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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61

Förslag att ta över Kommunstyrelsens bidragshantering till Kultur- 
och fritidsförvaltningen 
KFN 2017.0153

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 att ansvaret för bidragsgivning till vissa 
föreningar och organisationer överlåtes från Kommunstyrelsen till Kultur- och 
fritidsnämnden fr o m 2018-01-01. För finansiering av dessa bidrag överföres medel från 
Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden enligt följande:
Kommunkansli 160 tkr
Näringslivsavdelningen 50 tkr
Arbetsutskottets anslag till förfogande 100 tkr
Kommunstyrelsens anslag till förfogande 250 tkr
 
Förvaltningen presenterar förslag på fördelning av bidrag till föreningslivet som tidigare 
handlagts av Kommunstyrelsen.
Förvaltningen har valt att i möjligaste mån hålla bidragen på en nivå som tidigare år då 
underlagen och dialogen med föreningarna inte är upparbetad i år. Från 2019 års 
handläggning bör en djupare analys göras på varje förening och dess behov.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens förslag på fördelning av bidrag, 2018-06-01, bilaga KFN § 61/18.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Beviljar bidrag utifrån förvaltningens förslag.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62

Ansökan om bidrag 2018 till kulturföreningar 
KFN 2018.0105

Ärendet
I årets budget är 426 tkr anslagna till kulturföreningar.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till fördelning av bidrag till kulturföreningar 2018.
På grund av att några föreningar har inkommit för sent med sin ansökan har förvaltningen 
reviderat sammanställningen.
 
Mats Waldemarsson (S) utgår under ärendets beredning.
 
Beslutsunderlag      
Kulturutvecklare Lotta Andgrens skrivelse, 2018-06-05.
Förvaltningens sammanställning, 2018-05-02, reviderad 2018-06-05, bilaga KFN § 
61/18.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-05-08, § 45.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Beviljar bidrag enligt förvaltningens förslag till de kulturföreningar som har sökt för 
2018.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63

Ansökan om bidrag, 20 tkr, till Musik i Parken Ljungbyhed 
KFN 2018.0073

Ärendet
Föreningen Ljungbyheds Framtid arrangerar underhållning i Parken i Ljungbyhed fem 
sommarkvällar mellan den 27 juni och den 27 aug 2018. ”Musik i Parken” har fritt 
inträde och arrangemanget vänder sig till ”medborgare i och omkring Klippans 
kommun”.
Ljungbyheds Framtid ansöker om ett arrangemangsbidrag på 20 tkr. En preciserad budget 
för arrangemanget är bifogad till ansökan.
 
Kristina Jonsson (M) utgår under ärendets beredning.
 
Beslutsunderlag  
Ljungbyheds Framtids bidragsansökan, dat. 2018-03-26 och budget för arrangemanget.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-05-08, § 44.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut       
1. Beviljar Ljungbyheds Framtid ett bidrag om 20 tkr till "Musik i Parken" 2018.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till kultur- och fritidsarrangemang (obj. 
117).
3. Uppmanar Ljungbyheds Framtid att efter avslutat projekt lämna in en fullständig 
redovisning av arrangemanget avseende ekonomi, antal besökare m m.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64

Ansökan om arrangemansbidrag, Klippanfesten 2018 
KFN 2018.0112

Ärendet
Föreningen MIC – Musik i Centrum, i samarbete med Norrehus och Studiefrämjandet, 
vill vara en del av Klippanfesten 2018. Föreningen vill arrangera konserter den 24 och 
den 25 augusti. MIC ansöker om arrangemangsbidrag för att täcka kostnader för artister, 
komplettering av tekniken och ljus, ljud- och ljustekniker, samt entrévärd.
Deras konserter bör finnas med i Klippanfesten 2018 för att vara en del i att ”bredda” 
innehållet i utbudet i Klippans stadsfest.
MIC ansöker om ett arrangemangsbidrag på 83 tkr. En budget finns med i ansökan.
 
Beslutsunderlag    
Musik i Centrums ansökan, 2018-05-14.
Kulturutvecklare Lotta Andgrens skrivelse, 2018-06-07.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Beviljar MIC ett arrangemangsbidrag om 26 tkr.
2. Bidrar med medel från Migrationspotten för Klippanfesten 2018 (proj. 283) till MIC:s 
del upp till ett maxbelopp på 30 tkr.
_____
.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65

Ansökan om arrangemangsbidrag, Kulturdag med hembygd och 
släktforskning 
KFN 2018.0116

Ärendet
Åsbo släkt- och folklivsforskare, i samarbete med Hembygdsföreningarna i Klippan, 
Östra Ljungby/Källna, Hyllstofta, Riseberga/Färingtofta, ansöker om arrangemangsbidrag 
till en ”Kulturdag med hembygd och släktforskning” den 22 september 2018. 
Kulturdagen arrangeras för andra gången.
Förväntade utgifter mm och ett programblad/inbjudan är bifogad till ansökan.
De vill lyfta sin lokala marknadsföring kring arrangemanget på ett ”nytt sätt” och hitta 
gemensamma arbetsformer föreningarna emellan.
Åsbo släkt- och folklivsforskares ansöker om ett arrangemangsbidrag på 11 600 kr.
Kostnader för arrangemanget är inte specificerade och arrangemanget är under 
utveckling.
 
Beslutsunderlag   
Åsbo Släkt- och folklivsforskares ansökan, 2018-05-22.
Kulturutvecklare Lotta Andgrens skrivelse, 2018-06-07.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Beviljar Åsbo Släkt- och folklivsforskare ett arrangemangbidrag med 9 600 kr.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag (akt. 460) till kulturarrangemang.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66

Ansökan om bidrag för Åby marknad 
KFN 2018.0114

Ärendet
Klippans Brottarklubb står som ensam arrangör för årets Åby marknad. Föreningen 
menar att det beror på att andra föreningar har hoppat av det gemensamma arrangemanget 
som motiverar att man söker bidrag för att täcka kostnader för förlorad arbetsförtjänst för 
de som jobbar med marknaden. Föreningen har också investerat i programvara för att 
administrera arrangemanget.

Förvaltningen ser positivt på arrangemanget som sådant och ser gärna att det hålls vid liv 
men att detta arrangemang snarare är en näringslivsfråga än ett kultur- och 
fritidsarrangemang. Arrangemanget är en stor intäktskälla för arrangören och i och med 
att föreningen nu står som ensam arrangör blir intäkterna betydligt högre för föreningen 
varför man borde kunna ta eventuella personliga kostnader själva. Ansökan är dessutom 
så knapphändig då det saknas budget m m vilket förvaltningen efterfrågat så vi ser 
svårigheter att kunna bevilja den på grundval av ansökan.
Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan i sin helhet.
 
Beslutsunderlag    
Klippans Brottarklubbs ansökan, 2018-05-14.
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-05-29.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut        
Avslår Klippans Brottarklubbs ansökan om bidrag till Åby marknad.
_____
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67

Namn till Läderfabrikens rekreationsområde 
KFN 2018.0098

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av nämndens presidium att ta fram 
förslag på namn på Läderfabrikens rekreationsområde och därigenom även 
industriminnet/museet. Invigning av området sker den 29 september 2018.

Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar om ”namnsättning av gator och kvarter” i 
Klippans kommun, enligt PM (2008-08-20): ”Beslut och förslag till handläggningsrutiner 
vid namnsättning av gator och kvarter”.

Kultur- och fritidsförvaltningen har, efter att ha mottagit flertalet olika namnförslag, 
diskuterat förslagen inom och utom förvaltningen – med bl a kommunens tjänstemän och 
projektledare samt intressesällskap med koppling till Läderfabriken mfl kommit fram till 
ett namnförslag, nämligen Läderdalen.
 
Nämnden är inte enig kring namnvalet av Läderfabrikens rekreationsområde.
 
Beslutsunderlag     
Kulturutvecklare Lotta Andgrens skrivelse, 2018-06-07.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-05-08, § 43.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut         
Upptar ärendet för beslut vid nämndens möte i september.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68

Rapport om basbidraget 2018 till studieförbunden 
KFN 2018.0113

Ärendet
Förvaltningen presenterar en rapport om fördelning av basbidraget enligt gällande regler 
till studieförbunden 2018.
Totalt är det avsatt 522 tkr i budget till studieförbunden, 90% utgör basbidraget och 10% 
utgör utvecklingsbidraget.
 
Beslutsunderlag   
Rapport, fördelning av basbidraget till studieförbunden, 2018-05-08, bilaga KFN § 68/18.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69

Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i Klippans kommun 
KFN 2018.0093

Ärendet
Den ideella föreningen Elefant Rummet, med säte i Ljungbyhed, ansöker om att få bli 
bidragsberättigad förening i Klippans kommun.
Konstföreningen är nystartad 2017 och vill bl a verka för att tillgängliggöra 
konstutställningar och kulturarrangemang på landsbygden. ”Elefant Rummet” vill vara 
”en aktiv aktör som möjliggör och sammanför kulturell kunskap och konstnärlig praktik”. 
Föreningens syfte är att ”samordna projekt som utgör olika kulturella upplevelser till 
människorna på landsbygden”.
 
Förvaltningen ser goda förutsättningar till att föreningen Elefant rummet kan bli en 
spännande och nyskapande aktör inom kulturområdet i Klippans kommun och då främst i 
Ljungbyhed med omnejd.
 
Beslutsunderlag   
Elefant Rummets ansökan, 2018-04-10.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-05-08, § 41.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Godkänner föreningen Elefant Rummet som bidragsberättigad förening i Klippans 
kommun fr o m 2018-07-01.
2. Beviljar föreningen ett startbidrag om 500 kr, finansiering sker genom nämndens 
anslag till verksamhetsbidrag/föreningsinvesteringar (akt. 431).
_____
 
 

 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70

Översyn av Kulturpriset och stipendierna 
KFN 2010.0108

Ärendet
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att göra en översyn av priser och stipendier.
Förvaltningen föreslår några förändringar och att man instiftar ett nytt pris, samt att 
utdelningstillfället av priserna/stipendierna ändras.
 
Förvaltningen föreslår att tidpunkten för utdelandet av priserna ändras. Idag nomineras 
pristagaren under hösten på utdelningsåret och priset delas ut på årets sista 
fullmäktigesammanträde i december. Förvaltningen föreslår att prisutdelningsdagen 
sammanfaller med Nationaldagsfirandet för att på det sättet högtidlighålla pristagaren 
offentligt och sätta in det i ett sammanhang. Förvaltningen föreslår också att varje 
pristagare hedras med en liten plakett som sätts upp på en central plats i kommunen, t ex 
på biblioteket.
 
Kulturpriset behålls i nuvarande form och med prissumman 10 tkr.
Byggnadsvårdspremium, förvaltningen föreslår ändring till byggnadsvårdspris och 
tydliggör att stadsarkitekten bör ingå i beredningen.
Föreningsledarpriset, förvaltningen föreslår en höjning av prissumman från dagens 5 tkr 
till 10 tkr, där ledaren erhåller 5 tkr och föreningen erhåller 5 tkr som får disponeras på 
ett sätt som pristagaren föreslår.
 
Förvaltningen föreslår att nämnden instiftar ett nytt pris, Nytänkarpris till förening eller 
person som på ett nytänkande, kreativt eller oväntat sätt utvecklat det lokala 
föreningslivet eller kommunens evenemangs-/arrangemangsutbud. Prissumman föreslås 
vara 5 tkr.
 
Förvaltningens förslag till nämnden:
1. Godkänner förvaltningens förslag om att instifta ett Nytänkarpris.
2. Godkänner en höjning av Föreningsledarpriset till 10 tkr.
3. Ändrar benämningen av Byggnadsvårdspremie till Byggnadsvårdspris.
4. Ändrar utdelningstillfälle från december till Nationaldagen året efter det år priset avser.
5. Godkänner att alla pristagare hedras genom en plakett på central plats i kommunen.
 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag gällande punkterna 1, 2, 3 och 5.
 
Ordföranden förslår att utdelningstillfället ej bör ändras.
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Nämnden diskuterar kring punkt 4, förslaget att ändra på utdelningstillfället av priserna 
och enas om att behålla samma utdelningsdag 2018, d v s vid fullmäktiges möte i 
december.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-01.
Förvaltningens förslag på riktlinjer gällande priser och stipendier, bilaga KFN § 70/18.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
1. Föreslår Kommunfullmäktige att besluta godkänna punkterna 1, 2, 3, och 5.
2. Behåller samma utdelningsdag, punkt 4, för priserna som tidigare, d v s vid 
fullmäktiges möte i december.
_____
 

Paragrafen är justerad
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§ 71

Konstnärlig utsmyckning 
KFN 2018.0063

Ärendet
Medel för konstnärlig utsmyckning, s k konstpotten, finns upptaget i nämndens budget 
för 2018 med 555 tkr. Nämnden tilldelas varje år 100 tkr till detta ändamål.
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram olika förslag på arbetsformer gällande 
konstnärlig utsmyckning. Det pågår diskussioner kring olika utsmyckningar som kan 
lämpa sig på Sågenhuset och "kulturstråket" Sågen-badhuset-biblioteket.
 
Förvaltningen kommer att bli inblandad när det gäller konstnärlig utsmyckning av den 
nya planerade skolan på Nyslätt genom den sk enprocentsregeln.
 
Tekniska förvaltningen, gata/park, håller på att göra om rondellen vid Fabriksallén och 
har önskemål om konstnärlig utsmyckning. Förvaltningen har varit i kontakt med 
Leonard Anton, som arbetar med träskulpturer. Kulturutvecklare Lotta Andgren visar 
några skisser som föreställer vår kommunfågel, Kungsfiskaren och "Åsa kärringen" och 
materialet är ek. Kostnaden för uppdraget uppskattas till max 50 tkr.
Ev belysning av träskulpturen genom solceller diskuteras.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-03-14, § 28.
Visning av skisser på förslag till träskulpturer.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut         
1. Godkänner förvaltningens förslag på träskulptur i ek, som visar kungsfågeln och "Åsa 
kärringen", som konstnärlig utsmyckning i rondellen vid Fabriksallén.
2. Godkänner kostnaden, max 50 ktr, för projektet.
_____
 
 
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 72

Klippanfesten 2018 och framåt 
KFN 2017.0216

Ärendet
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att anordna och utveckla Klippanfesten för 
att tilltala en bredare målgrupp.
Sedan ett antal år anordnas Klippanfesten med Lions Klippan som huvudarrangör. 
Förvaltningen har haft ett antal dialogmöten med Lions och Partyfabriken och båda parter 
ställer sig positiva till förändringen av festen.
 
En logotype har tagits fram för ändamålet och används i marknadsföringen. Årets fest 
äger rum 23-25 augusti och kommer att förläggas till centrala delar av Klippan. 
Köpmannaföreningen kommer att medverka på olika sätt. Det pågår diskussioner kring 
vilka artister som kan medverka.
Norrehus kommer att ha en större trädgårdsfest med mat och musik.
Budgeten för Klippanfesten är 200 tkr.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-05-08, § 51.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 73

Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8. 
KFN 2013.0149

Ärendet
Två anbud har kommit in gällande Sågenprojektet. Anbuden är långt ifrån varandra och 
dessutom betydligt högre än vad som är budgeterat.Förvaltningschefen informerar att 
arkitekten fått i uppdrag att rita om delar av huset och dela upp i 7 etapper/moduler. 
Eftersom det kommer att byggas i etapper finns det ett par föreningar som inte kan 
tillträda tänkta lokaler enligt planerad tidsplan, men med möjlighet i ett senare skede.
En av anbudslämnarna har inkommit, 2018-05-31, med prisuppgifter för varje modul.
 
Förvaltningschefen visar ny ritning över Sågenhuset och redogör för ändringar som är 
gjorda. Prio ett är att alla föreningarna i 47:an ska kunna få tillträde till "sina" lokaler 
under november/december 2018. Även fritidsgårdsverksamheten ska kunna få lokaler 
som planerat.
KsAu beslutade 2018-06-13 om byggstart och ett första möte med byggherren blir 2018-
06-15.
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag på hur aktivitetsområdet vid Sågen, badhuset och 
skateanläggningen kan se ut. Olika idéer/synpunkter kring utemiljön har förts i 
Ledningsgruppen och i arbetsgruppen där alla förvaltningens enheter är representerade. 
Även elevskyddsombuden har fått framföra sina åsikter. Dialog med invånarna ska göras 
under hösten.
Ks har beslutat om Treklöverpengarna, 500 tkr, som förvaltningen får i januari 2019 och 
ska användas på aktivitetsområdet/parken vid skaten och badet. Förvaltningen har en 
egen pott på ca 200-300 tkr och en ansökan till Boverket kommer att göras.
Företaget som anlagt skateanläggningen har under sommaren möjlighet att gjuta en scen 
med ramp i betong för 190 tkr.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-05-08, § 50.
Ritning över Sågenhuset, bilaga Kfn § 73/18.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Noterar informationen.
2. Godkänner att det gjuts en scen i betong i anslutning till skateanläggningen.
3. Finansiering sker genom nämndens centrala investeringspott (proj. 771)
_____                           

Paragrafen är justerad
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§ 74

Sommarverksamhet 2018 i kommunen 
KFN 2018.0070

Ärendet
Anders Björkqvist, rektor på musikskolan, redogör för sommarlovsprogrammet 2018. Ett 
digert program med många aktiviteter hela sommaren och där många föreningar 
medverkar.
Programmet har delats ut till skolklasser, kommunhuset, Turistbyrån, biblioteken m fl 
och finns även på kommunens hemsida.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 75

Ansökan om bidrag till inköp och installation av inbrottslarm klass 3 
samt ett årligt tillskott för tjänst och larmmottagning 
KFN 2018.0115

Ärendet
Ljungbyheds Pistolklubb har 2018-05-21 inkommit med ansökan om bidrag till inköp av 
ett klass 3-larm.
Ljungbyheds Pistolklubb har fått nedslag på sitt handhavande av vapen på sin anläggning 
av polisen och är ålagda att installera ett nytt klass 3 larm. Utan ett godkänt larm får inte 
föreningen förvara vapen på anläggningen vilket är en förutsättning för verksamheten.
Det finns tre företag på marknaden, IPS är ej rikstäckande och har svårt att uppfylla 
kraven i Ljungbyhed. Kvarstår Securitas och Stanley. Föreningen har fått in en offert från 
Securitas vilket skulle kosta dem 200 tkr i installation och en årlig kostnad på knappt 25 
tkr. Stanley har inkommit med en offert på 140 tkr i installation och en årlig kostnad på 
10 tkr.
Ljungbyheds Pistolklubb har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren med 
många nya medlemmar, nybyggd klubbstuga, aktiv styrelse och stora framtidsplaner. 
Ekonomin är ansträngd utifrån föreningens expansion och ett litet eget kapital. Kapitalet 
är delvis sponsorpengar avsedda att köpa in lånevapen för nybörjare vilket är en 
förutsättning för att få fler medlemmar. Föreningen ser inga möjligheter att klara 
investeringen själva, eventuellt en liten del. Förvaltningens förslag är att nämnden 
beviljar investeringen av det billigaste funktionella larmet medan föreningen föreslås få 
klara driftskostnaden själva, vilket blir tufft för dem men borde fungera. Medel för 
investeringen tas från förvaltningens post för föreningsinvesteringar (akt. 431).
 
Beslutsunderlag    
Ljungbyheds Pistolklubbs ansökan, 2018-05-21.
Kultur- och fritidschef Arne Amnér och Fritidskonsulent Per-Ola Johanssons skrivelse, 
2018-06-05.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Beviljar Ljungbyheds Pistolklubb ett bidrag om 140 tkr för installation av klass 3-larm.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till föreningsinvesteringar (akt. 431).
3. Uppmanar Ljungbyheds Pistolklubb att själva ta kostnaden för den löpande driften av 
larmet.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 76

Ansökan om bidrag för att iordningställa parkering 
KFN 2018.0072

Ärendet
Söderåsens Brukshundklubb har inkommit, 2018-03-26, med ansökan om bidrag, 10 tkr, 
till förbättring av deras parkeringsplats.
Parkeringsplatsen vid Söderåsens brukshundsklubb är i behov av förbättringar och 
föreningen önskar grusa upp planen för att få en funktionsduglig parkeringsplats.
Förvaltningen anser att det finns ett behov och föreslår att föreningen beviljas 6 tkr för 
grus och att resterande del bekostas av föreningen själva.
 
Beslutsunderlag     
Söderåsens Brukshundklubbs ansökan dat. 2018-03-23.
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-05-08.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-05-08, § 48.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Beviljar Söderåsens Brukshundklubb ett bidrag om 6 tkr för grus till parkeringsplatser 
vid sin anläggning.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till 
verksamhetsbidrag/föreningsinvesteringar (akt.431)
_____
 

Paragrafen är justerad
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§ 77

Ansökan om driftsbidrag från Modell Ljungbyhed 
KFN 2018.0117

Ärendet
Modell Ljungbyhed har inkommit 2018-05-28 med ansökan om drifts- och 
investeringsstöd till deras verksamhet med totalt 26 700 kr.
 
Modell Ljungbyhed bedriver mötesplatsverksamhet i Ljungbyhed parallellt med Ung 
Fritid i samma lokaler. Skillnaden är målgruppen där Ung Fritid fokuserar på de äldre 
ungdomarna medan Modell Ljungbyhed fokuserar på de yngre och då företrädesvis på 
helgerna. Verksamheten bedrivs av föräldrar som bemannar verksamheten och loven 
kompletteras med anställda ledare där föreningen erhållit migrationspengar för att kunna 
anställa.
Verksamheten är uppskattad av besökarna och det finns ett uppbyggt engagemang hos de 
ideella krafterna som bär upp verksamheten som vi behöver värna.

Föreningen har lite eget kapital och man söker även medel från sponsorer lokalt i 
samhället vilket gör att kostnaden för att driva verksamheten kan hållas nere. Modell 
Ljungbyhed har ett behov av driftsbidrag på totalt 8 700 kronor samt att man behöver 
investera, 18 000 kr, i ny filmduk, projektor och i en ny ljudanläggning.

Förvaltningen anser att verksamheten är väl värd att stödja men ser att eftersom 
verksamheten bedrivs av både den ideella föreningen och av kommunens Ung Fritid ser 
vi det mer naturligt att förvaltningen tar den delen av investering som ansökan avser. 
Förvaltningen anser det befogat att bevilja föreningens ansökan avseende driftskostnader.
 
Beslutsunderlag   
Modell Ljungbyheds ansökan, innkom 2018-05-28.
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-05-29.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut      
1. Beviljar Modell Ljungbyhed ett driftsbidrag för 2018 med 8 700 kr.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till fritidsgårdsverksamhet.
3. Godkänner att förvaltningen tar kostnaderna för investeringarna som Modell 
Ljungbyhed önskar till verksamheten.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 78

Rapport FaR-verksamheten i Klippan 2017 
KFN 2018.0088

Ärendet
FaR-verksamheten (Fysisk Aktivitet på Recept) bedrivs med samma upplägg som 
tidigare år och har erbjudits patienter i Klippan sedan 2007. Patienten får vid läkarbesök 
ett recept om fysisk aktivitet och bokar sedan till "Friskoteket" på Apotek Kronan eller 
Lloyds Apotek. Friskoteket bemannas av FaR samordnare och sjukgymnast från 
Vårdcentralen.
 
Fysisk aktivitet på recept skrivs ut som ett komplement till, eller som ersättning för 
läkemedel eller annan behandling. Verksamheten sammanfattas årligen i en rapport.
Under 2017 har det totala antalet inskrivna patienter ökat.
 
Beslutsunderlag
Rapport FaR-verksamheten 2017, av Catharina Samuelsson, friskvårdsinstruktör,
2018-04-11.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-05-08, § 40.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar rapporten.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 79

Ändrade öppettider för biblioteken i kommunen sommaren 2018 
KFN 2018.0094

Ärendet
Mellan 11 juni och 19 augusti (10 v) kommer biblioteken i Klippans kommun ha 
reducerade öppettider. Biblioteket i Klippan har då öppet 27 tim/v (5 dagar), Ljungbyhed 
14 tim (3 dagar) och Östra Ljungby 8 tim (2 dagar). Ordinarie öppethållande är 45 tim (7 
dagar), 18 tim (4 dagar) respektive 12 tim (3 dagar) i veckan.
En förändring är dock att vi har öppet mån och tor kväll istället för mån och tis kväll i 
Klippan under denna period. Detta för att kunna vara till hands för våra kolleger på 
filialerna men också för att sprida ut öppethållandet kvällstid under veckan.

För att klara bemanningen under den mest ansträngda semesterperioden, v 27-30, 
kommer filialerna att hålla stängt ytterligare en dag/v. Däremot önskar förvaltningen då 
förlänga Östra Ljungby biblioteks enda öppetdag 1 tim/v så att öppethållandet blir 14-19 i 
stället för ordinarie 15-19.

Den 20 augusti återgår biblioteken till ordinarie öppethållande vardagar. Första lör-sön 
med öppethållande blir den 25-26 augusti p g a förtidsröstning på biblioteket som 
kommer att pågå mellan 22 augusti t o m 8 september. Brukligt är annars att vi har 
helgöppet under perioden sept – maj.
 
Beslutsunderlag   
Bibliotekschef Viktoria Zunigas skrivelse. 2018-04-26.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-05-08, § 42.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 80

Budget 2019 - nämndsmål 
KFN 2018.0107

Ärendet
Ev. nya nämndsmål inför 2019. En del av målen blir troligtvis uppfyllda och därför bör 
det diskuteras kring ev nya mål inför 2019.
Budet för 2019 fastställt i fullmäktige 2018-06-19. Nämndsmålen måste senast vara klara 
i samband med internbudgeten 2018-11-15.
 
Beslutsunderlag   
2018 års nämndsmål.
Kultur- och fritidsnämndens presdium 2018-05-08, § 47.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Uppdrar åt samtliga partier att inom sina grupper börja diskutera kring målen inför 
2019.
2. Hänskjuter ärendet till nämndens möte 2018-09-19.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 81

Budget 2018 - uppföljning 
KFN 2018.0036

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m maj 2018.
Just nu ser budgeten positiv ut och det beror till stora delar på att nämnden fått in flera 
olika statsbidrag som skall fördelas ut och användas under sommar och höst.
Alla avdelningar pekar mot ett 0-resultat förutom två. Nämnd och ledning har ett mindre 
budgeterat + resultat som härrör 25% oförderlat tjänsteutrymme. Driftsavdelningen pekar 
mot ett negativt resultat då bland annat en sanitetsanläggning vid Bandsjön brunnit ner 
och behöver återuppbyggas. Dessutom har fler anläggningar renoveringsbehov och 
driftens maskinpark behöver uppdateras.
Förvaltningens prognos är ett 0-resultat.
 
Beslutsunderlag    
Uppföljning och prognos maj 2018.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar budgetuppföljningen t o m maj 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 82

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Ljungbyheds IF (LIF), som idag håller till på gamla Ljungby skola, har under många år 
varit i behov av ett nytt klubbhus, nya omklädningsrum och ett nytt förråd till deras 
maskinpark. De byggnader som finns på och i anslutning till Ljungavallen har varit 
utdömda i många år.
Många diskussioner har förts med föreningen och även tillsammans med 
Kommunstyrelsens presidium m fl.
 
Med tiden har föreningen ändrat sina krav gällande klubbhus och omklädningsrum och 
det har diskuterats olika alternativ.
 
Förvaltningen har haft möte med PEAB som ställer sig positiv till att flytta Ljungavallen 
till F5-området i Ljungbyhed då de gärna ser att det förekommer verksamheter inom 
området. PEAB har fått i uppdrag att ta fram kostnader för att iordningställa två 
fotbollsplaner och byggnader där till. Om det skrivs ett avtal med PEAB bör det vara ett 
längre kontrakt.
 
Förvaltningen har haft dialog med PEAB som föreslår att det skrivs ett 10-årigt avtal och 
kostnaden är ca 970 tkr/år för klubbhus och omklädningsrum.
Det ingår ej anläggning av fotbollsplaner och ej heller skötseln av dessa.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Noterar informationen.
2. Förordar ej det föreslagna avtalet från PEAB.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 83

Dataskyddslagen 2018 (Revision 2017-11-07) 
KFN 2017.0234

Ärendet
Alla systemansvariga i kommunen har fått en introduktion gällande GDPR, General Data 
Protection Regulation, som började gälla den 25 maj 2018 och ersätter PUL.
 
Nämnderna är personuppgiftsansvariga och kommer att få utbildning. Kommunens 
Ledningsgrupp kommer allt eftersom med direktiv hur förvaltningarna ska arbeta med 
GDPR.
 
Förvaltningen och nämnden ska utse ett dataskyddsombud vars uppgift är att se till att 
GDPR efterlevs.
Förvaltningen föreslår bibliotekschef Viktoria Zuniga till dataskyddsombud.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-05-08, § 53.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut         
Godkänner bibliotekschef Viktoria Zuniga som dataskyddsombud för Kultur- och 
fritidsförvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 84

Samverkansavtal mellan Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden 
KFN 2018.0118

Ärendet
2015 skrevs ett avtal mellan Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden som skulle reglera samarbetet mellan de båda nämnderna och dess 
förvaltningar. Då det upplevs att samarbetet inte fungerar utifrån det avtalet stipulerar, 
önskar förvaltningen att avtalet sägs upp.
Förvaltningen önskar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda en dialog med 
Barn- och utbildningsförvaltningen för att endera ta fram ett nytt avtal eller se på andra 
samverkansformer för att bättre uppfylla de behov som föreligger för båda parter.
 
Beslutsunderlag   
Befintligt avtal mellan Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 
framtaget 2015.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Säger upp gällande samarbetsavtal med Barn- och utbildningsnämnden.
2. Uppdrar åt förvaltningen att inleda en dialog med Barn- och utbildningsförvaltningen 
om ev. framtida avtal.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 85

Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad förening i 
kommunen 
KFN 2018.0120

Ärendet
Trampolinklubben Gripen, TK Gripen, har inkommit 2018-06-05 med ansökan om att bli 
en bidragsberättigad förening i Klippans kommun.
TK Gripen är en nybildad förening som ämnar bedriva trampolinverksamhet som ett 
komplement till Klippans Gymnastikkrets. Föreningen saknar idag lokal att bedriva sin 
verksamhet i vilket inte är helt enkel sak att lösa, men som inte föranleder ett nekande att 
bli en bidragsberättigad förening. Stadgar och annan formalia uppfyller kraven varför 
förvaltningen tillstyrker ansökan om att bli godkänd som en bidragsberättigad förening i 
kommunen.
 
Beslutsunderlag    
TK Gripens ansökan, dat 2018-06-04.
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-06-05.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Godkänner föreningen Trampolinklubben Gripen som bidragsberättigad förening fr o 
m 2018-07-01.
2. Beviljar föreningen ett startbidrag om 500 kr.
3. Finansiering sker genom nämndens anslag till 
verksamhetsbidrag/föreningsinvesteringar (akt. 431).
_____

Paragrafen är justerad
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§ 86

Förfrågan om Klippan vill arrangera SM i Agility juni 2019 
KFN 2018.0123

Ärendet
Skånehallen i Klippan m fl har inkommit med förfrågan om att arrangera SM i Agility 
juni 2019 och arrangörerna önskar ett samarbete med kommunen.
 
SM i Agility (hundsport) skall avgöras i slutet av juni 2019 (årlig tävling) och frågan har 
riktats till Klippan om man vill stå värd för arrangemanget.
Ca 3 000 besökare räknas det med på denna typ av arrangemang och merparten av 
eventet är självfinansierat genom startavgifter m m. Arrangemang av detta slag brukar 
arrangeras på fotbollsplaner. Det behövs två planer, en för själva tävlingen och en för 
"dagtält" för hundarna. Dessutom krävs någon form av yta för camping, mestadels 
husbilar, dock inga krav på el m m till campingen.
Åbyvallen skulle fungera bra som arena. Arrangörerna vill ha ett samarbete med 
kommunen i form av att vi upplåter Åbyvallen kostnadsfritt. Inga övriga bidrag kommer 
att sökas till arrangemanget. När det gäller campingverksamheten skulle detta kunna 
läggas över på någon förening som är verksam på Åbyvallen och att eventuella intäkter 
går till föreningen.
 
Förvaltningen ser positivt på denna förfrågan och förordar att Åbyvallen upplåtes 
kostnadsfritt mot att arrangörerna lämnar anläggningen utan märkbara spår.
 
Då ansökan kommit sent och alla detaljer inte är klara ber förvaltningen om delegation 
till att förhandla klart detaljer kring arrangmenget. Nämnden kan besluta om ramverket 
kring kommunens delaktighet då arrangörerna måste tacka ja eller nej under juni månad.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-06-07.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Beviljar arrangörerna för SM i Agility 2019 att hyresfritt upplåta Åbyvallen till 
arrangemanget.
2. Uppdrar åt förvaltningen att upprätta ett avtal med arrangörerna.
3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 87

Översyn av bidragsreglerna. 
KFN 2013.0155

Ärendet
Förvaltningens förslag till nya bidragsbestämmelser var uppe i Kommunstyrelsen 2018-
06-07. Med knapp majoritet återremitterades ärendet varför nya riktlinjer behövs hur 
förvaltningen skall arbeta vidare.
Konsekvensen blir att förvaltningen kommer att leva vidare hela 2019 med de 
bestämmelser vi har idag. Orsaken till återremissen handlade främst om de så kallade 
LOK-stöden, d v s idrottens bidragssystem som fullmäktige inte ville förändra.
Kommunstyrelsen önskar en utredning av konsekvenserna för idrottsföreningar med 
anledning av slopat kommunalt LOK-stöd.
 
Kicky Sinclair (M) och Alliansen föreslår att förvaltningen, om det finns tid, utför en 
utredning kring konsekvenserna av slopat kommunalt LOK-stöd och att det kommer upp 
för beslut till Kommunstyrelsen och Fullmäktige i september.
Förvaltningschefen påtalar om bidragssystemet blir godkänt i september så behövs 
en reservation då införandet av det nya bidragssystemet ev ej hinns med till januari 2019 
utan att det kan bli under första kvartalet 2019.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-06-07.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-06-07, § 118.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Uppdrar åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av slopat kommunalt LOK-stöd.
2. Ger presidiet mandat att godkänna förvaltningens utredning och det fortsatta arbetet 
kring bidragsöversynen.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 88

Kurser och konferenser 2018 
KFN 2018.0035

Ärendet
Inbjudan till SFK:s årskonferens 2018, 21-23 augusti i Trollhättan.
Förvaltningschefen kontaktar 1:e v ordföranden om möjligheten att deltaga vid 
konferensen.
 
Beslutsunderlag    
Inbjudan till SFK:s årskonferens.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut        
Godkänner Ingegerd Hagelins deltagande vid SFK:s årskonferens 21-23 augusti 2018.
_____
  
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 89

Ansökan om ekonomisk hjälp för att borra en ny vattenbrunn 
KFN 2017.0257

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-12-06 att investera, ca 100 tkr enligt offert, i 
en ny vattenbrunn vid kartingbanan i Bolestad.
Kartingsällskapet Klippan bedriver en omfattande och välskött verksamhet vid 
kartingbanan i Bolestad och anläggningen ägs av kultur- och fritidsnämnden.
Anläggningen har en borrad brunn av äldre modell som tar in ytvatten och som gör att 
vattnet är brunt och otjänligt. Kartingsällskapet har tagit in två offerter varav en är mer 
förmånlig.
Efter vidtagna åtgärder visar det sig att kostnaden blev 130 tkr samt att vattnet blivit 
sämre. Förvaltningen har varit i kontakt med utföraren av arbetet och fått information att 
det behövs ytterligare 100 tkr för att få bukt med problemet.
Förvaltningschefen bedömer att kostnaden kan tas från nämndens gemensamma 
investeringspott.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Godkänner att 100 tkr tas från nämndens gemensamma investeringspott (proj. 771) för 
att investera i vattenbrunnsprojektet vid Kartingbanan i Bolestad.
_____
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90

Informationsärenden

Ärendet
Beslut 2018-06-13 om byggstart för den nya skolan vid Nyslätt som beräknas vara klar 
2020/2021. Förvaltningen kommer att vara med och ta fram förslag på konstnärlig 
utsmyckning till den nya skolan.
 
Kristina Jonsson (M) ifrågasätter om det blir någon invigning av spontanidrottplatsen i 
Ljungbyhed. Förvaltningen planerade en invigning påsken 2017 men p g a 
kommunikationsmissar mellan Tekniska förvaltningen och entreprenören blev 
idrottsplatsen ej färdig i tid och därför blev invigningen inställd. Det är fortfarande vissa 
förbättringsåtgärder kvar samt belysning.
 
Ingemo Nilsson (C) undrar hur det går med utegymmet vid Snyggatorpsskolan. 
Förvaltningschefen menar att det är skolan som har ansvaret.
 
Ordföranden påtalar vikten av att det blir klippt/uppröjt vid Himlabackarna så att det går 
att åka pulka och skidor utför. Förvaltningschefen kontaktar Tekniska förvaltningen om 
problemet.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar informationen.
_____
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