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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2021-03-17, kl  18:30-21:00
Plats: Sågen /ersättare medverkar digitalt via Teams

Kallade till mötet är Kultur- och fritidsnämnden och Arne Amnér.

Michael Nemeti (S)

Ordförande
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1. Val av justerare (i tur att justera Mats Waldemarsson)  

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.

2. Godkännande av föredragningslista  

Ärendet i korthet
Godkännande av föredragningslista.

3. Revidering av biblioteksplan (2020-2023)  

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har inkommit med beslut kring förlängning av Biblioteksplan.
 
Beslutsunderlag     
Kommunfullmäktige § 9, 2021-02-22.
 
Förslag till beslut    
att notera informationen.

4. Verksamhetsrapport 2020 över utställningar i Klippans 
Konsthall inkl. egenproducerade utställningar

 

Sammanfattning
Efter avslutat kalenderår redovisas en rapport kring de utställningar som varit 
under föregående år i Klippans Konsthall. Detta görs i samarbete mellan Klippans 
Konstförening och Kultur- och fritidsförvaltningen.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 16  ,2021-03-04.
Tjänsteskrivelse från förv.chef, avd.chef kultur, kulturutvecklare, 2021-02-25.
Verksamhetsrapport Klippans Konsthall 2020.
 
Förslag till beslut     
att Kultur- och fritidsnämnden noterar och godkänner Verksamhetsrapporten 2020,

att notera informationen kring de två egenproducerade utställningarna, samt
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att enligt Driftsavtal med Konstföreningen göra utbetalning av 2020 års bidrag,
30 tkr.

5. Gatunamn i nya kvarter vid västra industriområdet i 
Klippan

 

Sammanfattning
Plan- och byggavdelningen har inkommit med plan för kommande 
fastighetsbildning och ett antal nya kvartersnamn och gatunamn ska namnges.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 17,  2021-03-04.
Skiss från plan- och byggavdelningen.
 
Förslag till beslut       
Ärendet överlämnas utan eget förslag.
 

6. Redovisning av arrangemangsbidrag, 57 750 kr, till olika 
arr. kring tema Hållbart och Agenda 2030

 

Sammanfattning
Inkommen redovisning av studieförbundens gemensamma projekt i Klippans 
kommun 2020. Beviljat bidrag 45 tkr.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 18, 2021-03-04.
Redovisning från Studieförbunden.
 
Förslag till beslut   
att notera och godkänna inkommen redovisning.

7. Vad vill vi med hembygdsföreningarna - Skrivelse om 
Elfdalen från Klippans hembygdsförening

 

Sammanfattning
Vad vill vi med hembygdsföreningarna - Skrivelse om Elfdalen från Klippans 
hembygdsförening.
 
Beslutsunderlag    
Skrivelse från förvaltningschef, 2021-03-10.

3 (8)

http://www.klippan.se/


KALLELSE
Kultur- och fritidsnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Sida

Kultur- och fritidsnämndensk presidium § 19 , 2021-03-04.
Skrivelse från Klippans hembygdsförening.
 
Förslag till beslut      
Att dialogforum om hembygdsverksamhet respektive bygdegårdsverksamhet 
arrangeras med aktuella föreningar, politiker och tjänstemän under 2021, samt

Att riktlinjer för stödformer arbetas fram utifrån resultatet av dessa.
 

8. Rapport 4Fun 2020 (gällande fritidsaktiviteter för barn 
och unga med någon funktionsnedsättning

 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har avsatt 400 tkr årligen i syfte att användas till 
fritidsaktiviteter för barn- och unga med funktionsvariationer. De avsatta medlen 
finns i kultur- och fritidsnämndens budget under en specifik verksamhetskod 
(5206).
Arbetsgruppen för "4Fun" har upprättat en verksamhetsrapport och en ekonomisk 
redovisning för 2020.
 
Beslutsunderlag     
Rapport 4Fun 2020.
 
Förslag till beslut      
att notera rapporten.
 

9. Investeringsbidrag 2020  

Sammanfattning
Inkommen redovisning från Klippans Pistolklubb av beviljat investeringsbirag 
2020 (41 tkr).
Inkommen redovisning från Scouterna Östra Ljungby av beviljat 
investeringsbidrag 2020 (20 997 kr).
Inkommen redovisning från Ljungbyheds Pistolklubb av beviljat 
investeringsbidrag 2020 (60 tkr).
 
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 20, 2021-03-04.
Inkomna redovisningar.
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Förslag till beslut        
att notera och godkänna inkomna redovisningar, samt 

att Scoutkåren Östra Ljungby får behålla ej utnyttjad del av bidraget, 4 807 kr, och 
inkomma med redovisning av ev inköp under 2021 i annat fall skall bidraget 
återbetalas.
 

10. Kriterier för investeringsbidrag  

Sammanfattning
Behov av tydliga regler och kriterier för vad som gäller och ingår i 
investeringsbidraget och uppföljningen av detsamma.
Det finns idag inga uppsatta kriterier för vad som kan beviljas inom ramen för 
investeringsbidragen vilket förvaltningen önskar diskutera med nämnden för att 
dessa skall vara vägledande vid årets fördelning och gälla skarpt från 2022.
 
Beslutsunderlag   
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 21, 2021-03-04.
Skrivelse från förvaltningshcef, 2021-02-25.
 
Förslag till beslut     
ärendet överlämnas utan eget förslag.

11. Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i 
Klippans kommun

 

Sammanfattning
Norra Åsbo Jaktvårdskrets har inkommit med ansökan om att få bli en 
bidragsberättigad förening i Klippans kommun. Föreningen har lämnat alla 
handlingar inkl. stadgar.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 22, 2021-03-04.
Skrivelse från förvaltningschef och fritidskonsulent, 2021-02-25.
Föreningens ansökan inkl. handlingar och stadgar.
 
Förslag till beslut      
att godkänna Norra Åsbo Jaktvårdskrets som bidragsberättigad förening fr o m 
2021-03-17,
att bevilja föreningen ett startbidrag om 500 kr, samt
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att finansiering sker genom nämndens anslag till verksamhetsbidrag föreningar 
(verksamhet 3401).

12. Budget 2021 - uppföljning  

Sammanfattning
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m februari 2021.
 
Beslutsunderlag    
Rapport Stratsys.

13. Budget 2022 - förvaltningens förslag till äskande  

Sammanfattning
Förvaltningen presenterar förslag på äskande inför budget 2022. Kommer lyftas vid 
upptaktsmötet 2021-04-06.
 
Beslutsunderlag       
Skrivelse från förvaltningschef, avd.chef kultur, musikskolechef, 2021-03-10.

14. Treklöverpengar 500 tkr -  att förgylla bostadsområde 
där Treklövern har bostäder

 

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden förfogar årligen över de så kallade ”Treklövern 
pengarna”,
500 tkr som syftar till att göra insatser i bostadsområden som förvaltas av det 
kommunala bostadsbolaget Treklövern. Insatserna skall planeras och genomföras i 
nära samverkan med Tekniska förvaltningen, Gata/Park.
 
Beslutsunderlag    
Skrivelse från förvaltningschef, 2021-03-10.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 23, 2021-03-04.
 

15. Klippans kommun, Kultur -och fritidsförvaltningen som 
medfinansiär tillsammans med Färingtofta IK i ansökan 
till Boverket, nr 2
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Sammanfattning
Färingtofta IK, FIK, har lämnat in en ny bidragsansökan till Boverket för att bygga 
ut och iordningsställa köket i Tornsborgs Tivoli. Tornsborg är en viktigt 
samlingsplats och finansieras till största delen genom uthyrningsverksamhet.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 27, 2021-03-04.
 
Förslag till beslut    
att avvakta Boverkets besked angående Färingtofta IK:s ansökan, samt
 
att beslut tas vid nämndens möte i juni.

16. Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2  

Sammanfattning
Stående punkt.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 25, 2021-03-04.
 
Förslag till beslut    
att notera informationen.

17. Information och åtgärder med anledning av Covid-19 
(Corona-viruset)

 

Sammanfattning
Stående punkt.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 24, 2021-03-04.
 
Förslag till beslut   
att notra informationen.

18. Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed  

Sammanfattning
Stående punkt.
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Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 26, 2021-03-04.
 
Förslag till beslut    
att ta bort ärendet som en stående punkt på ärendelistan.

19. Kurser och konferenser 2021  

Sammanfattning
Föreligger inbjudan från KEF, Kommunekonomernas förening, om digital 
distansutbildning i intern kontroll för nämndsledamöter.
 
Beslutsunderlag    
Injbudan från KEF.

20. Informationsärenden 2021  

Sammanfattning
Redovisning informationsärenden.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens sammanställning, 2021-03-17.
 
Förslag till beslut   
att notera informationen.
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