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§ 33 Dnr 2022-00008  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Eva Bengtsson till justerare. 
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§ 34 Dnr 2022-00009  

Fastställande av dagordning 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Ekonomisk månadsrapportering 2022 

Sammanfattning 

Efter tre månader är det förvaltningens bedömning att budgeten är i balans. 
Verksamheterna visar ett ekonomiskt överskott på 660 tkr i förhållande till 
periodens budget. Överskottet beror framför allt på periodiseringen av 
budgeten där alla kostnader inte faller ut i tolftedelar exempelvis 
arrangemangen och utbetalningen av föreningsbidrag.  
   
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ekonomisk rapport mars 2022 
- Ekonomisk månadsrapport för mars 2022 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport mars 2022. 
  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport mars 2022. 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet  
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen  
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§ 36 Dnr 2022-00040  

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Bjuvs 
bowlingklubbars förening 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun erbjuder särskilt ekonomiskt stöd för anläggningar med 
särskilt kostsam drift. Anläggningen ska leva upp till ett eller flera krav som 
specificeras i kommunens Regler för föreningsstöd. Stödet regleras genom 
avtal som tas fram i dialog mellan föreningen och kultur- och 
fritidsnämnden. Under våren 2022 har dialogmöte genomförts mellan 
föreningen och kultur- och fritidsnämndens presidium. På mötet redogjorde 
föreningen för sin verksamhet, ekonomi och sina framtidsplaner. Baserat på 
det har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag på avtal. 
 
Bjuvs bowlingklubbars förening (BBF) drabbades hårt av restriktioner och 
rekommendationer kopplat till Coronapandemin vilket påverkade både 
tävlingsverksamheten och den verksamhet som är öppen för allmänheten 
negativt. Uppföljningen av tidigare års avtal visar att föreningen vidtagit 
åtgärder för att aktiviteten i bowlinghallen ska öka. Framför allt har avtalet 
med arrendatorn som driver bowlinghallen omförhandlats. Det innebär bland 
annat att föreningen inte har behov av lika stort bidrag från kommunen som 
tidigare.  
 
Föreningens hyresavtal med Bjuvs kommun går ut den 31 december 2023 
och har 12 månaders uppsägningstid. Det innebär att hyresavtalet ska 
omförhandlas senast den 31 december 2022. I dialogen mellan nämndens 
presidium och föreningen framkommer en gemensam intention att förhandla 
fram ett avtal som sträcker sig minst 5 år framåt samt bidrar till att öka 
möjligheterna att spela bowling i Bjuvs kommun. Kultur- och 
fritidsförvaltningen initierar omförhandlingen under hösten 2022. 
 
I avtalsförslaget framgår vilka åtagande de båda parterna har samt hur 
uppföljningen av avtalet sker   
 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Bjuvs 
bowlingklubbars förening 
- Avtalsförslag om särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Bjuvs 
bowlingklubbars förening 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Bjuvs bowlingklubbars förening.   
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Bjuvs bowlingklubbars förening.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Bjuvs bowlingklubbars förening 
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§ 37 Dnr 2022-00046  

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Skromberga 
Ryttarförening 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun erbjuder särskilt ekonomiskt stöd för anläggningar med 
särskilt kostsam drift. Anläggningen ska leva upp till ett eller flera krav som 
specificeras i kommunens Regler för föreningsstöd. Stödet regleras genom 
avtal som tas fram i dialog mellan föreningen och kultur- och 
fritidsnämnden. Under våren 2022 har dialogmöte genomförts mellan 
föreningen och kultur- och fritidsnämndens presidium. På mötet redogjorde 
föreningen för sin verksamhet, ekonomi och sina framtidsplaner. Baserat på 
det har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag på avtal. 
 
Skromberga Ryttarförening bedriver sin verksamhet i en anläggning som 
föreningen äger utanför Ekeby. Föreningens primära intäkter kommer från 
tävlingar och uthyrning av anläggningen till externa parter. Även om 
pandemin inneburit svårigheter har föreningen hittat sätt att bibehålla en del 
av intäkterna. Bland annat genom att hyra ut till nya aktörer och 
verksamheter. 
 
Anläggningens byggnader är i gott skick med utebanan är i behov av 
renovering. Då den är anlagd på mark som tidigare använts som deponi blir 
det lätt sättningar i marken som leder till väldigt ojämnt underlag. Eftersom 
utebanan är en bärande del i att kunna skapa attraktiva tävlingar som lockar 
ryttare utifrån är renoveringen av den prioriterat. Föreningen har på egen 
hand bekostat renovering av en tredjedel av banan under 2020. 2021 fick 
föreningen bidrag som tillsammans med eget kapital använts för att rusta 
upp ännu en tredjedel. Den sista tredjedelen av banan återstår. Skulle den 
rustas upp ökar föreningens intäktsmöjligheter ytterligare. 
 
Ridanläggningen har byggts om och renoverats för stora summor vid två 
tillfällen vilket har möjliggjorts genom lån som Bjuvs kommun står som 
borgenär för. Under 2020 och 2021 beviljade Kommunstyrelsen att 
föreningen begärde amorteringsfrihet under ett år i taget på dessa lån vilket 
varit en förutsättning för föreningens ekonomi. Det är föreningens 
bedömning att amorteringsfriheten behöver förlängas för att föreningen ska 
klara sig efter pandemin med goda förutsättningar att bygga upp en 
verksamhet som i större utsträckning bär sig själv ekonomiskt.   
 
I avtalsförslaget framgår vilka åtagande de båda parterna har samt hur 
uppföljningen av avtalet sker. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Skromberga 
Ryttarförening 
- Avtalsförslag om särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Skromberga 
Ryttarförening 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Skromberga Ryttarförening. 
   
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Skromberga Ryttarförening. 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Skromberga Ryttarförening 
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§ 38 Dnr 2022-00039  

Tillfälliga ändringar av konsertbidrag 2022 

Sammanfattning 

De föreningar som är registrerade som musikkårer i Bjuvs kommun har 
möjlighet att ansöka om Konsertbidrag. Bidraget är på 20 000 kronor och 
kräver att föreningen genomfört 5 publika konserter under föregående år. 
 
I Bjuvs kommun finns tre musikkårer – Bjuvs musikkår, Billesholms 
musikkår och Skromberga blåsorkester. Under 2020-2021 har musikkårerna 
haft liten eller ingen möjlighet att genomföra publika konserter. Dels på 
grund av Coronarestriktioner kopplade till själva framträdandet, dels 
restriktioner som gjort att man inte haft möjlighet att repetera under långa 
perioder. Inställda konserter innebär även minskade intäkter för 
föreningarna. 
 
För att minska de ekonomiska konsekvenserna av Corona för musikkårerna 
har nämnden möjlighet att genomföra en tillfällig ändring av kraven i 
konsertbidraget. Så skedde under 2021. Om kravet på 5 genomförda 
konserter under föregående år tillfälligt tas bort har musikkårerna möjlighet 
att ta del av bidraget.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Tillfällig ändring av konsertbidrag 2022 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden genomför en tillfällig ändring av 
konsertbidraget som innebär att kravet på 5 genomförda konserter under 
föregående år tas bort. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden genomför en tillfällig ändring av konsertbidraget 
som innebär att kravet på 5 genomförda konserter under föregående år tas 
bort. 
   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Bjuvs musikkår 
Billesholms musikkår 
Skromberga blåsorkester 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (14) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-04 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 39 Dnr 2022-00047  

Rutiner för politiska partiers deltagande på Bjuvsfesten 

Sammanfattning 

Bjuvsfesten, och dess föregångare, har en lång historia i Bjuvs kommun. 
Genom åren har arrangemanget haft flera olika arrangörer. Arrangören 
upphandlas av förvaltningen varje år. 2022 är Creandia AB arrangör av 
Bjuvsfesten.  
 
Bjuvsfesten är ett populärt och välbesökt arrangemang vilket ger goda 
möjligheter för politiska partier att möta invånare. För att säkerställa att 
partierna har samma förutsättningar och möjligheter behövs tydliga rutiner 
som gäller lika för alla. Rutinerna ger även en kontinuitet som säkerställer 
att förutsättningarna är desamma även om arrangören byts. 
 
Rutinerna för politiska partiers deltagande på Bjuvsfesten är: 
* Endast politiska partier som är representerade i riksdagen eller 
kommunfullmäktige är tillåtna att delta i Bjuvsfesten. 
* Politiska partier betalar samma avgift som övriga utställare och försäljare. 
Avgiften bestäms av arrangören. Politiska partier behöver även förhålla sig 
till de regler och rutiner för anmälan som bestäms av arrangören.  
* Politiska partier får som mest uppta 6 meter längs marknadsgatan. 
* Politiska partier anvisas en gemensam plats som inte delas med andra 
marknadsförsäljare. 
* Politiska partier får inte ha programpunkter eller aktiviteter som kräver 
ljudförstärkning i form av mikrofon, högtalare eller liknande. 
* Politiska partier får inte bedriva verksamhet på sina marknadsplatser efter 
klockan 19.    
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Rutiner för politiska partiers deltagande på Bjuvsfesten  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner rutinerna för politiska partiers 
deltagande på Bjuvsfesten.  
 
 
Yrkande 
Baloo Engström (SD) yrkar på ett tillägg i formuleringen av punkt 3 i rutinen: 
"Politiska partier får som mest uppta 6 meter vardera längs 
marknadsgatan". 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rutinerna för politiska partiers 
deltagande på Bjuvsfesten med tilläggsyrkandet.  
   
 
 
Beslutet skickas till  
Diariet 
Creandia AB 
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§ 40 Dnr 2022-00045  

Delegationsordning 2022 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens nuvarande delegationsordning antogs  
2021-05-26. Delegationsordningen ska ses som ett levande dokument och 
ska utvärderas och uppdateras regelbundet.  
 
Förvaltningen föreslår att revidera punkt 15 i delegationsordningen 
”Flaggansökningar” till ”Godkänna max 6 flaggansökningar” samt att delegat 
ändras från kultur- och fritidsnämnden till förvaltningschef. I övrigt föreslår 
förvaltningen att delegationsordningen lämnas oförändrad. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Revidering av delegationsordning 2022 
- Förslag till ny delegationsordning 2022-05-04 
- Delegationsordning 2021-05-26  
- Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-29, § 28 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta delegationsordning för kultur- 
och fritidsnämnden (2022-05-04). Tidigare antagen delegationsordning 
upphör samtidigt att gälla.  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta delegationsordning för kultur- 
och fritidsnämnden (2022-05-04). Tidigare antagen delegationsordning 
upphör samtidigt att gälla.  
   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 41 Dnr 2022-00007  

Förvaltningen informerar 2022 

Sammanfattning 

- Arbetet med ny fritidsgård i Billesholm 
Förberedelsearbetet har skett och sker helt i dialog med ungdomarna. 
Fritidsgården kommer vara en aktivitetsbaserad verksamhet och allt arbetet 
går enligt plan. Fritidsgården planeras att invigas torsdagen den 1 
september. 
 
- Planerade arrangemang den kommande månaden 
* Helsingborgs symfoniorkester besöker Bjuv den 18 maj med en konsert i 
Brogårdaskolans idrottshall med fri entré. 
 
* Blåsmusikens dag firas 21 maj i Billesholms Folkets park. Här deltar bland 
andra Kulturskolan och musikkårerna. 
 
* Den 28 maj är det SM i marschdrill i Billesholms Folkets park. 
 
* Nationaldagen 6 juni sker traditionsenligt i Billesholms Folkets park. 
Kulturpris och ungdomsledarpris tilldelas årets vinnare och vi delar ut 
flaggor till de som fått flaggansökan beviljad. Friluftsfrämjandet grillar korv 
och det kommer finnas hoppborgar och delas ut saft och glass till barnen. 
 
* Den 9 juni kommer Malmö opera med "Det stora oväsendet" som spelas 
på en lastbil på parkeringen vid skateparken. 
 
- Status på den fysiska miljön i simhallen i Billesholm  
Kultur- och fritidsnämnden informeras om den fysiska miljön i simhallen. 
 
- Information från krisledningen med anledning av läget i Europa 
Förvaltningen har inget nytt att informera om i denna punkt. Våra 
verksamheter har i dagsläget inte påverkats. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.   
   
 


