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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 124 Val av justerare (i tur att justera Oscar Einarsson)
§ 125 Godkännande av föredragningslista
§ 126 Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i kommunen 

(Klippans Boxningsförening)
§ 127 Budget 2020 - Taxor och avgifter för Kultur- och fritidsförvaltningen 

fr o m  2020-01-01 (med uthyrningsregler)
§ 128 Budget 2019 - Delårsbokslut per 2019-08-31
§ 129 Budget 2019 - uppföljning
§ 130 Sammanträdestider 2020
§ 131 Redovisning av beviljat bidrag, 20 tkr, till Musik i Parken Ljungbyhed 

2018
§ 132 Redovisning av beviljat bidrag (39 500 kr) Musik i parken  2019
§ 133 Utvärdering Mobila teamet  2019
§ 134 Föreningsutskott kopplat till Kultur- och fritidsnämndens nya 

bidragsbestämmelser
§ 135 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 136 Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 

skolbibliotek
§ 137 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2
§ 138 Skridskobana av plast inne på Sågen
§ 139 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 140 Skötseln på Himlabackarna
§ 141 Ändrade mötestider för nämnden oktober - december 2019
§ 142 Föreningsbidrag 2019
§ 143 Redovisning av beviljat bidrag till arrangemang - Klippanfesten 30-

31 aug 2019 (26 500 kr)
§ 144 Kurser och konferenser 2019
§ 145 Informationsärenden 2019
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§124

Val av justerare (i tur att justera Oscar Einarsson)

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
Att Oscar Einarsson väljes jämte ordförande justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§125

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
Att godkänna dagens föredragninslista.
_____
 
 

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126

Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i kommunen 
(Klippans Boxningsförening) 
KFN 2019.0174

Ärendet
Klippans Boxningsförening är en nystartad förening som önskar bli en bidragsberättigad 
sådan. Föreningen bildades då det fanns ett tomrum för boxare i Klippan vilket gjorde att 
utövarna var tvungna att åka till Helsingborg för att träna. Målet är att till en början 
erbjuda Klippans boxare ett sammanhang och en arena för att kunna utöva sin sport.
Idag har föreningen ca 25 st medlemmar.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 82, 2019-09-30.
Ansökan från Klippans Boxningsförening, 2019-09-16.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
Att godkänna Klippans boxningsförening som bidragsberättigad förening f r o m 2019-
11-01,
 
Att bevilja föreningen ett startbidrag om 500 kr,
 
Att finansiering sker genom nämndens anslag till verksamhetsbidrag, akt. 431.
_____

Beslut skickas till 
Klippans Boxningsförening
Föreningskonsulent

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127

Budget 2020 - Taxor och avgifter för Kultur- och fritidsförvaltningen fr 
o m  2020-01-01 (med uthyrningsregler) 
KFN 2019.0165

Ärendet
Enligt Kultur- och fritidsnämndens reglemente har Kommunfullmäktige delegerat till 
nämnden att ta beslut om taxor och avgifter vid de anläggningar/aktiviteter som faller 
inom nämndens ansvarsområde inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
Då detta var otydligt vid nämndens möte 2019-09-04 upptas ärendet på nytt.
Förvaltningschefen informerar och förtydligar kring processen av våra taxor och avgifter.
Små justeringar är gjorda i utkastet till taxor och avgifter. Det har lagts till en punkt 
4 gällande prioriteringar vid uthyrning, en felaktig taxa A under Åbyvallen kat. 2 har 
ändrats. I dokumentet finns också förslag på fyra lokaler som inte är nämndens 
ansvarsområde utan tillhör Barn- och utbildningsnämnden. Om dessa lokaler skall ingå i 
objekten för uthyrning kommer det bli ett särskilt ärende som kräver fullmäktiges beslut.
 
Beslutsunderlag             
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 83, 2019-09-30.
Taxor och avgifter, version 5, 2019-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
Att godkänna förslaget till taxor och avgifter, att gälla fr o m 2020-01-01.
_____

Beslut skickas till 
Biblioteket
Musikskolan
Bad och friskvård
Ung fritid
Driften
Lokalbokare
Föreningsutvecklare (2)
Kommunledningsförv. kansli
 
 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 (30)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128

Budget 2019 - Delårsbokslut per 2019-08-31 
KFN 2019.0175

Ärendet
Förvaltningen presenterar delårsbokslut per 2019-08-31.
Året har präglats av nysatsningar där Sågen är den kanske största satsningen i 
förvaltningens historia.
Biblioteket har utvecklat meröppet i Östra Ljungby som rönt stor uppskattning.
Förvaltningen har erbjudit unga ett brett sommarprogram.
Mobila teamet har varit igång under sommaren.
Andra stora händelser/satsningar är Agility SM som genomfördes under juni på 
Åbyvallen.
Nya bidragsbestämmelser och nytt webbaserat bidrags- och bokningssystem är under 
implementering.
 
Två vakanser inom fritid gör att förvaltningen går mot en tung höst som till viss del har 
en positiv påverkan på ekonomin. En omorganisation inom förvaltningen skall 
implementeras under hösten 2019.
 
Det ekonomiska läget är anstängt utifrån flera oförutsedda kostnader såsom nedbrunnen 
toalett vid Bandsjön, inbrott på Åbyvallen, utköp av traktor samt ett oljeläckage vid 
friluftsbadet i Ljungbyhed.
 
Prognosen för helår beräknas bli ett underskott på ca 500 tkr.
 
Enhetscheferna har fått i uppdrag att se över sina verksamheter om det finns möjlighet att 
spara upp till 50 tkr om det blir aktuellt med insatser för att klara ett rimligt årsresultat.
 
Av nämndens investeringsprojekt kommer inte projekt 783, Klippans badhus utemiljö 
1 000 tkr, att genomföras.
 
Beslutsunderlag           
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 84, 2019-09-30.
Delårsrapport per 2019-08-31 för Kultur- och fritidsnämnden.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar                     
Att notera och godkänna delårsrapporten per 2019-08-31.
_____
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Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Chefer inom förv.
Ekonomikontoret
Förv. ekonom

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129

Budget 2019 - uppföljning 
KFN 2019.0036

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m september 2019.
En viss inbromsning har skett, en vakans gör att utflödet bromsats något på bekostnad av 
verksamheten. Återhållsamhet generellt har också gett viss effekt. Under året har 
förvaltningen haft en rad oförutsägbara kostnadskrävande händelser såsom inbrott på 
Åbyvallen, lösen av ofördelaktigt leasingkontrakt, nedbrunnen omklädningsbyggnad vid 
Bandsjön och genomförandet av Sågenprojektet som genererat mycket kostnader i den 
löpande verksamheten. Minskade inkomna statsbidrag mot tidigare år, samt överdrag på 
personal utifrån stora parallella projekt.
Bad och friskvård har signalerat positiva prognoser tidigare men omfattande åtgärder i 
maskinrum gör att prognosen är mindre positiv idag även om siktet fortfarande går mot 
ett nollresultat.
Bibliotek, Allmän kultur, Ung fritid och Musikskolan ser ut att klara budget och till viss 
del ett litet överskott.
 
Investeringsprojekten ligger i fas förutom utemiljön vid badet, 1 000 tkr, som ej kommer 
att genomföras.
 
Beslutsunderlag    
Månadsrapport september 2019.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
Att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m september 2019.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
Förv. ekonom

Paragrafen är justerad

11 (30)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130

Sammanträdestider 2020 
KFN 2019.0176

Ärendet
Förvaltningen presenterar förslag till sammanträdestider under 2020 för Kultur- och 
fritidsnämnden enligt följande:
29 januari, 11 mars, 22 april, 10 juni, 16 september, 14 oktober, 18 november och 16 
december.
 
Beslutsunderlag                     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 85, 2019-09-30.
Förvaltningens skrivelse, 2019-09-24.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
Att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2020.
_____

Beslut skickas till 
Kommunledningsförv. kansli

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131

Redovisning av beviljat bidrag, 20 tkr, till Musik i Parken Ljungbyhed 
2018 
KFN 2018.0073

Ärendet
Ljungbyheds Framtid har inkommit 2019-09-18 med kompletterande redovisning kring 
arrangemanget Musik i Parken, Ljungbyhed 2018.
Föreningen fick beviljat 20 tkr till arrangemanget.
 
Beslutsunderlag          
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 86, 2019-09-30.
Redovisning från Ljungbyheds Framtid, 2019-09-18.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
Att notera och godkänna inkommen redovisning.
_____

Beslut skickas till 
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132

Redovisning av beviljat bidrag (39 500 kr) Musik i parken  2019 
KFN 2019.0084

Ärendet
Ljungbyheds Framtid har inkommit 2019-09-20 med redovisning av beviljat bidrag, 25 
tkr, till arrangemanget Musik i parken, Ljungbyhed 2019. Av redovisningen framgår att 
föreningens egen insats är 21 828 kr.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 87, 2019-09-30.
Redovisning från Ljungbyheds Framtid, 2019-09-20.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
Att notera och godkänna inkommen redovisning.
_____

Beslut skickas till 
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133

Utvärdering Mobila teamet  2019 
KFN 2019.0177

Ärendet
Förvaltningen har gjort en utvärdering av Mobila teamet 2019. Mobila teamet startade 
som ett projekt sommaren 2018 då det upplevdes som orolig stämning i kommunen, den 
upplevda tryggheten minskade och upplevd ökad ungdomsbrottslighet samt antisociala 
beteenden hos kommunens unga.
Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen där samtliga förvaltningar 
bidrog med personal och de ekonomiska resurserna tillkom genom politiska beslut. 
Projektets personal befann sig i rörelse i kommunens alla delar för att bygga relationer 
med ungdomar och identifiera vilka platser som var mest frekvent besökta av 
målgruppen, samt att observera vilka typer av rörelser och aktiviteter som förekom.
 
Sommaren 2019 har varit märkbart lugnare än sommaren 2018. Kontakten med polisen 
har varit i stort sett obefintlig detta år, vilket är beklagligt då denna kontakt fick många 
positiva effekter förra året. Kontakten med brottsförebyggare och socialtjänst har varit 
bra med hjälp och stöttning.
Relationsbyggandet med ungdomarna har varit framgångsrikt under sommaren. Detta 
skulle dock kunna förbättras ytterligare om det var ett långsiktigt projekt med 
helårsanställd personal med uppdrag att jobba med Mobila teamet.
 
Kostnaden för Mobila teamet 2019 är ca 350 tkr.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 88, 2019-09-30.
Tjänsteskrivelse från Avdelningschef Kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-09-24.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
Att notera redovisningen av Mobila teamet 2019.
_____

Beslut skickas till 
Ung fritid
Barn- och utbildningsförv.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialförv.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134

Föreningsutskott kopplat till Kultur- och fritidsnämndens nya 
bidragsbestämmelser 
KFN 2019.0168

Ärendet
I samband med att det nya bidragssytemet som bygger på föreningsdialog införs i 
kommunen behövs en organisation kring hanteringen av dialogmöten och 
bidragsgivning. Uppskattningsvis är det ca 80-90 föreningar som söker bidrag.
 
Förvaltningen presenterar förslag på upplägg för dialogmöten enligt följande: Tre gupper 
bestående av två/ tre politiker (en grupp med tre) och en tjänsteman. Dialogerna 
genomförs v 46 (mån, tis, ons), v 47 (mån, tis), v 48 (tis + ev tor om det behövs)
Mötena börjar kl 16.30 - 17.00, 17.15 - 17.45, fikapaus, 18.15 - 18.45, 19.00 - 19.30, 
19.45 - 20.15.
 
Efter genomförda dialoger blir det ett avstämningsmöte där handläggare 
och föreningsutskottet upprättar förslag på bidragsnivårer till föreningarna. Förslaget 
kommer upp för beslut vid nämndens möte i januari 2020 och utbetalning till 
föreningarna sker i februari 2020.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 89, 2019-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
Att godkänna förslaget till upplägget av dialogmötena.
_____

Beslut skickas till 
Förv.chef
Kulturutvecklare
Föreningsutvecklare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att arkitekt har upprättat en skiss över ombyggnaden av 
modulerna som ska bli Ljungbyheds IF nya klubbstuga m m. Vid ett möte med 
Ljungbyheds IF och Tekniska förvaltningen framfördes synpunkter från föreningen att 
skissen ej uppfyllde deras behov, nytt skissförslag ska upprättas.
Tekniska förvaltningen har utsett en ny projektledare för projektet och även gjort en 
extern upphandling kring bygget.
Tidplanen är att klubbhuset ska vara klart i mars 2020.
 
2019-10-31 upphör kontraktet med företaget Meccom där en del av modulerna förvaras. 
Andra alternativ undersöks, ev ställa modulerna på plats i närheten av befintlig 
klubbstuga och täcka för vinterförvaring. På grund av förseningar med ombyggnaden bör 
Tekniska förvaltningen som är projektledare ta ansvaret och lösa den fortsatta förvaringen 
av modulerna.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 90, 2019-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
Att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek 
KFN 2016.0221

Ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag 2019-10-23 att upprätta nämndens behov av lokaler och 
samverkansmöjligheter med (BUF) Barn- och utbildningsförvaltningen/Barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) i Östra Ljungby och Ljungbyhed som inlaga i BUF:s 
skrivning som utgör underlag till Tekniska förvaltningen.
BUN och Kultur- och fritidsnämnden har i många stycken ett gemensamt uppdrag som 
skulle ha mycket att vinna på ett nära samverkansarbete.
Ett grundfundament i lärande är läskunnighet och lusten till läsning och detta är ett tydligt 
målområde för båda nämnder om än med lite olika ingångar. Skolan har ett tydligt 
uppdrag att tillhandahålla ett väl fungerande skolbibliotek. Med utbildad personal och 
stimulerande och funktionell miljö utgör ett skolbibliotek en viktig beståndsdel i skolans 
uppdrag.
 
Ett av folkbibliotekets viktigaste uppdrag är att stimulera till och öka lusten till läsning 
där barn och unga är en prioriterad målgrupp.
Det är idag inte ovanligt att det arbetas med integrerade skol- och folkbibliotek. Klippans 
kommun gör det redan idag med gymnasiebiblioteket. Från Kultur- och fritids sida är ett 
integrerat bibliotek en bra möjlighet att möta alla barn och unga i kommundelen vilket 
utgör en bra grund för att lyckas med uppdraget att öka läslusten. Med dagens 
folkbibliotek i Ljungbyhed och Östra Ljungby ser förvaltningen begränsade möjligheter 
att uppnå önskvärda resultat. Ett integrerat bibliotek ger också synergieffekter med lägre 
lokalkostnader, effektivare inköpsmöjligheter, möjligheter att stärka respektive 
förvaltnings personal etc.
För att integreringen inte skall få negativa konsekvenser krävs att biblioteket har en 
ingång för allmänheten som inte går via skolan. En egen ingång för folkbiblioteket är ett 
absolut krav för att integreringen skall fungera samt att båda parter har utbildad personal 
och ett gemensamt synsätt på verksamheten.

Ett andra uppdrag som de båda nämnderna har gemensamt är att stärka ungdomarna i sin 
resa mot vuxenlivet utöver det formella läruppdraget. Även i detta kan man hitta 
synergieffekter genom att samlokalisera fritidsgårdsverksamhet i en högstadieskolmiljö. 
Skolan har behov av lokaler och ytor för ungdomarnas fria tid under skoldagen. Dessa 
lokaler kan anpassas för att kunna användas även kvällstid för fritidsgårdsverksamhet. 
Även när det gäller dessa lokaler är det ett absolut krav att det finns en entré som 
möjliggör att komma in utan att passera skolan. I Ljungbyhed finns idag en 
fritidsgårdsverksamhet att tillgå men i Östra Ljungby är det ett mycket stort behov av nya 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

lokaler för fritidsgårdsverksamhet då det idag inte finns att tillgå.

Lokalbehov:
Bibliotekets behov är ett biblioteksrum (med ”egen ingång”) på 200–250 kvm samt lokal 
för programverksamhet som skulle kunna vara i form av skolans aula/samlingssal/plats 
om den ligger i anslutning till biblioteket. Ett kontorsrum för biblioteket som också utgör 
uppackningsrum.
Fritidsgårdens behov är ett större rum med cafémöjlighet samt rum för aktiviteter och ett 
mindre kontorsrum, totalt ca 200 kvm. Även fritidsgården behöver ha en separat entré.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-10-23.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
Att ställa sig bakom förvaltningens viljeinriktning.
_____

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137

Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2 
KFN 2019.0169

Ärendet
Ombyggnad av Sågen, etapp 2 har börjat. I gymnastikföreningens lokaler har tidigare 
aviserats om att gräva en grop för att ersätta den uppbyggda "hoppgropen" då detta är en 
förutsättning för att vissa dicipliner inom gymnastiken skall kunna tränas/utövas. Som det 
är idag måste vissa av föreningens medlemmar åka till Lingvallen/Ängelhom för att träna 
detta. Planen var att gräva en 2 meter djup grop inne i gymnastikens lokaler men 
problemet som inte gick att förutse är att grundvattnet står högre än dessa 2 meter som 
behövs. På grund av detta blir det väldigt dyrt ochh gräva inomhus då gropen måste göras 
så stor för att kunna göras vattensäker så att inte läckage kommer i gropen. För att minska 
kostnaderna är nu planen att gräva gropen utanför huset och bredda den utvändiga 
tillbyggnaden som ändå skall göras för friidrottens lokaler.  Detta ingrepp blir billigare 
och stör verksamheten mindre än invändigt bygge.
 
Tekniska förvaltningen har dock flaggat för att det behövs mer pengar för att utföra dessa 
önskemål och uppmanar nämnden att äska mer pengar till projektet.
Förvaltningschefen informerar att det finns en investeringspott på 1 000 tkr som är tänkt 
för utemiljön kring Klippans badhus och som inte kommer att genomföras under 2019. 
Ett förslag är att ev kunna nyttja denna pott till Sågenprojektet enligt ovan.
 
Vid ett ev godkännande av nämnden ska ärendet vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för beslut.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 92, 2019-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
Att ställa sig bakom förvaltningens förslag till omdisponering av Klippans Badhus 
investeringspott på 1 000 tkr,
Att föreslå Kommunfullmäktige att få beviljat omdisponering av Badhusets 
investeringsanslag för 2019 enligt ovan,
Att investeringsanslaget 2019 för Klippans Badhus överförs till Tekniska förvaltningen.
 
Reservation    
Per-Olof Seger (SD) reserverar sig mot beslutet.
 
"Vi i SD Klippan reserverar oss skriftligen mot ärende 14 som presenterades under 
KFN:s möte den 23 oktober 2019.
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Förvaltningen har upprättat ett förslag på omdisponering av Klippan Badhus 
investeringspott på 1 miljon kronor för att kunna lösa gymnastikföreningens problematik 
kring hoppgropen.
 
Nämnden ställde sig bakom beslutet att omdisponera pengarna.
 
SD Klippan reserverade sig mot beslutet.
 
SD Klippan anser att andra kostnadseffektiva alternativ också ska utredas och läggas 
fram som förslag."
 
För SD Klippan, Ledamöter Kultur- och Fritid
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 138

Skridskobana av plast inne på Sågen 
KFN 2019.0180

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att anläggning av boulebanorna inne på Sågen nu är 
färdigställda och att det nu går att få en överblick på hur stor en skridskobana kan vara, 
uppskattningsvis uppåt 70 m2. Skridskobanan finansieras med pengar från Skåneidrotten.
Per-Olof  Seger (SD) påtalar vikten av att det tas hänsyn till miljöaspekten vid 
beställningen av skridskobanan.
 
Beslutsunderlag       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 93, 2019-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
Att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 139

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Invigning av aktivitetsparken genomfördes 2019-09-21 med bl a tal av nämndens 
ordförande. Det var många besökare och ett uppskattat arrangemang.
Bygglov är beviljat för ett träkonstverk av Leonard Anton som heter Fjärilshuset och 
kommer att anläggas under vintern.
Belysningen i parken är färdigställt.
Redovisning till Boverket ska göras senast 2019-10-31. Från Treklövern finns 500 tkr att 
investera i parken under 2020.
 
Elin Luckmann (SD) upptar problemet med ungdomar från fritidsgården som stör de 
yngre barnen ute på aktivitetsparken. Förvaltningschefen informerar att det pågår 
diskussioner kring hur detta kan lösas.
 
Ingemo Nilsson (C) framför synpunkter från Funktionshinderrådet. Önsvärt med någon 
form av matta som rullstolsburna kan använda för att komma fram till kompisgungan. 
Tydligare och större skyltar. Tydligare markeringar vid höjdskillnader.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 94, 2019-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
Att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 140

Skötseln på Himlabackarna 
KFN 2019.0181

Ärendet
Ordföranden upptar frågan om skötseln på Himlabackarna. Viktigt att det klipps och röjs 
ordentligt så det finns möjlighet till bl a pulkaåkning i backen.
Förvaltningen har gjort beställning på arbetet till Tekniska förvaltningen.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 95, 2019-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
Att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 141

Ändrade mötestider för nämnden oktober - december 2019 
KFN 2019.0182

Ärendet
För att förvaltningen ska hinna med arbetet kring internbudgeten för 2020 föreslås 
ändring av nämndens möte i oktober - december enligt följande: 16/10 flyttas till 23/10, 
13/11 flyttas till 20/11 och 11/12 flyttas till tor 19/12.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 96, 2019-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
Att notera och godkänna föreslagna ändringar av nämndsmötena oktober - december 
2019.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 142

Föreningsbidrag 2019 
KFN 2019.0094

Ärendet
Delbetalning av verksamhetsbidrag till Klippans Konstförening för 2019. På grund av fel 
i förvaltningens underlag för föreningsbidrag 2019 har endast 25 tkr beviljats och 
utbetalts till föreningen. Rätt belopp skall vara 35 tkr och återstående belopp, 10 tkr, 
måste nämnden ta ett nytt beslut om då förvaltningen inte har delegation på mer än 5 tkr.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från kulturutvecklare, 2019-10-15.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
Att bevilja Klippans Konstförening sin återstående del av verksamhetsbidraget för 2019 
på 10 tkr,
 
Att finansiering sker genom nämndens anslag till föreningsbidrag.
_____

Beslut skickas till 
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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§ 143

Redovisning av beviljat bidrag till arrangemang - Klippanfesten 30-31 
aug 2019 (26 500 kr) 
KFN 2019.0113

Ärendet
MIC (Musik i centrum) har inkommit 2019-10-16 med redovisning av beviljat bidrag, 26 
500 kr, för arrangerade konserter under två dagar på Norrehus under Klippanfesten 2019. 
Ett lyckat arrangemang där det totalt kom ca 475 besökare.
 
Beslutsunderlag    
Redovisning från MIC, 2019-10-16.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
Att notera och godkänna inkommen redovisning.
_____

Beslut skickas till 
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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§ 144

Kurser och konferenser 2019 
KFN 2019.0026

Ärendet
Inbjudan från Kommunförbundet Skåne gällande konferens i barnrättens anda. 
Barnkonventionen fyller 30 år och 1 januari 2020 blir den svensk lag. Konferensen äger 
rum 2019-11-20 i Eslöv.
 
Beslutsunderlag    
Inbjudan från Kommunförbundet Skåne.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
Att godkänna att intresserade i nämnden bereds möjlighet att deltaga vid konferensen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 145

Informationsärenden 2019 
KFN 2019.0023

Ärendet
KFN 2019.185-1.000
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 148, 2019-09-23 - Svar på motion om att lyfta 
fram framgångsrika idrottsprofiler från Klippan i idrottshallens korridorer.
 
KFN 2019.186-1.000
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 149, 2019-09-23 - Svar på motion om ansvar för 
människor, djur och miljö. Nej till pyroteknik.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens sammanställning, 2019-10-23.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
Att notera informationen.
_____
 

Paragrafen är justerad
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