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§ 60 Dnr 2022-00008  

Val av justerare 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Gazmir Vukaj till justerare. 
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§ 61 Dnr 2022-00009  

Fastställande av dagordning 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 62 Dnr 2022-00089  

Delårsrapport 2022 kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

I delårsrapport 2022 konstaterar förvaltningen att kultur- och 
fritidsnämndens budget följer de ramar som har satts för 2022.  
Bedömningen är att prognosen för kalenderåret 2022 är en ekonomi i 
balans och nämndens verksamheter kommer troligen att lämna ett litet 
överskott. 
   
 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 2022 kultur- och fritidsnämnden 
- Delårsrapport 2022 kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2022 och beslutar 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.  
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2022 och beslutar att 
överlämna rapporten till kommunstyrelsen.  
  
 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr 2022-00087  

Uppdrag för biblioteken i Bjuvs kommun  

Sammanfattning 

Den 21 april 2021 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att fördjupa den presenterade biblioteksutredningen och komma 
med konkreta förslag på konsekvenser av en förändring av verksamheterna. 
Fördjupningen utfördes av en extern aktör och resulterade i en rapport som 
presenterades för nämnden i mars 2022. I rapporten framgår bland annat 
att ”bibliotekens verksamhet uppfattas som bred och i värsta fall ”spretig””. 
Det framgår även att det finns ”en övergripande otydlighet i uppdraget till 
biblioteken.” Slutligen konstateras det att ett tydligt uppdrag är en viktig 
framgångsfaktor för verksamhetsutveckling och att avsaknaden av ett 
uppdrag riskerar att leda till att verksamheten även fortsättningsvis upplevs 
som spretig och att de förväntningar som finns från invånare inte uppfylls.   
  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna rapporten och att 
förvaltningen, i samarbete med nämnden och medarbetare, skulle arbeta 
fram ett förslag till uppdrag för biblioteken. Förslaget skulle presenteras för 
kultur- och fritidsnämnden senast oktober månad.  
 
Under maj månad höll förvaltningsledningen en workshop tillsammans med 
medarbetarna på biblioteken. På workshopen diskuterades olika inriktningar 
och prioriteringar för bibliotekens verksamhet. Inriktningarna har bland 
annat utgått från den genomförda utredningen. Liknande workshop hölls 
tillsammans med ledamöter i kultur- och fritidsnämnden.  
 
Utifrån det som har framkommit har kultur- och fritidsförvaltningen landat i 
att bibliotekens uppdrag bör fokuseras på tre områden. Förslag till områden 
är: 
* Bibliotekens läsfrämjande uppdrag 
* Bibliotekens digitala uppdrag 
* Biblioteken som mötesplats 
 
I dokumentet Uppdrag för biblioteken i Bjuvs kommun definieras de olika 
områdena och vad dessa förväntas uppnå.  
Bibliotekens uppdrag kommer att påverka verksamhetens inriktning, 
prioriteringar samt dess fysiska utformning. Det kommer att förenkla för 
verksamheten att hålla en röd linje i val kring utveckling samt tydliggöra 
vilka förväntningar som finns på verksamheten. Uppdraget, tillsammans 
med bibliotekslagen och nämndens mål lägger grunden för verksamhetens 
mål och aktiviteter framåt. Dessa kommer att arbetas fram i 
verksamhetsplan för 2023.  
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Uppdrag för biblioteken i Bjuvs kommun  
- Uppdrag för biblioteken i Bjuvs kommun  
- Protokollsutdrag 2022-03-02  § 12 Utredning av folkbiblioteken i Bjuvs 
kommun 2022 
- Utredning av folkbiblioteken i Bjuvs kommun februari 2022 
 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bibliotekens uppdrag är 
läsfrämjande, digitalt och mötesplats i enlighet med dokumentet Uppdrag för 
biblioteken i Bjuvs kommun, samt ger förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera en uppföljning av arbetet senast oktober 2023.  
   
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bibliotekens uppdrag är 
läsfrämjande, digitalt och mötesplats i enlighet med dokumentet Uppdrag för 
biblioteken i Bjuvs kommun, samt ger förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera en uppföljning av arbetet senast oktober 2023.  
   
 
Beslutet skickas till  
Diariet 
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§ 64 Dnr 2022-00081  

Remissvar - Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15, 
Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till 
detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15. 
 
Ärendet 
Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager- och 
logistikanläggningar. Planförslaget möjliggör verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan samt restaurang. Detaljplanen reglerar även att natur 
ska bevaras och dagvattendammar ska finnas. Planområdet omfattar 
fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15, är ca 56 hektar stort och ligger i direkt 
anslutning till Åstorps kommungräns. Fastigheten är inte planlagd sedan 
tidigare men är utpekad som planerat verksamhetsområde i 
översiktsplanen.  
Ett genomförande av planförslaget skapar nya arbetstillfällen, men medför 
samtidigt att jordbruksmark tas i anspråk samt att landskapsbilden 
påverkas. Dessa frågor har därför lyfts i en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 2022-08-25  
 
Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) da? den kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
 
Bedömning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot detaljplaneförslaget.   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Samrådsyttrande för detaljplan för Vrams Gunnarstorp 
1:15, Bjuvs kommun 
- Beslut-202200028-BN-§ 69 Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 
- Plankarta med bestämmelser 2022-07-15 
- Planbeskrivning 2022-07-15 
- Samrådsredogörelse 2022-07-15 
- Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-04-13 
- Granskning Följebrev 
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, Tyréns, 2022-04-13  
- Miljögeoteknisk rapport, Tyréns, 2022-04-13 
- Planeringsunderlag geoteknik, Tyréns, 2022-04-13 
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- Riskutredning farligt gods och verksamheter, Tyréns, Version 2.0, 2022-
06-14  
- Naturvärdesinventering Vrams Gunnarstorp 1:15, EkollAB, 2022-06-13  
- Bullerutredning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-06-15   
- Planeringsunderlag landskapsbild, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 
2022- 06-30 
- Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2022-04-13, reviderad version 2022-
07-15  
- Kvalitetsprogram, Tyréns 2022-04-13 
- Trafikutredning, Sweco reviderad version 2022-05-11 
- Lokaliseringsutredning 2022-06-29 
- VA- och skyfallsutredning, Tyréns 2022-06-30 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
byggnadsnämnden.   
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt 
eget samt översända detta till byggnadsnämnden.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Byggnadsnämnden 
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§ 65 Dnr 2022-00082  

Remissvar - Detaljplan för Orren 2 m fl, Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till 
detaljplan för kvarteret Orren 2 m fl. i Bjuv. 
 
 
Ärendet 
Detaljplan för kvarteret Orren 2 m fl. Sammanfattning  
 
Bjuvs kommun har förvärvat ett antal fastigheter inom kvarteret Orren och 
har utlyst en markanvisningstävling med syfte att utveckla platsen med 
bostäder. Detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv utgår från det vinnande 
markanvisningsförslaget och föreslår en varierande bebyggelse med 
bostäder i olika utformning, storlek och höjd, ett torg med 
centrumverksamheter i bottenvåningarna och en förstärkt koppling till 
Folketshusparken med en parkyta i norr för dagvattenhantering.  
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta och bebygga 
fastigheterna Orren 2 m fl i Bjuv med bostäder, centrumverksamheter, torg, 
park och gata. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 2022-03-24 §25. 
Länsstyrelsen fattade 2022-05- 19 beslut att upphäva kommunens 
antagandebeslut mot grund av de ansåg att miljökvalitetsnorm för vatten 
inte följdes samt att bebyggelsen eller ett byggnadsverk skulle bli olämpligt 
med hänsyn till risken för översvämning. Detaljplanen har sedan dess 
reviderats gällande principlösning för dagvattenhantering och marken har 
höjdsatts. Då planområdet har utökats med allmän platsmark sedan tidigare 
granskning ska en ny granskning genomföras.  
 
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 
 
 
Bedömning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat planförslaget och ställer sig 
positiva till det.   
 
Under året har kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat arbetet med att 
implementera arbetssätt som stärker delaktigheten bland barn och unga, 
bland annat har en handbok för delaktighetsarbete tagits fram. 
Förvaltningen avser att fördjupa arbetet under 2023 och involvera barn och 
unga i fler projekt. Kultur- och fritidsförvaltningen förordar därför att barn och 
unga involveras tidigt i processen gällande utformning av allmänna platser.  
Särskilt eftersom planförslaget ligger i direkt anslutning till Skateparken där 
många barn och unga rör sig. Om det efterfrågas kan förvaltningen även 
bistå som resurs i det konkreta delaktighetsarbetet. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen har i övrigt inget att erinra mot 
detaljplaneförslaget. 
 
 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Samrådsyttrande för detaljplan för kvarteret Orren 2 m fl, 
Bjuvs kommun 
- Beslut-202100064-BN-§ 70 
- Plankarta Orren 2 m.fl. 2022-07-15 
- Planbeskrivning Orren 2 m.fl. 2022-07-15 
- Samrådsredogörelse 2021-12-08 
- Följebrev 
- Granskningsutlåtande 2022-03-10 
- Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-01-12 
- Teknisk PM Geoteknik, AFRY, 2021-04-30 
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, AFRY, 2021-04- 30 
- Översiktlig miljöteknisk undersökning Folketshusparken, Bjuv, AFRY, 
2021-04-30 
- VA- och dagvattenutredning Kvarteret Orren, Atkins, 2021-09-30  
- PM principskiss dagvattenlösning, TerrVia, 2022-07-07 
- Trafik-, buller- och riskutredning, Tyréns, 2021-10-21  
- Solstudie, Bjuvs kommun, 2021-08-05 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
byggnadsnämnden. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt 
eget samt översända detta till byggnadsnämnden. 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Byggnadsnämnden 
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§ 66 Dnr 2022-00091  

Investeringskostnader inventarier Ekeby bibliotek 

Sammanfattning 

I juli 2022 vandaliserades Ekeby bibliotek. Delar av inredningen förstördes, 
bland annat flertalet bokhyllor, stolar, datorskärmar och bord. Konsekvenser 
av vandaliseringen har blivit att tillgången till litteratur har minskat då böcker 
numera förvaras på andra platser. Det har även lett till ökad fysisk 
ansträngning för personalen som arbetar på biblioteket och ändring av viss 
verksamhet.   
 
En anmälan till försäkringsbolag är inlämnad och handläggningen pågår.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har inventerat förstörda inventarier och tagit 
fram kostnader för att ersätta dessa. Den totala kostnaden uppgår till 
200 000 kronor. Detta ekonomiska utrymme finns inte i kultur- och 
fritidsnämnden budget.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Investeringskostnader inventarier Ekeby bibliotek 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen att tillföra kultur- och fritidsnämnden 200 000 kronor för 
att täcka kostnader för nya inventarier på Ekeby bibliotek under hösten och 
vintern 2022.    
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillföra 
kultur- och fritidsnämnden 200 000 kronor för att täcka kostnader för nya 
inventarier på Ekeby bibliotek under hösten och vintern 2022.    
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen  
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§ 67 Dnr 2022-00090  

Informationsärende: Utvärdering Bjuvsfesten 2022 

Sammanfattning 

Utvärdering av Bjuvsfesten 2022 har genomförts både externt och internt. 
Den externa utvärderingen genomfördes av Creandia, som stod som 
arrangör för Bjuvsfesten, via en digital enkät som invånare kunnat fylla i 
efter arrangemanget. Den interna utvärderingen består dels av dialog 
mellan de olika inblandade verksamheterna inom kultur- och 
fritidsförvaltningen, dels genom dialog med tekniska förvaltningen och 
arrangören.  
 
Sammanlagt har 51 personer svarat på den externa enkäten. Resultatet 
visar att cirka 50 procent gav Bjuvsfesten som helhet betyget 4 eller 5 på en 
femgradig skala. Endast ett fåtal personer var missnöjda med 
arrangemanget. Vidare visar enkäten på att informationen om Bjuvsfesten 
upplevs som lättillgänglig och tydlig. De allra flesta har fått kännedom om 
arrangemanget genom antingen sociala medier eller den tidning som 
skickades ut till alla hushåll. Bjuvsfesten får också höga betyg vad gäller 
trygghet. 
 
Den interna utvärderingen visar att samtliga inblandade aktörer över lag är 
nöjda med planering och genomförande av arrangemanget. Samarbete med 
tivoli, marknadsförsäljare och krögare har fungerat väl. Tryggheten kring 
arrangemanget beror på att det var hög vuxennärvaro, från bland annat 
polis, fritidsledare, nattvandrare, trygghetsvärdar och Rädda barnen samt 
att det arbetet var bra samordnat på förhand. Kultur- och fritidsförvaltningen 
tog hjälp av föreningar för vissa arbetsuppgifter vilket både föreningarna och 
arrangören menar fungerade väldigt bra.   
 
Utvärderingen visar även på ett antal förbättringsområden till kommande år. 
Det största är att planeringen behöver startas tidigare för att kunna locka fler 
marknadsförsäljare och artister. I år påbörjades inte planeringen förrän i 
april vilket berodde på osäkerheter kopplat till pandemin. Andra förbättringar 
finns att göra vad gäller områdets utformning, bland annat upplevdes ytan 
mellan stora scenen och krögartältet som för stor. Placeringen av 
kommuntältet var bra under kvällar och nätter då det fungerade som en 
trygghetspunkt men under dagtid låg det något avsides och de 
verksamheter som visade upp sig då fick inte den uppmärksamhet som man 
kunde förväntat sig.  
 
Den ekonomiska redovisningen är inte helt klar då vissa fakturor inte 
kommit ännu. Prognosen är dock att Bjuvsfesten 2022 kommer att gå något 
över budget. Det beror bland annat på elkostnader och förändrade 
omständigheter efter pandemin. När redovisningen är klar kommer den att 
anmälas i sin helhet till kultur- och fritidsnämnden. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Informationsärende Utvärdering Bjuvsfesten 2022 
- Sammanställning enkät Utvärdering av Bjuvsfesten 2022 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.   
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Förvaltningen informerar 2022 

Sammanfattning 

- Status på den fysiska miljön i simhallen i Billesholm 
Förvaltningen har ingen ny information i dagsläget. Mer information kommer 
troligtvis under kommande veckor. 
  
 
- Utvärdering sommaren 2022 
Förvaltningen informerade om sommarlovsaktiviteterna.  
 
 
Skateparken och fritidsgården i Ekeby har haft öppet. Ekeby har haft 
utökade öppettider och har haft fler besökare än tidigare år. 
  
Biblioteken i Billesholm och Ekeby har haft öppet en dag i veckan. Många 
barn och unga har deltagit i aktiviteterna.  
  
Flera arrangemang bland annat Helsingborgs Symfoniorkester, Malmö 
Opera, Utomhusbio och Allsång i Billesholms Folkets Park har genomförts 
under sommarmånaderna. Arrangemangen har haft många besökare.  
 
 
- Rekrytering av ny fritidschef 
Rekrytering av fritidschef pågår. En första intervjuomgång har genomförts 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 69 Dnr 2022-00006  

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

- Delegationsbeslut - Slutbesked, Tidsbegränsat bygglov för vepor 
 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna. 
 

 

 

 


