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§1

Val av justerare ( i tur att justera Therese Långberg)

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att Therese Långberg väljes jämte ordförande justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§2

Godkännande av föredragningslista

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

  

Paragrafen är justerad
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§ 3

Ansökan om ersättning i samband med flytt till annan lokal 
KFN 2021.0001

Ärendet
OK Kompassen genom dess ordförande har inkommit 2021-01-12 med en skrivelse till 
nämnden gällande ersättningsanspråk då man anser sig otillbörligen uppsagd från sina 
lokaler på Elfdalen och inte erhållit godtagbara alternativa lokaler.

Bakgrunden är att Kultur- och fritidsförvaltningen har hyrt aktuell lokal av Tekniska 
förvaltningen och blev uppsagda då ny arrendator skulle ta över campingplatsen, och 
gjorde anspråk på de lokaler som OK Kompassen förfogade över. 2018 inleddes 
diskussionerna med föreningen om att detta skulle ske och en dialog om lämpliga 
lösningar inleddes.
Förvaltningens ambition är alltid att i samförstånd hitta lösningar på uppkomna 
situationer vilket också var ingången i detta fall. Upplevelsen var att detta var en 
ömsesidig vilja och att dialogen och samtalsklimatet varit bra fram till våren 2020 då 
föreningen flyttade ur sina lokaler på Elfdalen. Sedan utflytt har förvaltningen 
härbärgerat föreningens inventarier hyresfritt i kommunala lokaler på Sågen.

Förvaltningen har föreslagit fyra olika lokaler för föreningen, Sågenhuset, ”Port Arthur” 
del av lokal delat med scouter nära Elfdalsområdet. Delad lokal med Rönne hund-
ungdom vid Pappersbruket samt Åbyvallen, gamla tennishuset, som skulle vara en 
tillfällig lösning till dess att Åbyvallen renoveras då möjligheter till behovsanpassade 
lokaler skulle finnas, troligen 2022/23. Samtliga lokaler ägs och förvaltas av kommunen 
och skulle ge låg hyra för föreningen och möjlighet till specialanpassningar. Kommunens 
praxis är att så långt det är möjligt härbärgera föreningarna i kommunalt ägda lokaler. 
Endast i undantagsfall där kommunens alternativ ej fungerar för verksamheten kan 
nämnden bevilja hyresbidrag för av föreningen inhyrda/ägda lokaler. Föreningen har av 
olika själ valt att avböja de föreslagna lokalalternativen.
Med anledning av föreningens skrivelse har förvaltningen varit i kontakt med 
kommunens jurist som inhämtat sakkunskap från SKR, Sveriges Kommuner och 
Regioner. Det som framkommit i dialogen med SKR är att en uppsägning inte behöver 
vara mer formel än muntligt om man är överens om att föreningen skulle lämna lokalen, 
vilket förvaltningen upplever att så var fallet. SKR pekar på dels en långvarig diskussion 
med olika alternativ föregått det facto att föreningen faktiskt flyttat ur lokalerna. Man kan 
inte komma i efterhand och hävda rätt till ersättning utan hyresförhållandet är avslutat 
oavsett skriftlig uppsägning.
Föreningen har normalt inte rätt till ersättningslokal från kommunen och ej heller rätt till 
ersättning pga högre hyra för annan lokal eller rätt till ersättning för flytt och 
iordningställande av ny lokal. Alla former av stöd i lokalfrågor behandlas i 

6 (23)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

bidragshanteringen inom ramen för kommunens verksamhetsbidrag och är inget 
föreningar automatiskt har rätt till.
Med stöd av ovan föreslår förvaltningen att nämnden tillbakavisar alla krav från OK 
Kompassen och hänvisar till sedvanlig ansökan inom ramen för verksamhetsbidrag för 
eventuell kompensation för hyran.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-02-08.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 1, 2021-01-27.
Skrivelse från OK Kompassen, inkom 2021-01-12.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att avslå OK Kompassens ersättningsanspråk,
 
att uppmana OK Kompassen att ansöka om lokalstöd inom ramen för 
verksamhetsbidraget.
_____

Beslut skickas till 
OK Kompassen
Föreningskonsulent

Paragrafen är justerad

7 (23)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

Badverksamhet sommaren 2021 
KFN 2021.0002

Ärendet
Under Coronapandemin har personalen på badhuset utfört storstädning och rengjort 
bassängerna inomhus som normalt görs på sommartid. Utifrån detta kan badverksamhet 
erbjudas allmänheten under sommaren. Friluftsbadet i Ljungbyhed är i bra skick.
När det gäller friluftsbadet i Östra Ljungby fungerar det rent teoretiskt men arbetsmiljön 
är inte bra när det gäller vattenreningen och möjligheterna till att erbjuda servering och 
kiosk är ytterst begränsad. Inför sommaren 2020 sattes en liten containerbod upp för 
biljettförsäljning/entré samt viss försäljning. I boden som är extremt liten finns varken el 
eller vatten/avlopp vilket begränsar försäljningen.
Förvaltningen har ej egen personal eller ekonomi att driva tre bad inom befintlig 
budgetram under sommaren. Tidigare år har badhuset varit stängt för bassängrengöring 
sommartid och fokus har varit på friluftsbaden. 2020 fanns möjligheten att ha öppet 
badhuset sommartid och det visade sig att behov fanns, många nyttjade badhuset under 
sommaren.
Det finns en möjlighet att hålla båda friluftsbaden igång genom att upplåta som tidigare 
driften av Östra Ljungbybadet till Scouterna Östra Ljungby och att förvaltningens 
personal driver friluftsbadet i Ljungbyhed och i begränsad omfattning badhuset vilket 
skulle vara det mest optimala.
Scouterna i Östra Ljungby har anmält intresse att driva badet sommaren 2021 men det 
finns ett berättigat krav från föreningen och det är att bättre förutsättningar för försäljning 
och arbetsmiljö för deras personal tillskapas. En kioskbyggnad/lösning behöver uppföras 
och dialog med tekniska för att se på förutsättningarna är i gång. Medel för denna åtgärd 
finns inte i nämndens budgetram. 

Behovet av friluftsbaden är större än ett normalår utifrån Pandemin. Behovet av 
smittsäker verksamhet utomhus kan komma att kvarstå sommaren 2021. Ett år med 
pandemin har påverkat simkunnigheten bland våra barn i stor utsträckning då simskolor 
och skolans simundervisning fått minska och ställas in.
Friluftsbaden skulle om man öppnar dem ett par veckor tidigare och förlänger säsongen 
ett par veckor kunna erbjuda simundervisning dagtid för skolorna. Dock krävs det att 
medel tillskjuts i kompletteringsbudgeten om detta ska kunna genomföras.
 
Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-02-08.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 2, 2021-01-27.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
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,

att Kultur- och fritidsförvaltningen upprättar ett avtal med Östra Ljungby Scoutkår kring 
drift av Östra Ljungbybadet sommaren 2021.
_____
 

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 5

Redovisning av investeringsbidrag 2020 
KFN 2020.0099

Ärendet
Östra Ljungby Bygdegård har inkommit med redovisning kring beviljat 
investeringsbidrag 2020 (40 tkr). Föreningen har gjort byte/installation av styr- och 
larmsystem på deras värmeanläggning.
 
Klippans hembygdsförening har inkommit med redovisning kring beviljat 
investeringsbidrag 2020 (100 tkr). Föreningen har gjort byte av södergavel på 
Vedbylängan, byte av vissa delar på södergaveln på vagnskjulet samt målning av 
vagnskjul, soldattorp och förråd.
 
Riseberga-Färingtofta hembygdsförening har inkommit med redovisning kring beviljat 
investeringsbidrag 2020 (14 tkr). Föreningen har uppgraderat befintligt larm i 
hembygdsstugan.
 
Annika Ingelström Nilsson, L, önskar att förvaltningen har tydliga riktlinjer kring 
redovisning av investeringsbidragen och vad som gäller för de föreningar som inte 
inkommer med redovisning.
 
Beslutsunderlag       
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 3, 2021-01-27.
Föreningarnas inkomna redovisningar.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera och godkänna inkomna redovisningar, samt
 
att förvaltingen får i uppdrag att ta fram riktlinjer kring investeringsbidragets redovisning.
_____

Paragrafen är justerad

10 (23)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

Processen kring studieförbundens bidrag 2021 
KFN 2020.0134

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 att anta den nya bidragsmodellen för 
studieförbundsbidragen att börja gälla fr o m 1 januari 2021.

Beredningen av den kvalitataiva delen av bidraget ska göras, precis som med övriga 
föreningars verksamhetsbidrag, genom dialoger, tjänstemannaberedning och beredning i 
Föreningsutskottet.
Studieförbundens ansökningar ska vara inkomna senast 2021-03-15 och efter dialoger 
och handläggning av tjänstemän och föreningsutskottet kommer det upp för beslut vid 
nämndens möte 2021-04-28.
Förslag att genomföra dialogmötena med hela föreningsutskottet under en heldag.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 5, 2021-01-27.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

 

Paragrafen är justerad
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§ 7

Studieförbundens bidrag 2021 gällande den kvantitativa delen 
KFN 2021.0007

Ärendet
Med det nya stödsystemet för studieförbundens bidrag har förvaltningen delat upp 
bidragen i två delar. En ny del som benämns är den kvalitativa delen där förbunden söker 
bidrag utifrån planerad verksamhet. Den andra delen, den så kallade kvantitativa delen 
handläggs enligt tidigare rutiner där bidraget fördelas utifrån föregående års genomförd 
verksamhet.
Då Corona pandemin omöjliggjort stora delar av verksamheten under 2020 skulle den 
fördelningsprincipen slå väldigt fel vilket uppmärksammats av Folkbildningsrådet, 
Regionen m fl. Rekommendationerna som ges och som följs av merparten av 
kommunerna i Sverige är att man frångår principen fördelning utifrån föregående år och 
istället väljer att fördela i enlighet med året innan, dvs på 2019 års redovisade siffror.

Förvaltningen ser det som viktigt att Klippans kommun följer samma princip för att 
studieförbunden skall kunna fortsätta bedriva verksamhet i kommunen.
Förvaltningen kommer att begära in redovisning av studieförbundens verksamhet 2020 
senast 1 maj 2021 för att bidrag skall betalas ut i maj/juni, men att beräkningsgrundande 
år blir 2019.
 
Beslutsunderlag       
Kultur- oc fritidsnämndens presidium § 8, 2021-01-27.
Förvaltningschefen skrivelse, 2021-01-21.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att studieförbundens bidragsnivå för den kvantitativa bidragsdelen 2021 baseras på 2019 
års redovisade siffror och betalas ut efter studieförbundens redovisning av faktisk 
verksamhet 2020.
_____

Beslut skickas till 
Studieförbunden

Paragrafen är justerad
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§ 8

Rapport systematiskt Arbetsmiljöarbete 2020 (SAM) 
KFN 2021.0005

Ärendet
Förvaltningen redovisar en rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020. 
SAM ska årligen följas upp för att säkerställa att planerade åtgärder genomförts och fått 
önskad effekt/resultat.
 
Uppföljningen ska utgöra underlag för dialog i LSG, FSG och CSG inom ramen för 
skyddskommitténs uppdrag.
 
 
Beslutsunderlag     
Rapport SAM.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 6, 2021-01-27.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 9

Info om nya gatunamn och kvarter vid västra industriområdet i 
Klippan 
KFN 2021.0009

Ärendet
Information om flera kommande nya kvarter och gatunamn vid industriområdet i 
västra Klippan.
Plan- och byggavdelningen har inkommit med plan över kommande fastighetsbildning i 
västra Klippan.
Förvaltningen har skickat ärendet vidare till Klippans hembygdsförening som har 
möjlighet att inkomma med namnförslag på gator i de nya kvarteren.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 13, 2021-01-27.
kartskiss från Plan och Bygg.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen, samt
 
att ärendet kommer upp för beslut vid nämndens möte i mars.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 10

Bidragsnivåer + Coronabidrag 2021 
KFN 2021.0008

Ärendet
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 möta behoven med de medel som finns tillgängliga. Detta är något som 
förvaltningen ser som högprioriterat, att fokusera på under kommande budgetprocesser.

Coronapandemin har orsakat ekonomiska konsekvenser för många föreningar på kort sikt 
och detta kommer vara en verklighet som kommunens föreningar kommer att leva med 
även under 2021. Detta kan ses som ett kortsiktigt problem för föreningarna men 
signalerna om långsiktiga konsekvenser är tydliga och kommer även att påverka framtida 
behov av ökat verksamhetsstöd för många föreningar.

Förvaltningen ser ett stort behov av att förutom översyn av framtida 
verksamhetsbidragsnivåer även införa ett kortsiktigt Coronastöd för 2021. I 
internbudgeten som beslutades i november 2020 finns en större post avsatt för 
arrangemang vilket förvaltningen bedömer utifrån pågående pandemi kan minskas under 
innevarande år för att inrätta ett Coronastöd 2021, motsvarande samma nivå som under 
2020, det vill säga 300 tkr. Förvaltningen ser att kriterierna skall vara de samma som för 
stödet 2020 och ges till föreningar som riskerar sin existens på grund av Coronapandemin 
och med fokus på barn och unga.
 
Beslutsunderlag       
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 9, 2021-01-27.
Förvaltningschefens skrivelse, 2021-01-21.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
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.
_____

15 (23)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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§ 11

Redovisning intern kontrollplan för 2020 
KFN 2019.0193

Ärendet
Förvaltningen redovisar intern kontrollplan för 2020. Ett antal riskmoment är gemensamt 
för alla nämnder och en del moment är specifikt för Kultur- och fritidsnämnden.
Några kontrollmoment gällande kommunikation och webbarbete har ej genomförts fullt 
ut p g a tidsbrist och personella resurser, dessa moment forsätter 2021. Under kategorin 
personal finns kontrollmomentet HME ökar inte där förvaltningen inte hunnit med bl a 
för inrättande av ny organisation samt med chefsbyten som gett viss turbulens, momentet 
fortsätter även 2021. Ett kontrollmoment har inte kunnat genomföras p g a pandemin.
 
Beslutsunderlag        
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 14, 2021-01-27.
Intern kontroll 2020.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 12

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 
KFN 2021.0006

Ärendet
Förvaltningen presenterar årsredovisning 2020 för nämndernas verksamheter.
Under året har nämnden sett svårigheter att arbeta för måluppfyllelse som i flera fall 
handlar om att öka nyttjandegraden av våra verksamheter. Många av de aktiviteter och 
insatser som planerats har fått ställas in på grund av pandemin.
 
Årets investeringar har inte fullt ut genomförts enligt plan och vissa investeringar har 
blivit billigare än planerat.
 
Årets resultat hamnar på minus 392 tkr.
 
Beslutsunderlag        
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 7, 2021-01-27
Årsredovisning 2020.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera och godkänna redovisningen av bokslut och verksamhetsberättelse för 2020.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 13

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Föreningen Ljungbyheds IF har flyttat ut ur sina gamla lokaler i gamla Ljungby skola och 
rivning av densamma har påbörjats.
Tekniska förvaltningen håller på att åtgärda vissa brister i de nya lokalerna.

Föreningen har flaggat för en del kommande investeringsbehov.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 10, 2021-01-27.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 14

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

Ärendet
Arbetet med att få klart hoppgropen till gymnastiken samt friidrottens löparbanor har 
påbörjats och beräknas bli klart om ca 3 månader.
Förbättring av fasaden på Sågenhuset pågår och där ingår även byten av en del fönster, 
samt att baksidan på Sågenhuset kommer att få belysning. Parkeringsplatsen har blivit 
större men det behövs bättre belysning. Det byggs ett miljöhus i anslutning till huset. 
Belysningen vid övergångsstället utanför Sågen upplevs emellanåt ej tillräcklig.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 11, 2021-01-27.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-viruset) 
KFN 2020.0073

Ärendet
Vart 14:e dag kommer information och ev nya riktlinjer från regeringen och 
Folkhälsomyndigheten.
 
Efter att det har varit helt stängt en tid i de olika verksamheterna öppnas det upp en del. 
Idrottshallar och gymnastiksalar öppnas för coronaanpassad träning för (födda 2002 och 
senare) 19 år och yngre.
Biblioteket fortsätter hålla stängt och allmänheten kan låna/lämna böcker i biblioteket via 
tidsbokning. Badhuset öppnar v 5 för Vårdcentralernas rehabträning, även simträning för 
yngre kommer igång. Det kommer vara fortsatt stängt för allmänheten ytterligare hågra 
veckor. Ung fritid tillsammans med badhusets personal planerar för verksamhet i 
badhuset v 8, sportlovet, genom bokning. Musikskolan återgår till individuell 
undervisning.
 
Eva Stjärnlind, S, vill framföra en hälsning till personalen i förvaltningen för mycket 
innovativa idéer till aktiviteter i dessa tider.
 
Anders Andersson, KD, framför att ungdomar synts till på kvällar/nätter i 
utrymmet/entrén till Holken och biblioteket i Ljungbyhed.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

Redovisning av delegationsärenden 2020 
KFN 2020.0022

Ärendet
Förvaltningen har sammanställt delegationsärenden för perioden 6/11 - 31/12 2020, inför 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-02-17.
 
2020-12-23 Dnr 2020.157.048, Ansökan om bidrag Egna Initiativ till barnloppis, 540 kr.
Delegat Kultur- och fritidschef.
 
2020-12-23 Dnr 2020.160.048, Ansökan om bidrag Egna Initiativ till 
halloweenaktiviteter i Östra Ljungby 2 089 kr.
Delegat Kultur- och fritidschef.
 
Beslutsunderlag       
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 15, 2021-01-27.
Förvaltningens sammanställning, 2021-02-17.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad

22 (23)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

Informationsärenden 2021 
KFN 2021.0003

Ärendet
KFN 2021.0004.000
Information om upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem samt 
voteringslösning, 2021-01-13, från kanslichef och nämndsekreterare.
 
Förvaltningschef informerar om inkommen skrivelse, ställd till Kommunstyrelsen, från 
Gråmanstorps bygdegårdsförening.
Föreningen beklagar att de ej får verksamhetsbidrag och har beslutat att lägga ner sin 
verksamhet och sälja bygdegården.
Det har genomförts ett möte med föreningen där förvaltningschefen varit tydlig med vad 
nämnden ger bidrag till.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens sammanställning, 2021-02-17.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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