamheter. 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, något som påverkar nämndens 
verksamheter de kommande åren. 
 
Enligt befolkningsprognosen kommer på 10 års sikt målgruppen 13-18-
åringar att öka. Den åldersgrupp som tar störst del av kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter. 
 
Med den preliminära ramen som redovisas i budgetskrivelsen kan kultur- 
och fritidsnämnden, på kort sikt, fortsätta bedriva verksamhet utifrån sitt 
uppdrag. Om ramen minskar kommer nämnden att behöva dra ner på 
verksamhet, till exempel öppettider, utbud och arrangemang. På längre sikt 
kommer även verksamheter behöva stänga. 
 
I november 2021 öppnar Bjuvs bibliotek i nya temporära lokaler i centrala 
Bjuv. De nya lokalerna innebär en minskad yta men också en utveckling av 
biblioteksverksamheten och arbetssättet. De nya lokalerna innebär även en 
ökad hyreskostnad på 100 000 kr per år. Denna ökade kostnad finns inte 
inräknad i kultur- och fritidsnämndens preliminära budgetram. 
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I augusti 2021 presenteras utredningen av en fritidsgård i Billesholm för 
kultur- och fritidsnämnden. Om utredningen visar att en form av 
fritidsgårdsverksamhet behövs i Billesholm och nämnden ställer sig positiv 
till detta, behöver resurser tillsättas. Resurser bestående av investeringar 
samt hyra för ny lokal i Billesholm. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Budgetskrivelse 2022 Kultur- och fritidsnämnden  
- Budgetskrivelse 2022, Kultur- och fritidsnämnden  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
överlämna ”Budgetskrivelse kultur- och fritidsnämnden 2022” till den 
fortsatta budgetberedningen.  
 
 

Yrkande 
Bo Hallqvist (S) yrkar på ett tillägg i beslutet: "Kultur- och fritidsförvaltningen 
föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att överlämna ”Budgetskrivelse 
kultur- och fritidsnämnden 2022” till den fortsatta budgetberedningen för 
respektive majoritet och opposition.” 
 
 
Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på Bo Hallqvists (S) tilläggsyrkande. 
 
 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Bo Hallqvists (S) tilläggsyrkande och 
Lisbeth Madsens (M) avslagsyrkande och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt Lisbeth Madsens (M) avslagsyrkande. 
 

 
Votering  
Votering begärd och ska genomföras 
 
JA= Lisbeth Madsens (M) avslagsyrkande 
NEJ= Bo Hallqvists (S) tilläggsyrkande 
 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan 
4 JA-röster och 3 NEJ-röster 
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Reservation 
Bo Hallqvist (S) reserverar sig till förmån av eget yrkande. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna ”Budgetskrivelse kultur- 
och fritidsnämnden 2022” till den fortsatta budgetberedningen.  
   
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen   
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§ 54 Dnr 2021-00002  

Anmälningar 2021 

Sammanfattning 

- Beslut-202100190-KS-§ 69 Organisationsförändring trygghetsvärdar 
 
- Beslut-202100207-KS-§ 54 Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 
2021 för Bjuvs kommun 
 
- Beslut-202100209-KS-§ 58 Gåva från privatperson för utsmyckning av det 
offentliga rummet 
 
- Beslut-202100210-KS-§ 67 Revidering av riktlinjer för styrande dokument i 
Bjuvs kommun 
 
- Riktlinjer för styrande dokument antagna 2021-05-12 
 
- Inkommen synpunkt om friluftsbadet 21.06.06  
 
- Svar på inkommen synpunkt om friluftsbadet 21.06.09    
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna. 
 
 

 

 

 


