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§ 42 Dnr 2022-00008  

Val av justerare 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Fastställande av dagordning 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 
 

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (20) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-08 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 44 Dnr 2022-00001  

Ekonomisk månadsrapportering 2022 

Sammanfattning 

Efter fyra månader är det förvaltningens bedömning att budgeten är i 
balans. Verksamheterna visar ett ekonomiskt överskott 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 föreningsbidragen.   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsrapport för april 2022 
- Ekonomisk månadsrapport april 2022 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport april 2022. 
   
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport april 2022. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen  
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§ 45 Dnr 2022-00057  

Budgetskrivelse 2023, 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.  
 
Flera förändringar i omvärlden kan komma att påverka kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter under det kommande året. Efter två års 
pandemi och restriktioner kan vi återigen ses fysiskt. Kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter bygger till stor del på fysiska möten och när 
restriktionerna är borttagna märks därför en ökad efterfrågan. Det finns 
även en risk att coronaviruset börjar spridas igen till hösten och det är därför 
viktigt att ha en beredskap för detta läge. Andra förändringar som migration 
och digitalisering kan komma att påverka verksamheterna. 
 
Kultur- och fritidsnämndens preliminära budget är 35 094 tkr. Utifrån denna 
ram kan verksamheten fortsätta bedrivas i dess nuvarande form. Fokus på 
verksamheten det kommande året är kopplat till kultur- och fritidsnämndens 
tre mål. Bland annat kommer samarbeten mellan förvaltningar och externa 
aktörer utvecklas för att stötta och hjälpa barn och unga in i föreningslivet. 
Fler barn och unga kommer erbjudas en meningsfull fritid när den nya 
fritidsgården i Billesholm öppnar och samarbetet mellan biblioteket och 
kulturskolan ökar. Dessutom fördjupas arbetet med delaktighet i hela 
förvaltningen. 
 
Lokalbehoven är flera. Biblioteket i Bjuv har flyttat till temporära lokaler och 
en permanent lösning behöver hittas. Simhallen i Billesholm stängdes den 
12 maj för vidare utredningar. Det som kommande utredningar visar 
behöver åtgärdas för att möta behoven av simundervisning, 
motionssimning, lovaktiviteter och föreningsliv. Det finns även bland annat 
behov av en ny sporthall samt reinvestering på Friluftsbadet. 
Slutligen bidrar ett rikt kultur- och fritidsutbud till att skapa ett attraktivt 
samhälle som människor vill bo och leva i. Samtidigt befinner sig Bjuvs 
kommun mitt i en levande region med ett stort utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter. Därför finns fortsatt ett behov att 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, Budgetskrivelse 2023, kultur- och fritidsnämnden 
- Budgetskrivelse 2023, kultur- och fritidsnämnden 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
överlämna ”Budgetskrivelse kultur- och fritidsnämnden 2023” till den 
fortsatta budgetberedningen. 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
överlämna ”Budgetskrivelse kultur- och fritidsnämnden 2023” till den 
fortsatta budgetberedningen.  
 
   
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen   
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§ 46 Dnr 2022-00062  

Samrådsyttrande för detaljplan för Medborgaren 1 m.fl. 
i Bjuv, Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till 
detaljplan för Medborgaren 1 m.fl. i Bjuv. 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-24, § 51, att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Medborgaren 1. 
 
Förslaget till detaljplan som byggnadsnämnden översänt för samråd är 
utformat så att den möjliggör både bostäder, äldrevård och 
centrumverksamheter såsom t.ex. bibliotek, kontor och möteslokaler med 
anslutande allmän platsmark i form av torg och natur.   
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarandeenligt plan- och bygglagen 
SFS 2010:900. 

Området som omfattas av förslag till ny detaljplan 
 
 
Bedömning 
I november 2021 flyttade Bjuvs bibliotek till temporära lokaler i Köpcentrum. 
Dessa lokaler är en tillfällig lösning tills ett nytt bibliotek kan stå på plats i 
centrala Bjuv. De temporära lokalerna hyrs på ett korttidskontrakt som går 
ut hösten 2024. En permanent lösning för ett nytt bibliotek i centrala Bjuv 
behöver därför hittas under kommande år. 
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Kultur- och fritidsförvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera 
att förslaget är utformat så att det möjliggör en ny biblioteksbyggnad men vill 
betona vikten av att planförslaget genomförs under närtid och att det 
säkerställs att en permanent bibliotekslösning ingår i kommande 
byggnation.  
 
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 i 
gestaltningen av torgytan och att det sker tidigt i processen. Om det 
efterfrågas kan förvaltningen även bistå som resurs i det konkreta 
delaktighetsarbetet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i övrigt inget att erinra mot 
detaljplaneförslaget. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Josefine Wahlström, 2022-05-30 
- Planbeskrivning 2022-04-13  
- Plankarta med bestämmelser 2022-04-13  
- Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-03-23 
- VA- och dagvattenutredning Kvarteret Medborgaren, Atkins, 2021-10-06  
- Teknisk PM Geoteknik, AFRY, 2021-04-30  
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, AFRY, 2021-04-30  
- Översiktlig miljöteknisk undersökning Folketshusparken Bjuv, AFRY, 2021-
04-30  
- Trafik-, buller- och riskutredning, Tyréns, 2021-10-21  
- Kulturhistorisk dokumentation inför rivning av Folkets hus, Bjuvs kommun, 
2022-0107 
- Sol- och skuggstudie Kvarteret Medborgaren, Bjuvs kommun 2022-02-15 
 
 

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

Yrkande 
Bo Hallqvist (S) yrkar: 
- att stryka äldrevård 
- att lägga till kulturaktiviteter 
- och att vi anser att detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten 
och är av stor betydelse i övrigt. 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Bo 
Hallqvists (S) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
JA = Förvaltningens förslag till beslut 
NEJ = Bo Hallqvists (S) yrkande 
 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan: 
4 JA-röster 
3 NEJ-röster 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt 
eget samt översända detta till byggnadsnämnden. 
 
 
 

Reservation 
Bo Hallqvist (S) och Peter Persson (S) reserverar sig till förmån av Bo 
Hallqvists (S) yrkande. 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Byggnadsnämnden 
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§ 47 Dnr 2022-00059  

Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Billesholms 
Folkets Park 

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. 
 
Billesholms arbetares fastighetsförening UPA driver Folkets park i 
Billesholm. Parken är Sveriges näst äldsta folkpark och en uppskattad plats 
för olika offentliga och privata arrangemang. Den är även en viktig del av 
Bjuvs kommuns kulturarv. Behovet av renovering och upprustning är stort 
och föreningen har haft stora intäktsbortfall till följd av Coronapandemin.  
 
Föreningen ser stor potential i parken och möjligheterna att skapa 
arrangemang och aktiviteter som skapar intäkter är stora. Intäkter som kan 
användas till renovering, upprustning och drift. På längre sikt skulle det även 
minska föreningens bidragsberoende. Som ett led i att ansöka om externa 
medel från Leader har föreningen låtit besiktiga samtliga byggnader i parken 
samt tagit fram en prioriteringslista för renovering och upprustning. En del 
mindre byggnader har renoverats under året medan de större som till 
exempel Rotundan och scenen avvaktar besked från Leader angående 
bidrag.   
 
I avtalsförslaget framgår vilka åtagande de båda parterna har samt hur 
uppföljningen av avtalet sker. Årets avtalsförslag skiljer sig från tidigare års 
genom att föreningen åtar sig att upplåta Folkets Park utan kostnad för tre 
arrangemang som Kultur- och fritidsnämnden anordnar under 2023. 
   
 

Beslutsunderlag 

  -Tjänsteskrivelse, Särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Billesholms 
Arbetares fastighetsförening UPA 
- Avtalsförslag om särskilt ekonomiskt stöd för anläggning Billesholms 
Arbetares fastighetsförening 
- Grunddokument Billesholms Arbetares Fastighetsförening 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Billesholms Arbetares 
fastighetsförening. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till avtal om särskilt 
ekonomiskt stöd för anläggning med Billesholms Arbetares 
fastighetsförening. 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Billesholm Arbetares fastighetsförening. 
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§ 48 Dnr 2022-00061  

Ansökan om bidrag för fiber - Billesholms Folkets Park 

Sammanfattning 

Folkets Park i Billesholm ägs och drivs av Billesholms Arbetares 
Fastighetsförening. Vid de årliga dialogmöten mellan föreningen och kultur- 
och fritidsnämndens presidium som äger rum i samband med 
bidragsansökan har föreningen under en tid lyft behovet av 
internetuppkoppling i Folkets Park. Avsaknaden av tillräcklig uppkoppling 
gör dels parken mindre attraktiv för hyresgäster, dels minskar föreningens 
möjligheter till att skapa egna arrangemang. Arrangemang som skulle ge 
intäkter till parken samt bredda kultur- och nöjesutbudet i Bjuvs kommun. 
För att tillgodose behoven behöver en fiberuppkoppling dras till parken. 
 
Vid tidigare undersökningar har indragningen av fiber visat sig bli väldigt 
kostsam för föreningen. Framför allt har omfattande grävning inneburit stora 
kostnader för projektet eftersom befintliga ledningar inte går i närheten. För 
närvarande sker dragning av fiber i området runt Skrivgatan i närheten av 
Folkets Park. Det innebär att sträckan till parken minskar jämfört med 
tidigare undersökningar och därmed kostnaden. Enligt offert kan Folkets 
Park få fiberuppkoppling för en total kostnad på 137 500 kronor.   
  
Inom befintliga regler för föreningsstöd finns inget stöd för indragning av 
fiber men kultur- och fritidsnämnden har rätt att fatta beslut om 
föreningsbidrag som inte lever upp till reglerna.  
 
För att fiberuppkopplingen ska ge föreningen ökade intäkter krävs att 
föreningen nyttjar den för olika typer av arrangemang. Där kan 
uppkopplingen stötta artister på plats men möjliggör även strömmade 
arrangemang. Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att ställa krav på 
motprestation från föreningen som ett villkor för att ge bidrag. 
 
Om kostnaden för projektet överstiger offerten bekostas överstigande 
belopp av föreningen. Om projektet av någon anledning inte blir av eller inte 
slutförs är föreningen skyldig att återbetala bidraget i sin helhet.  
   
 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Ansökan om bidrag för fiber, Billesholms Folkets Park 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag på 100 000 kronor till 
Billesholms Arbetares Fastighetsförening för att fiberuppkoppling dras till 
Folkets Park. Som ett villkor för bidraget ska det arrangeras minst två nya 
kulturarrangemang i Parken under 2023.   
 
 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag på 100 000 kronor till Billesholms 
Arbetares Fastighetsförening för att fiberuppkoppling dras till Folkets Park. 
Som ett villkor för bidraget ska det arrangeras minst två nya 
kulturarrangemang i Parken under 2023.   
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Billesholms Arbetares Fastighetsförening 
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§ 49 Dnr 2022-00060  

Utredning sim- och badanläggningar i Bjuvs kommun 
2022 

Sammanfattning 

I december 2021 gav kultur- och fritidsnämnden 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 dessa behov ser ut. Uppdraget är en följd av den utredning av sim- 
och badanläggningar med fokus på anläggningarnas fysiska status som 
presenterades i december 2021.  
 
I den här utredningen presenteras behovet av sim- och badanläggningar ur 
två perspektiv – skolans och allmänhetens. Beskrivningen av skolans behov 
har utförts av barn- och utbildningsförvaltningen medan allmänhetens behov 
beskrivs av kultur- och fritidsförvaltningen. Därefter presenteras hur de 
lokala förutsättningarna för att möta dessa behov ser ut samt vilka 
konsekvenser det skulle innebära om förutsättningarna förändras. 
   
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Utredning av behovet av sim- och badanläggningar i 
Bjuvs kommun 
- Utredning av behovet av sim- och badanläggningar i Bjuvs kommun 
- Tjänsteskrivelse, Rapport Sim- och badanläggningar 
- Rapport sim- och badanläggningar 
- Rapport fuktskadeinventering Simhallen i Billesholm 
- Rapport Byggnadsteknisk inventering Friluftsbadet 
- Rapport Bjuv simhall 2019 
- Rapport Bjuv friluftsbad 2019 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Budgetberedningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 50 Dnr 2022-00058  

Fritidsgårdarnas öppettider hösten 2022 

Sammanfattning 

I september 2022 öppnar den nya fritidsgården i Billesholm. I samband med 
detta samt med anledning av fritidsgårdsutredningen, behöver samtliga 
fritidsgårdars öppettider ses över. I och med att fritidsledarna, i enlighet med 
rapporten som presenterades för kultur- och fritidsnämnden i augusti 2021, 
jobbar lika mycket i alla kommundelar behöver samtliga öppettider 
samspela med varandra för att säkerställa tillräcklig bemanning. Ytterligare 
faktorer att ta i beaktning är att antalet besökare på Bjuvs fritidsgård har 
ökat de senaste åren, jämförs 2019 och 2021 års totala siffror har 
besökarna ökat med 55%. Besökarantalet fluktuerar dock beroende på tid 
på året, jämförs i stället maj 2019 med maj 2022 har antalet besökare ökat 
med 94%. Jämförs september 2019 med september 2021 har 
besökarantalet ökat med 110%. Dessa jämförelser visar behovet av att 
bemanningen många kvällar under året behöver bestå av tre fritidsledare i 
stället för tidigare två. Det senaste året märks även ett mönster där få 
ungdomar stannar kvar till stängning, klockan 22, på vardagskvällar. Utöver 
detta förläggs till en början verksamhetens öppettider måndag till fredag, för 
att säkerställa arbetsgruppens behov av planering och återkoppling under 
höstens förändringsarbete. 
 
Förslag på öppettider 
 
Billesholms fritidsgård 
Måndag: Stängt 
Tisdag: 15-20 
Onsdag: Stängt 
Torsdag: 15-21 
Fredag: 15-22/Stängt (varannan vecka) 
 
Bjuvs fritidsgård 
Måndag: 15-20 
Tisdag: Stängt  
Onsdag: 15-21 
Torsdag: 15-21 
Fredag: 15-22 
 
Ekeby fritidsgård 
Måndag: 15-20 
Tisdag: Stängt 
Onsdag: 15-21 
Torsdag: 15-21 
Fredag: Stängt/15-22 (varannan vecka) 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, Fritidsgårdarnas öppettider hösten 2022 
- Slutrapport Fritidsgård Billesholm – Bjuvs kommun, 2021-08-25 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner öppettiderna för fritidsgårdarna i Bjuv, 
Billesholm och Ekeby. Öppettiderna gäller från och med 1 september 2022.  
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner öppettiderna för fritidsgårdarna i Bjuv, 
Billesholm och Ekeby. Öppettiderna gäller från och med 1 september 2022.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 51 Dnr 2022-00007  

Förvaltningen informerar 2022 

Sammanfattning 

- Information från krisledning med anledning av läget i Europa 
Det finns i nuläget ingen större påverkan på våra verksamheter. 
  
- Tf förvaltningschef under sommarmånaderna  
Tf förvaltningschef i sommar är: 
 
Vecka 24 måndag-tisdag Martin Lind och onsdag-fredag Catarina Månsson. 
Vecka 29-30 Ingrid Kling 
Vecka 31-32 Martin Lind  
  
- Status på den fysiska miljön i simhallen i Billesholm  
Nämnden informerades om statusen på den fysiska miljön i simhallen. 
Simhallen stängdes den 12 maj genom ett ordförandebeslut av tekniska 
nämndens ordförande.  
  
- Kommande arrangemang  
Den 9 juni står Malmö opera för "Det stora oväsendet" på parkeringen vid 
skateparken kl.18:00. 
Skånes dansteater uppträder i centrala Bjuv den 29 juni. 
Gatuteaterfestivalen Passage kommer den 27 juli. 
Den 29 juli kommer Allsångståget till Billesholms Folkets Park. 
Den 4 augusti blir det utomhusbio i Folkets Husparken i Bjuv. 
11 augusti är det Drive-in bio på Askebunkarna i Ekeby.  
Bjuvsfesten hålls den 26-27 augusti.  
Astrid Göranssons utställning visas i BOLOs lokaler från 6 juli till 30 augusti. 
Ny fritidsgård i Billesholm invigs den 1 september. 
I slutet av september kommer Christoffer Granaths utställning att visas upp i 
BOLOs lokaler. 
  
- Sommarlovsaktiviteter  
Biblioteket i Bjuv kommer ha öppet måndag-fredag och biblioteken i Ekeby 
och Billesholm håller öppet en dag i veckan med mycket pop-up aktiviteter. 
Bland annat står sommarboken, skrivarworkshops, och konstworkshops på 
agendan. 
Friluftsbadet öppnar vecka 24 och likaså Skateparken med öppettider 
tisdag-lördag kl. 16-22. 
Ekeby fritidsgård kommer ha öppet tisdag och torsdag kvällar och varje 
onsdag blir det utflykt. I sommar bjuds det även in till poolparty. 
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- Fritidsgården i Billesholm 
Den nya fritidsgården invigs den 1 september och nämnden är välkommen, 
inbjudan kommer längre fram. 
Inför invigningen har vi startat en delaktighetsgrupp som heter Ung Framtid 
 
Under våren har fritidsledarna varit ute och haft workshops med årskurs 5-9 
på Jens Billeskolan för att samla in förslag på namn till den nya 
fritidsgården. Fem förslag kommer att föreslås i en instagram-omröstning 
där ungdomarna får rösta fram namnet på den nya fritidsgården. 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

- Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2022 
- Beslut-202200157-KS-§ 56 
- Beslut-202100263-KS-§ 55 Årsredovisning för Bjuvs kommun 2021 
- Beslut-202200124-KS-§ 58 Ändring av regler för föreningsstöd 
- Inkommet beslut om statsbidrag till kommuner som bedriver 
kulturskoleverksamhet enskilda satsningar 
- Beslut-202200164-BUN-§ 57 Remissvar - Utredning av föreningars behov 
av sporthall 
- Beslut-202200164-BUN-§ 43 Remissvar - Föreningars behov av sporthall 
- Tjänsteskrivelse BUN Utredning av föreningars behov av sporthall 
- Beslut-202200119-TN-§ 62 
- Billesholms Simhall besök 2 fuktbedömning 
- Billesholms simhall fuktbedömning 
- Ordförandebeslut angående att stänga simhallen i Billesholm med 
omedelbar verkan pga. säkerhetsskäl och i väntan på vidare utredning 
- Tjänsteskrivelse Ordförandebeslut angående Beslut att stänga simhallen i 
Billesholm med omedelbar verkan pga. säkerhetsskäl och i väntan på vidare 
utredning 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna. 
 

 

 

 


