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§ 10 Dnr 2022-00008  

Val av justerare 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Gazmir Vukaj till justerare. 
 

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (21) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 11 Dnr 2022-00009  

Fastställande av dagordning 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 12 Dnr 2022-00023  

Utredning av folkbiblioteken i Bjuvs kommun 2022 

Sammanfattning 

Den 27 maj 2020 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för biblioteken i Billesholm, Bjuv och Ekeby, ur ett 
verksamhets- och medborgarperspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Utredningen gjordes internt inom förvaltningen. 
 
Utredningen presenterades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
den 21 april 2021. Nämnden beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att 
fördjupa utredningen och komma med konkreta förslag på konsekvenser av 
en förändring av verksamheterna.  
 
Utredningen genomfördes efter direktupphandling av Startpoint Advisory, 
som i sitt arbete har intervjuat medarbetare, chefer och förtroendevalda. 
Startpoint har även gått igenom nyckeltal och kostnader för biblioteken i 
Bjuvs kommun, jämförelsekommuner och för riket som helhet. 
 
Utredningen landar i två rekommendationer och fem vägval. 
Rekommendationerna är: 
1. Etablera ett tydligt uppdrag för biblioteken i Bjuvs kommun 
I utredningen framförs det att biblioteksverksamheten kan upplevas som 
”spretig”, med vilket avses upplevelse av otydlighet kring vad som är 
bibliotekens prioriterade 
områden. Utredningen slår fast att biblioteksverksamheten i Bjuvs kommun 
är i behov av ett tydligt etablerat uppdrag. Detta uppdrag behöver slå fast 
förväntningar på biblioteksverksamheten, bland annat avseende effekter, 
prioriterade målgrupper och prioriterade områden. 
 
2. Utveckla incitament för effektivt nyttjande 
I utredningen framgår att biblioteken i Bjuvs kommun har höga 
lokalkostnader jämfört med andra kommuner. Därtill förefaller dessa skifta 
från år till år, och det framförs att 
biblioteksverksamheten också saknar rådighet, och överblick, över 
lokalkostnaderna långsiktigt. Utredningen föreslår att för lokalprissättning 
ses över i syfte att 
skapa både långsiktig förutsägbarhet och incitament för en effektiv 
resursanvändning, inklusive lokalvård. Det är rapportförfattarnas bedömning 
att detta behöver genomföras oaktat uppdragsformulering.  
 
Utredningen redogör avslutningsvis även för fem vägval som fördjupar 
diskussionen kring möjliga alternativ för bibliotekens framtida kvantitativa 
roll i Bjuvs kommun. De fem vägvalen redogör för antalet besök, fysiska lån, 
aktiviteter samt lokalkostnader för respektive bibliotek. Vägvalen ger också 
en analys av konsekvenser vid eventuella förändringar av verksamheterna.  
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Utifrån de två rekommendationer bedömer förvaltningen att man initialt bör 
arbeta med uppdraget då det har störst och snabbast påverkan på 
verksamhetens utveckling. Uppdraget kan därefter ligga till grund för beslut 
om bibliotekens framtida kvantitativa roll i Bjuvs kommun. En översyn av 
driftskostnader för lokaler är en övergripande process som kultur- och 
fritidsnämnden bitvis saknar rådighet över och som kräver en 
kommunövergripande översyn om förändring är önskvärd.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Utredning av folkbiblioteken i Bjuvs kommun 22.02.23 
- Utredning av folkbiblioteken i Bjuvs kommun 2022 
- Protokollsutdrag 2021-04-21  § 27 Biblioteksutredning 2020 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner utredningen och beslutar att 
förvaltningen ska, i samarbete med nämnden och medarbetare, arbeta fram 
ett förslag till uppdrag för biblioteken. Presidiet uppdateras kontinuerligt om 
arbetet. Förslag till uppdrag ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden 
senast oktober månad.  
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner utredningen och beslutar att 
förvaltningen ska, i samarbete med nämnden och medarbetare, arbeta fram 
ett förslag till uppdrag för biblioteken. Presidiet uppdateras kontinuerligt om 
arbetet. Förslag till uppdrag ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden 
senast oktober månad.  
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 13 Dnr 2022-00022  

Årsredovisning 2021 kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

När vi summerar den ekonomiska uppföljningen för 2021 kan vi konstatera 
att Kultur- och fritidsnämndens bokslut för 2021 är i balans, med ett litet 
överskott på 6 tkr i jämförelse mot tilldelad budget. 
 
År 2021 har, liksom 2020, till stor del präglats av Coronapandemin. 
Pandemin har inneburit begränsningar och anpassningar av samtliga 
verksamheter. Samtidigt har utvecklingen fortsatt och flera aktiviteter har 
kunnat genomföras på ett annorlunda vis.  
 
Ser man till måluppfyllelsen är den på samma nivå som år 2020 men 
generellt lägre än tidigare år. Det beror på att planerade aktiviteter inte har 
kunnat genomföras med anledning av pandemin. Detta gäller främst målen 
inom Jämlikhet i olikhet och Nästa generation i fokus.  
 
Personalnyckeltalen ligger stabilt och har inom två områden förbättrats i 
jämförelse med tidigare år. Förvaltningens HME har ökat från 79 till 81 och 
frisknärvaron har ökat från 79,6 % till 92,4 %. Sjukfrånvaron har däremot 
ökat från 7,9 % till 9 %. En förklaring till detta är coronapandemin.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2021 kultur- och fritidsnämnden  
- Årsredovisning 2021, kultur- och fritidsnämnden   
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2021. 
   
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2021. 
   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (21) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 14 Dnr 2022-00026  

Utredning av föreningars behov av sporthall 

Sammanfattning 

I Kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 fanns investeringsmedel för 
att utreda förutsättningarna för en ny idrottshall i Bjuvs kommun. 
Bakgrunden var att det under ett antal år förekommit signaler om 
svårigheterna att få tillräckligt många tider i kommunens idrottshallar. Den 
externa utredning som investeringsmedlen avsåg bedömdes ej vara 
nödvändig då kultur- och fritidsförvaltningen har resurser att redogöra för de 
behov som finns framför allt från föreningslivet. 
 
Utifrån de styrdokument som behandlar idrottshallar och föreningar i Bjuvs 
kommun finns det ett stort behov att stärka föreningslivet, framför allt med 
fokus på fysiska förutsättningar och lokaler. Jämförelser över tid och med 
andra liknande kommuner ger bilden av att insatser behöver göras för att 
öka barn och ungas möjligheter att ta del av föreningslivet i Bjuvs kommun. 
Att Bjuv ska bli en föreningsaktivare kommun är även ett viktigt mål för 
Kultur- och fritidsnämnden de kommande åren. 
 
Sammanfattningsvis skulle en ny idrottshall erbjuda föreningarna bättre 
möjligheter att öka utbudet både vad gäller spetsverksamhet och 
breddverksamhet. Förrådslösningar och kioskmöjligheter gör att 
föreningarna kan fokusera på kärnverksamheten vilket förstärks ytterligare 
genom att tillgången på bra tränings- och matchtider ökar. Gemensamma 
sociala ytor ökar samhörigheten och engagemanget i föreningslivet. En ny 
idrottshall skulle även stärka föreningslivet som en viktig och prioriterad del 
av det fritidsutbud som erbjuds invånare i Bjuvs kommun.    
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Rapport föreningars behov av ny idrottshall 
- Rapport föreningars behov av ny idrottshall 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att Kultur- och fritidsnämnden tackar för rapporten och skickar den till 
Kommunstyrelsen för vidare handläggning.   
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för rapporten och skickar den till 
Kommunstyrelsen för vidare handläggning.     
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr 2022-00019  

Ansökan om bredband från SPF Seniorerna Fyrklövern 
Bjuv 

Sammanfattning 

SPF Seniorerna Fyrklövern i Bjuv har lämnat in en ansökan om bidrag för 
kostnader kopplade till internetuppkoppling i sin föreningslokal. 
Internetuppkoppling är ett krav för att föreningen ska kunna bedriva sin 
verksamhet i lokalen. Kostnaden för uppkoppling bedöms till cirka 400 
kronor per månad. 
 
Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun regleras i Regler för föreningsstöd (KF 
§ 214, 2020-10-29). Reglerna innehåller inga bidrag för internetuppkoppling. 
Enligt Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning (KOF § 36, 2021-05-
26) kan nämnden ta beslut om bidragsansökningar som inte lever upp till 
kraven i reglerna.  
 
SPF Seniorerna Fyrklövern tillhör föreningstypen Pensionärsföreningar och 
är därmed berättigade till Lokalbidrag. Föreningar, likt SPF, som hyr sin 
lokal, har rätt till bidrag för 50% av årshyran upp till 25 000 kronor om året. 
Kostnader utöver årshyran, som till exempel kostnader för 
internetuppkoppling, är inte bidragsgrundande.  
 
Att samtliga bidrag till föreningar styrs genom ett övergripande regelverk 
säkerställer att föreningar behandlas lika och därmed får lika förutsättningar 
att bedriva sin verksamhet. I stort sett alla föreningar har 
internetuppkoppling men kostnaden för uppkopplingen ser olika ut beroende 
på vilken hyresvärd föreningen har. För vissa ingår uppkopplingen i 
årshyran medan andra får bekosta uppkopplingen separat. För att även 
fortsättningsvis säkerställa att alla föreningar behandlas lika bör frågan om 
bidrag för internetuppkoppling regleras i Regler för föreningsstöd.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ansökan om bredband från SPF Seniorerna Fyrklövern i 
Bjuv 
- Ansökan om bredband från SPF Seniorerna Fyrklövern i Bjuv 
- Regler för föreningsstöd 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden avslår SPF Seniorerna Fyrklöverns ansökan 
om bredband med hänvisning till att det inte stöds av regler för 
föreningsstöd i Bjuvs kommun. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår SPF Seniorerna Fyrklöverns ansökan om 
bredband med hänvisning till att det inte stöds av regler för föreningsstöd i 
Bjuvs kommun. 
  
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv 
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§ 16 Dnr 2022-00032  

Ändring av regler för föreningsstöd 

Sammanfattning 

Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun regleras i Regler för föreningsstöd (KF 
§ 214, 2020-10-29). Reglerna är uppdelade efter föreningstyper där olika 
typer av föreningar har rätt till olika bidrag. Det vanligaste bidraget som flera 
föreningstyper har rätt att ansöka om är Lokalbidrag. Lokalbidrag ges till 
föreningar som antingen hyr eller äger sin lokal. Bidraget uppgår till 50% av 
driftskostnaden men maximalt 25 000 kronor per år. För föreningar som hyr 
sin lokal är driftskostnaden årshyran och för föreningar som äger sin lokal är 
det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och avlopp som är 
driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är 
inte en driftskostnad. Vad som anses vara en driftskostnad är detsamma 
oavsett vilket föreningstyp som ansöker om lokalbidrag. 
 
I stort sett alla föreningar har tillgång till internet men kostnaden för 
abonnemanget ser olika ut beroende på vilken hyresvärd och leverantör 
föreningen har. För vissa ingår kostnaden i årshyran medan andra får 
teckna egna abonnemang separat. För att säkerställa att alla föreningar 
behandlas lika bör kostnaden för internetabonnemang ingå som en 
driftskostnad i ansökan om lokalbidrag och därmed vara bidragsgrundande.   
 
Att ha tillgång till internet är en förutsättning för de flesta föreningar att 
kunna driva sin verksamhet på ett effektivt och enkelt sätt. Allt från 
närvaroregistrering och kommunikation med medlemmar till marknadsföring 
kräver internetåtkomst. Att ändra villkoren i lokalbidraget till att även 
inkludera kostnader för internetabonnemang tydliggör att tillgång till internet 
krävs för att föreningar ska kunna leva upp till dagens krav och 
förväntningar på tillgänglighet och synlighet.   
 
Kostnaden för kultur- och fritidsnämnden bedöms rymmas inom ramen för 
föreningsbidrag samtidigt som ökningen av lokalbidraget gör skillnad för den 
enskilda föreningen.   
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ändring av regler för föreningsstöd  
- Regler för föreningsstöd 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att ändra villkoren för lokalbidrag så att kostnaderna för 
internetabonnemang är bidragsgrundande. Ändringen gäller för ansökningar 
som handläggs efter den 1 maj 2022. 
 
 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att ändra villkoren för lokalbidrag så att kostnaderna för 
internetabonnemang är bidragsgrundande. Ändringen gäller för ansökningar 
som handläggs efter den 1 maj 2022. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
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§ 17 Dnr 2022-00025  

Avtal Bjuvsfesten 2022 

Sammanfattning 

Bjuvsfesten 2022 planeras till den 26-27 augusti. Evenemangsområdet 
kommer att vara på samma plats som tidigare. Rivningen av Folkets Hus 
kommer att vara avslutad och tillgängligheten på platsen densamma som 
tidigare år. 
 
Den 27 januari inleddes direktupphandling av arrangör till Bjuvsfesten 2022. 
Offertförfrågan skickades till tre olika arrangörer. Creandia AB återkom som 
enda arrangör med offert och plan för genomförande. Enligt offerten kan 
arrangören leva upp till samtliga krav som ställs i offertförfrågan. 
  
Kostnaden för arrangören uppgår till 360’ varav arrangören har rätt att 
fakturera 150’ innan arrangemanget genomförs. Kostnaden är något högre 
än tidigare år vilket till största delen beror på osäkerheter kring vilka övriga 
intäkter arrangören har möjlighet att skapa kring arrangemanget. Effekterna 
av pandemin på eventbranschen gör det svårt att förutse till exempel hur 
många marknadsknallar som finns tillgängliga för att delta under festen. 
Utbudet av krögare och tivoli har minskat vilket kan leda till minskade 
intäkter för arrangören. Det råder även osäkerheter kring hur villiga 
näringslivet är att sponsra arrangemanget.    
 
I avtalet ställs bland annat krav på arrangören att det ska vara ett varierat 
artistutbud som speglar befolkningen i Bjuvs kommuns samt ett särskilt 
fokus på scenutbud riktad till barn och unga. Barn och unga ska även vara i 
fokus när festivalområdet planeras. Arrangören ansvarar även för 
marknadsföring, säkerhet och all teknisk infrastruktur som arrangemanget 
kräver.  
 
   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Avtal Bjuvsfesten 2022  
- Avtal Bjuvsfesten 2022 
- Avtal Bjuvsfesten 2022 rev 220301 
- Offert 220205 Bjuv 
- Offertförfrågan Bjuvsfesten 2022 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet med Creandia AB som 
arrangör för Bjuvsfesten 2022 till en kostnad av 360 000 kronor. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet med Creandia AB som 
arrangör för Bjuvsfesten 2022 till en kostnad av 360 000 kronor. 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Creandia AB 
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§ 18 Dnr 2022-00031  

Stöd att anordna SM i marschdrill 

Sammanfattning 

Bjuv/Helsingborgs drillförening har vänt sig till kultur- och fritidsförvaltningen 
inför att de tillsammans med Svenska Drillförbundet planerar att arrangera 
SM i marschdrill i Billesholm. De första samtalen skedde mellan föreningen, 
förbundet och förvaltningen inför det planerade mästerskapet 2020, men 
blev inställt på grund av pandemin. Planeringen av mästerskapet har i 
stället återupptagits inför 2022.  
 
Tävlingen planeras att infalla lördag 28 maj 2022 i Billesholms Folkets park. 
I planeringen har Bjuv/Helsingborgs drillförening efterfrågat stöd från Bjuvs 
kommun i form av att stå för hyran av Billesholms Folkets park 27-28 maj, 
som innefattar förberedelser dagen innan. I samtal med Billesholms Folkets 
park fastslås att hyran för dessa två dagar blir 21 600 kronor. Kultur- och 
fritidsnämndens stöd till arrangemanget grundar sig i att det är av särskilt 
intresse att det anordnas ett nationellt mästerskap i kommunen.  
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Stöd att anordna SM i marschdrill 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner stödet att anordna SM i marschdrill 
i Bjuvs kommun i form av att stå för hyran av Billesholms Folkets park till en 
kostnad av 21 600 kronor.  
 
 

Yrkande 
Bo Hallqvist (S) och Linda Farrelly (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner stödet att anordna SM i marschdrill i 
Bjuvs kommun i form av att stå för hyran av Billesholms Folkets park till en 
kostnad av 21 600 kronor.  
   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Bjuv/Helsingborgs drillförening 
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§ 19 Dnr 2022-00024  

Informationshanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden  

Sammanfattning 

En informationshanteringsplan är ett dokument som beskriver  
myndighetens alla allmänna handlingar och hur de ska hanteras.  
En informationshanteringsplan är myndighetens sätt att hålla god ordning 
och reda på sina handlingar. Informationshanteringsplanen avser att 
förbättra tjänstepersoners, förtroendevaldas och allmänhetens möjligheter 
att söka och återfinna information inom kultur- och fritidsnämnden och 
kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Planen gäller för de allmänna handlingar från den dag som planen börjar 
gälla och framåt. För gallring retroaktivt, och av handlingar som inte 
dokumenterats i planen, krävs separata gallringsbeslut. Enligt Bjuvs 
kommuns arkivreglemente ska varje nämnd upprätta en arkivbeskrivning 
och en informationshanteringsplan. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare 
arbetat utifrån dokumenthanteringsplanen som upprättades 1996, denna är 
inte längre aktuell och motsvarar inte kultur- och fritidsförvaltningens 
arbetssätt och rutiner idag. Informationshanteringsplanen för kultur- och 
fritidsnämnden har tagits fram tillsammans med kommunens 
huvudregistrator/arkivare, med stöd av förvaltningschef och medarbetare 
samt utifrån SKR:s rådgivning kring gallring och arkivering.  
 
Informationshanteringsplanen ska ses över en gång per år och revideras vid 
behov.    
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 
- Informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden  
- Dokumenthanteringsplan KoF 1996 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta 
informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden, att 
informationshanteringsplanen gäller från 2022-03-02 och att kultur- och 
fritidsnämndens tidigare dokumenthanteringsplan upphör att gälla.    
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutat att anta informationshanteringsplan för 
kultur- och fritidsnämnden, att informationshanteringsplanen gäller från 
2022-03-02 och att kultur- och fritidsnämndens tidigare 
dokumenthanteringsplan upphör att gälla.    
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Kommunarkivarie 
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§ 20 Dnr 2020-00080  

Informationsärende: Förvaltningens hantering av 
covid-19 

Sammanfattning 

Den 9 februari hävdes de flesta av restriktionerna. För kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter innebär detta en återgång till ordinär 
verksamhet och de anpassningar som tidigare har funnits har tagits bort. 
Fortsatt uppmanas besökare att stannar hemma vid symptom samt att hålla 
god handhygien.  
 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Förvaltningens hantering av covid-19 22.02.22 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 

§ 21 Dnr 2022-00007  

Förvaltningen informerar 2022 

Sammanfattning 

- Friluftsbadet sommaren 2022 
Fastighetsavdelningen har föreslagit att staketen byts ut till högre staket för 
att undvika nattbadande.  
 
 
- Uppdatering status i simhallen i Billesholm 
Personalen upplever fortfarande luftkvalitén som bristfällig men det upplevs 
trots detta ha skett en förbättring. När simhallen är mer belastad kommer vi 
bättre kunna utläsa värdena.  
 
 
- Utbildningar för föreningar 2022 
Vi kommer under året att erbjuda fyra utbildningar till föreningar som jobbar 
med barn och unga. Detta kopplat till kultur- och fritidsnämndens mål att 
Bjuv ska bli en mer föreningsaktiv kommun. Utbildningarna är framtagna 
utifrån föreningarnas behov och efterfrågan.  
 
 
 

      
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

- Beslut-202200040-KS-§ 17 
- Intern kontroll - Plan 2022 Bjuvs kommun 
 
- Revision Uppföljning Följebrev 
- Uppföljningsgranskning Bjuv 22-02-10   
 

      
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna.   
 

 

 

 


