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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2021-02-17, kl  18:30-21:00
Plats: Sågen, digitalt

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 Therese Långberg)  

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.

2. Godkännande av föredragningslista  

Ärendet i korthet
Godkännande av föredragningslista.

3. Ansökan om ersättning i samband med flytt till annan 
lokal

 

Sammanfattning
OK Kompassen har inkommit med skrivelse angående ersättning i samband med 
flytt till annan lokal.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-02-08.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 1, 2021.
Inkommen skrivelse från OK Kompassen, 2021-01-12.
 
Förslag till beslut    
Att avslå OK Kompassens ersättningsanspråk,

Att uppmana föreningen att ansöka om lokalstöd inom ramen för 
verksamhetsbidraget.
 

4. Badverksamhet sommaren 2021  

Sammanfattning
Vilken form av badverksamhet ska bedrivas sommaren 2021. Finns möjlighet att 
ha öppet badhuset då den sk sommarstädningen redan är avklarad. FB i 
Ljungbyhed är i bra skick men vid FB i Östra Ljungby krävs förbättring av 
arbetsmiljön kring vissa områden. Förvaltningen har inte budget för att driva alla 
tre baden.
 
Beslutsunderlag      
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Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 2, 2021.
 
Förslag till beslut    
Att hålla två friluftsbad och i begränsad mängd badhuset öppet sommaren 2021,

Att i samråd med Tekniska förvaltningen tillskapa förutsättningar för bättre 
försäljningsmöjligheter vid friluftsbadet i Östra Ljungby,

Att ansöka i kompletteringsbudgeten för en tillfällig försäljningslösning vid Östra 
Ljungbybadet, samt

Att kultur- och fritidsförvaltningen upprättar ett avtal med Östra Ljungby Scoutkår 
kring drift av Östra Ljungbybadet sommaren 2021.

5. Investeringsbidrag 2020  

Sammanfattning
Redovisning av beviljade investeringsbidrag 2020.
 
Beslutsunderlag   
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 3, 2021.
Inkomna redovisningar av beviljade bidrag.
 
Förslag till beslut    
att godkänna inkomna redovisningar.
 

6. Processen kring studieförbundens bidrag 2021  

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 att anta den nya bidragsmodellen för 
studieförbundsbidragen att börja gälla fr o m 1 januari 2021. När det gäller den 
kvalitativa delen ska beredningen göras precis som med övriga föreningars 
verksamhetsbidrag,
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 5, 2021.
 
Förslag till beslut    
att notera informationen.
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7. Studieförbundens bidrag 2021 gällande den kvantitativa 
delen

 

Sammanfattning
Beräkning av studieförbundens kvantitativa bidragsdel 2021.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 8, 2021.
 
Förslag till beslut    
att studieförbundens bidragsnivå för den kvantitativa bidragsdelen 2021 baseras på 
2019 års redovisade siffror och betalas ut efter studieförbundens redovisning av 
faktisk verksamhet 2020.

8. Rapport systematiskt Arbetsmiljöarbete 2020 (SAM)  

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar 2020 års systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.
 
Beslutsunderlag     
Rapport SAM.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 6, 2021.

9. Info om nya gatunamn och kvarter vid västra 
industriområdet i Klippan

 

Sammanfattning
Information om flera kommande nya kvarter och gatunamn vid väster i Klippan.
 
Beslutsunderlag     
kartskiss från Plan och Bygg.
 
Förslag till beslut    
att notera informationen.

10. Bidragsnivåer + Coronabidrag 2021  

Sammanfattning
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Kultur- och fritidsnämndens medel för bidrag till föreningslivet har inte justerats på 
många år. Med kostnadsutveckling och ökande behov hos föreningarna ser 
förvaltningen att det inte går att möte behovem med de medel som finns 
tillgängliga.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 9, 2021.
Förvaltningschefens skrivelse.
 
Förslag till beslut     
att inrätta ett Coronastöd 2021 om 300 tkr utifrån samma kriterier som gällde för 
bidragsformen 2020,

att finansiering sker genom nämndens anslag till arrangemang, (verksamhet 3155), 
samt
 
att i kompletteringsbudgeten 2021 äska 500 tkr för utökning av bidragspotten till 
föreningslivet

11. Redovisning intern kontrollplan för 2020  

Sammanfattning
Förvaltningen presenterar redovisning av intern kontroll för 2020.
 
Beslutsunderlag    
Rapport intern kontroll 2020.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 14, 2021.
 
Förslag till beslut   
att notera redovisningen av intern kontroll 2020.

12. Bokslut och verksamhetsberättelse 2020  

Sammanfattning
Årsredovisning 2020 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
 
Förslag till beslut     
Notera och godkänna redovisningen.

13. Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed  
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Sammanfattning
Stående punkt.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 10, 2021.
 
Förslag till beslut    
att notera informationen.

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

Sammanfattning
Stående punkt.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 11, 2021.
 
Förslag till beslut      
att notera informationen.

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

 

Sammanfattning
Stående punkt.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 12, 2021.
 
Förslag till beslut    
att notera informationen.

16. Redovisning av delegationsärenden 2020  

Sammanfattning
Redovisning av delegationsärenden för perioden 6/11 - 31/12 2020.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 15, 2021.
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Förslag till beslut   
att notera informationen.

17. Informationsärenden 2021  

Sammanfattning
Redovisning informationsärenden.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens sammanställning, 2021-02-17.
 
Förslag till beslut   
att notera informationen.
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