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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 91 Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 

skolbibliotek
§ 92 Remiss för nationell biblioteksstrategi
§ 93 Ansökan om bidrag 2018 från Statens Kulturråd till inköp av barn- 

och ungdomslitteratur
§ 94 Redovisning Parkfesten i Klippan 2018-06-09
§ 95 Ansökan om arrangemangsbidrag (59 180 kr) till Punkfesten
§ 96 Redovisning av det lokala aktivitetsstödet för 2017
§ 97 Önskan om förlängning av avtalet gällande Färingtoftas skolas 

gymnastiksal
§ 98 Läderfabriken - industriminne/museum
§ 99 Budget 2018 - Delårsbokslut 2018-08-31
§ 100 Budget 2019 - nämndsmål
§ 101 Ansökan om värdskapet för SM-veckan vinter 2023-2024
§ 102 "Åsa kärringen", Johanna Olsdotter
§ 103 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8
§ 104 Klippanfesten 2018 och framåt
§ 105 Konstnärlig utsmyckning - Sågenhuset
§ 106 Konstnärlig utsmyckning - Rondell Fabriksallén
§ 107 Konstnärlig utsmyckning - Inköp av offentlig konst från utställning
§ 108 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 109 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 110 Översyn av bidragsreglerna.
§ 111 Översyn av Kulturpriset och stipendierna
§ 112 Föreläggande gällande friluftsbadet i Östra Ljungby, beteckning 

2018.1603-5
§ 113 Redovisning av nyttjat bidrag till ett klass-3 larm
§ 114 Egenproducerad utställning i Konsthallen 26/1-3/3 2019 med 

illustratören och konstnären Hans Arnold
§ 115 Klippans Bowlinghall
§ 116 Ev paddelbanor vid grusplanen
§ 117 Nytt datum för nämndens möte i oktober
§ 118 Hyror 2019 gällande föreningslokalerna i kv. Sågen
§ 119 Skötselavtal gällande delar av Skåneleden
§ 120 Äskande om migrationsmedel för 2019
§ 121 Informationsärenden Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-19
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek 
KFN 2016.0221

Ärendet
2017-06-30 fick Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige att utreda 
möjligheten att integrera Ljungbyheds bibliotek med Ljungbyhedsskolans skolbibliotek.
Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zuniga som leder arbetet informerar hur långt de har 
kommit. Viktoria har tillsammans med Kenneth Dådring, biträdande rektor på 
Ljungbyhedsskolan, haft möten där en ev. flytt har diskuterats och hur detta praktiskt bör 
lösas. Vid en ev. flytt av bibliotkeket är det det viktigt att ta med trygghetsperspektivet, t 
ex belysning, pakeringsplatser och egen ingång.
Vidare har en enkät skickats ut till 12 olika föreningar och förskolor där specifika frågor 
kring biblioteksflytt har ställts. Bibliotekschefen har varit i kontakt med enhetschef och 
projektledare på Helsingborgs bibliotek som har erfarenhet av flytt av bibliotek och vad 
detta kan innebära för lokalsämhället.
 
Vid presidiemötet 2018-08-29 diskuteras att ev. ta med fritidsgården, som finns i samma 
hus som Ljungbyheds bibliotek, i den fortsatta planeringen då det kan få positiva 
synergieffekter.
 
Beslutsunderlag  
Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zunigas skrivelse, bilaga KFN § 91/18
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 63.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ställer sig bakom en avsiktsförklaring till Barn- och utbildingsnämnden med 
följande beaktande: egen ingång till biblioteket, trygghetsperspektivet, att det tillförs 
medel till en 50% skolbibliotekstjänst samt att fritidsgården Holken adderas till 
utredningen.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Remiss för nationell biblioteksstrategi 
KFN 2018.0154

Ärendet
Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zuniga redogör för nationell biblioteksstrategi.
Nationell biblioteksstrategi är ett arbete som pågått i Sverige sedan 2015 då Kungliga 
biblioteket fick i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell 
biblioteksstrategi och Erik Fichtelius är samordnare för denna arbetsgrupp. Nu finns ett 
första utkast till en Nationell biblioteksstrategi ute på remiss och flera dialogmöten 
kommer att hållas under hösten dit man kan komma och lyssna och ha synpunkter, 
närmast oss Hässleholm den 4 oktober.
Senast 31 oktober  2018 ska synpunkter på utkastet skickas in och i mars 2019 ska 
slutredovisningen av nationell biblioteksstrategi göras.
 
Beslutsunderlag  
Bibliotekschef Viktoria Ejanrsson Zunigas skrivelse, 2018-08-22.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 71.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Uppdrar åt förvaltningen att upprätta förslag på remiss-svar gällande Nationell 
biblioteksstrategi och redovisa vid nämndens möte i oktober.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Ansökan om bidrag 2018 från Statens Kulturråd till inköp av barn- 
och ungdomslitteratur 
KFN 2018.0153

Ärendet
Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zúñiga redogör kring bidraget från Statens Kulturråd.
Statens Kulturråd har i uppdrag att bland annat fördela olika statliga stöd till 
folkbiblioteken enligt Svensk författningssamling 1996:1608 - Förordning om statsbidrag 
till folkbiblioteken. Stödet för inköp av barn- och ungdomslitteratur ska främja tillgången 
till litteratur på folk- och skolbibliotek samt främja intresset för läsning. Det kan sökas av 
kommuner och cirka 24 miljoner kronor fördelas i år.

Det finns två förutsättningar för att få bidrag. Kommunens totala medieanslag får inte 
sänkas från föregående år och en plan för hur kommunen samverkar med skola och 
förskola ska finnas. Storleken på bidraget beräknas huvudsakligen på antalet barn och 
ungdomar upp till 18 år i kommunen samt hur mycket läsfrämjande arbete som bedrivs.
Ansökan görs via Kulturrådets hemsida på en blankett med färdiga rubriker under vilka 
de läsfrämjande åtgärder som bedrivs för olika åldersgrupper ska beskrivas.
Klippans kommun uppfyller även i år kraven för bidrag.
Klippans kommun har enligt beslut KUR 2018/2508 för 2018 tilldelats 50 000 kr. 
Redovisning av hur bidraget används görs i mars 2019.
 
Beslutsunderlag 
Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zunigas skrivelse, 2018-08-22.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 72.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Redovisning Parkfesten i Klippan 2018-06-09 
KFN 2018.0032

Ärendet
Studiefrämjandet har inkommit 2018-09-05 med en redovisning för Parkfesten - 
musikfest i Stadsparken i Klippan 2018.
10 band uppträdde varav nio håller till på Sågen och repeterar och ett Åstorpsband som 
nyligen spelat in i Svenska Popfabrikens studio. Uppskattat besöksantal är 300-400 i alla 
åldrar.
 
Beslutsunderlag 
Studiefrämjandets redovisning av Parkfesten, 2018-09-05.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

Ansökan om arrangemangsbidrag (59 180 kr) till Punkfesten 
KFN 2018.0140

Ärendet
Föreningen MIC (Musik i centrum) ansöker om arrangemangsbidrag till ”Punkfesten”, 
lördag 10 november 2018 på Norrehus i Klippan. Detta är ett helt nytt initiativ och 
”Punkfesten” genomförs för att få fler, gärna yngre, att själva vilja börja spela musik 
tillsammans med andra.
MIC menar att punkmusiken med sitt ”gör det själv”-tänk kan inspirera andra att våga 
starta ett eget band. De vill också arbeta för att öka jämställdheten på de lokala scenerna 
och i sina replokaler. MIC vill boka band som har kvinnor/tjejer med en framträdande roll 
och som kan inspirera andra att själva starta band. De ansöker om ett arrangemangsbidrag 
på 59 180 kr och har bifogat en specificerad budget. De tar entré till arrangemanget.
 
Förvaltningen anser att detta arrangemang låter spännande och behövs i Klippan och 
kring utvecklingen av dess musikliv. Att verka för att öka jämnställdheten och att få in 
fler aktiva yngre utövare ses som positivt och bör lyftas fram.
 
Det noteras att åldersgränsen på Norrehus är från 18 år och förvaltningen bör undersöka 
med MIC hur de tänker kring yngre deltagare.
Förvaltningen har varit i kontakt med MIC som är medveten om att det endast är en 
åldersgräns på 18 år i baren, inte övrigt i lokalen. Det kommer även att finnas 
ordningsvakter under arrangemanget.
 
Beslutsunderlag 
MIC:s ansökan, 2018-06-26.
Kulturutvecklare Lotta Andgrens skrivelse, 2018-08-24.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 57.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Beviljar ett arrangemangsbidrag till MIC på 25 tkr.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till kultur- och fritidsarrangemang, objekt 
117.
3. Uppmanar MIC att efter arrangemanget inkomma med en redovisning.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

Redovisning av det lokala aktivitetsstödet för 2017 
KFN 2018.0156

Ärendet
Förvaltningen har undersökt och jämfört det lokala aktivitetsstödet för 2017 mot de 
senaste tre åren (2014-2016).

Det noteras att totalt antal deltagartillfällen, flickor + pojkar, för våren 2017 (46 106) har 
minskat jämfört med både 2016 (48 303) och 2015 (47 511).
För hösten 2017 har också det totala antalet deltagartillfällen, flickor + pojkar, (41 368) 
minskat jämfört med 2014-2016 med ca 2 000.

Generellt är det deltagande flickor som minskar under hela 2017 jämfört mot tidigare år.

Vid granskning på verksamhetsnivå visar det att badminton och innebandy har haft en 
nedåtgående trend både för flickor och pojkar. Dansverksamheten för flickor och 
tennisverksamhet för pojkar har också haft färre deltagande.
Positivt är att brottning och gymnastik generellt samt flickor som rider har ökat de 
senaste fyra åren.
 
Trenden i Sverige är att fler verksamma går över till individuella sporter samt att det 
fortfarande är stor brist på föreningsledare.
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-09-05
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Uppdrar åt förvaltningen att granska utfallet och undersöka orsakerna för de föreningar 
som tappat många deltagare.
_____
 
 

Paragrafen är justerad

12 (45)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

Önskan om förlängning av avtalet gällande Färingtoftas skolas 
gymnastiksal 
KFN 2018.0141

Ärendet
Färingtofta IK har inkommit med skrivelse, 2018-06-27, med önskan om förlängning av 
avtalet gällande Färingtofta skolas gymnastiksal.
När skolverksamheten lades ner i Färingtofta upprättades ett avtal med Färingtofta IK om 
möjligheten att disponera gymnastiksalen även fortsättningsvis. Avtalet har varit ettårigt 
och förlängts årligen sedan 2014 vilket föreningen önskar fortsätta med.
En översyn av bidragen och subventioner pågår och eventuellt kommer nya bestämmelser 
att gälla från 1/1 2019 som syftar till att likställa villkoren för föreningslivet.
Förvaltningen anser mot bakgrund av denna översyn att gällande avtal inte går i samklang 
med översynen då kommunens övriga föreningar inte har hyresfria lokaler. 
Förvaltningens förslag är att bevilja förlängning fram till den dag nya bestämmelser 
träder i kraft, som längst till och med 2019-12-31.
Efter att nya bidragsbestämmelser införts erbjuds föreningen möjlighet att hyra 
gymnastiksalen på samma villkor som övriga föreningar. Viktigt är dock att poängtera att 
salen bör finnas kvar så att föreningen får möjlighet att fortsätta sin viktiga verksamhet.
 
Beslutsunderlag 
Färingtofta IK:s skrivelse, 2018-06-27.
Förvaltningschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-08-22.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 58.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Uppdrar åt förvaltningen att upprättar ett avtal med Färingtofta IK att fritt disponera 
gymnastiksalen under 2018 med samma villkor som tidigare avtal eller till dess att nya 
bidragsbestämmelser införs, dock längst till och med 2019-12-31.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Läderfabriken - industriminne/museum 
KFN 2018.0098

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på namn på 
Läderfabrikens rekreationsområde och därigenom även industriminnet/museet. Efter 
flertalet olika namnförslag och diskussioner med bl a kommunens tjänstemän, 
projektledare och intressesällskap med koppling till Läderfabriken  m fl är namnförslaget 
Läderdalen.
Invigning av området sker den 29 september 2018.
Vid nämndens möte 2018-06-13 var nämnden inte enig kring namnvalet av området.
 
Vid presidiemötet 2018-08-29 diskuterades olika namnförslag såsom Läderdalen, 
Läderbacken och Garvarebacken. Namnet bör ha någon koppling till Läderfabriken.
 
Vid nämndens möte föreslås fler namnförslag på rekreationsområdet såsom Läderslingan 
och Läderbackarna.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Föreslår att namnet på rekreationsområdet vid Läderfabriken blir Läderbackarna.
2. Godkänner att ordföranden medverkar vid invigningen av rekreationsområdet den 29 
september 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

Budget 2018 - Delårsbokslut 2018-08-31 
KFN 2018.0155

Ärendet
Förvaltningen presenterar delårsbokslut t o m 2018-08-31.
Fövaltningen har under året större personella resurser genom två projektanställningar på 
den gemensamma administrationen som härrör migrationssatsningar, 
schablonersättningarna. Denna kostnad hämtas hem på intäktssidan.
Det är också kostnadsökningar för sommarlovsverksamhet för barn och unga samt för 
simskoleverksamhet för förskolebarn som är en extra satsning under 2018. Båda dessa 
verksamheter finansieras med statliga medel.
 
Bad och friskvård har fått ordning på sin ekonomi men p g a renoveringar i 
badhuset kommer mycket intäkter gå förlorad.
Idrottshallar och gymnastiksalar genererar ett minus p g a ökade behov av underhåll.
 
Nämnden har 11 investeringsprojekt.
När det gäller investeringarna kommer projekt 782 Bolestad - asfaltering, att fördyras 
med ca 450 tkr och detta kompenseras till viss del av minskning av nyttjandet av projekt 
771 - kompletterande investeringar.
 
Projekt 773 Inventarier för Sågen, kommer inte att slutföras 2018 p g a försenad 
byggstart.
 
Projekt 783 Utemiljön vid badhuset, kommer att påbörjas under 2018, troligen inte klart 
2018 då samsynkning med den planerade aktivitetsparken i angränsande område hör till.
 
En traktor har köpts in och investeringen härrör flera objekt men läggs på projekt 786 
Strövstigar Bäljaneå som kommer att överskridas med 200 tkr. Överdraget kompenseras 
genom minskat uttag från övriga projekt.
 
Övriga projekt håller budget vilket resulterar i ett planerat överskott på 
investeringsprojekten med 1 855 tkr vid årets slut, vilket önskas nyttjas initialt 2019.
 
Beslutsunderlag  
Delårsbokslut per 2018-08-31, bilaga KFN § 99/18.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar och godkänner delårsrapporten per 2018-08-31.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100

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. Nämndsmålen måste senast vara klara i 
samband med internbudget 2018-11-15.
 
Förvaltningschefen visar hur kommunens målstyrning ser ut idag och hur det är tänkt 
framöver. Inför 2019 är tanken att vissa nämndsmål som berör t ex personal/medarbetare, 
ekonomi samt mål som är verksamhetsinriktade och övergripande ska kopplas direkt till 
ett antal fullmäktigemål.
De tidigare fem gemensamma nämndsmålen ska bli sju gemensamma 
hållbarhetsmål/utvecklingsmål som i sin tur ska nå till kommunens befolkningsmål (19 
500 invånare år 2026). Nämndsmålen ska som tidigare vara mätbara och tidsatta.
 
Förvaltningschefen redogör kring ideér och förslag på nämndsmål 2019 som 
förvaltningens ledningsgrupp har diskuterat.
 
Beslutsunderlag 
2018-års nämndsmål.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 62.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Noterar informationen.
2. Uppdrar åt samtliga partier att inom sina grupper diskutera kring målen inför 2019.
3. Upptar ärendet för beslut vid nämndens möte 2018-10-18.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

Ansökan om värdskapet för SM-veckan vinter 2023-2024 
KFN 2018.0145

Ärendet
Riksidrottsförbundet erbjuder alla svenska kommuner att ansöka om att bli värd för SM 
veckan, vinterupplagen för år 2023 och 2024. Syftet med SM veckan är att under en 
veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma stad.
Klippans kommun har inte tillgång till de anläggningar och de förutsättningar som krävs 
för att ansöka om arrangemanget.
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Riksidrottsförbundet , 2018-06-13.
Förvaltningschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-08-20.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 60.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Förordar att Klippans Kommun inte ansöker om värdskapet för SM-veckan 2023 och 
2024.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102

"Åsa kärringen", Johanna Olsdotter 
KFN 2018.0027

Ärendet
"Åsa kärringen", Johanna Olsdotter - ett original som levde under 1822-1915.
Förvaltningen fick av nämnden 2018-01-24 i uppdrag att undersöka om fonden, som 
"Åsa kärringen", Johanna Olsdotter, fortfarande finns att tillgå.
Fonden är avslutad och finns ej längre att tillgå.
 
Johanna Olsdotters gravsten finns på V Sönnarslövs kyrkogård och är i dåligt skick. Ur 
ett kulturhistoriskt värde anser presidiet att gravstenen bör vårdas/skötas.
Förvaltningen har varit i kontakt med kyrkogårdsansvarig vid V Sönnarlövs kyrka och 
fått mer information kring Johanna Olsdotters gravsten/plats. Kyrkan kan åta sig att 
årligen göra en tvätt av gravstenen kostnadsfritt och vill förvaltningen montera en 
informationstavla i närheten av stenen är det inget hinder.
 
Beslutsunderlag  
Utdrag ur protokoll från 5 augusti 1916.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-24, § 17.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 64.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
1. Uppdrar åt förvaltningen att återkoppla till kyrkan med önskemål om skötseln av 
Johanna Olsdotters gravsten.
2. Uppdrar åt förvaltningen att ta fram en informationsskylt kring Johanna Olsdotters 
"Åsa kärringen" historia som placeras i närheten av gravstenen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103

Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8 
KFN 2013.0149

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att byggföretaget har påbörjat arbetet med att göra 
Sågenhuset till ett föreningshus.
Enligt byggmötena håller tidplanen för projektet.
Några förändringar, utifrån arkitektens skiss, har gjorts för att dra ner på kostnaderna.
 
Prio ett är att alla föreningar som idag huserar i 47:an ska kunna få tillträde till "sina" 
lokaler under november/december 2018.
Skåneidrotten har beviljat ett bidrag på 1,5 milj. kr, en Leaderansökan är gjord på 3,4 
milj. kr för driften där svar väntas i mitten av oktober och ansökan till Boverket är ej 
behandlad ännu. En ansökan till Allmänna Arvsfonden är på gång där FUB 
Klippan/Åstorp (För barn, unga och vuxna med fuktionsstörning) står som ansvariga.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Klippanfesten 2018 och framåt 
KFN 2017.0216

Ärendet
Klippanfesten genomfördes 23-25 augusti 2018. Festen hölls i centrala delarna av 
Klippan och på Norrehus som erbjöd mat och musik.
 
Förvaltningen och Lions har haft ett möte och gjort en utvärdering 
kring Klippanfesten. Har varit mest positiv respons. Det var mycket folk kvällstid och 
även arrangemangen på Norrehus var välbesökta. Det förekom inte så mycket bråk, 
ordningsvakter på plats. Förvaltningen önskade att fler föreningar hade gjort en insats. 
Det noteras att tivolit var stängt kvällstid.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105

Konstnärlig utsmyckning - Sågenhuset 
KFN 2018.0150

Ärendet
Förvaltningschefen visar exempel på konstnärlig utsmyckning som är tänkt till 
utsidan/fasaden av Sågenhuset. Utsmyckningen gäller fyra väggar på Sågenhuset. Tanken 
är i framtiden att samma formspråk ska pryda den nya skolan som ska byggas och även 
på andra platser i kommunen så att det blir en igenkänningsfaktor.
Förslagen är av tre konstnärer som arbetar med inriktning AMC - street Art Agency -. 
Presidiet ser gärna att något motiv är med vår kommunfågel Kungsfiskaren. 
Utsmyckningen av Sågenhuset bör vara klart före invigningen i mars 2019.
Nämnden föreslår att konstnären Tim Timmey får uppdraget att smycka Sågenhusets 
fasad. Kostnaden för att smycka fyra väggar är ca 380 tkr.
 
Nämnden är också enig att ungdomarna bör få tillfälle att involveras/delta i visst 
arbete kring utsmyckningen av Sågenhuset.
 
Beslutsunderlag 
Förslag från tre konstnärer på konstnärlig utsmyckning, AMC.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Godkänner att konstnären Tim Timmey får uppdraget att utföra konstnärlig 
utsmyckning på fasaden av Sågenhuset till en kostnad av ca 380 tkr.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till offentlig utsmyckning (konstpotten), 
proj 304.
_____
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106

Konstnärlig utsmyckning - Rondell Fabriksallén 
KFN 2018.0063

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-06-13 om konstnärlig utsmyckning, en 
träskulptur i ek, i rondellen vid Fabriksallén till en maxkostnad på 50 tkr.
 
Förvaltningen har varit i kontakt med konstnären Leonard Anton och kommit fram till att 
träskulpturen endast ska visa vår kommunfågel, Kungsfiskaren. Priset för detta blir ca 35 
tkr och då finns utrymme för ev. belysning av konstverket. Arbetet med att ta fram 
konstverket uppskattas till 3-4 v. Det finns två förslag på träskulpturer föreställande vår 
kommunfågel.
 
Ett tidigare förslag som diskuterats till utsmyckningen var en träskulptur som visade 
kommunfågeln och "Åsa kärringen" men efter diskussioner med konstnären är förslaget 
att en träskulptur som visar "Åsa kärringen" passar bäst vid Klöva Hallar där hon en gång 
levde.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Godkänner att träskulpturen som visar två fåglar, 35 tkr, ska pryda rondellen vid 
Fabriksallén.
2. Uppdrar åt förvaltningen att ordna med belysning av konstverket till en kostnad på ca 
15 tkr.
3. Finansiering sker genom nämndens anslag till offentlig utsmyckning (konstpotten), 
proj, 304.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Konstnärlig utsmyckning - Inköp av offentlig konst från utställning 
KFN 2018.0151

Ärendet
Inköp av offentlig konst och konstnärlig utsmyckning på Sågen.
Förvaltningen föreslår att ett konstverk av Kristina Nilsdotter, från hennes utställning 
"Oskrivna sagor II" i Klippans Konsthall under sommarn 2018, inköps. Konstverket är 
tänkt som konstnärlig utsmyckning på Sågen.
Konstverket heter "På väg" och är gjort i vinyl på kontursågad MDF. Höjd, 160 cm, 
bredd (vid "vingarna"), 120 cm och priset är 30 tkr.
 
Efter diskussion är nämnden enig om att inte köpa in konstverket av Kristina Nilsdotter. 
Nämnden anser att konstverket ger fel intryck/signaler och att det är fel forum att placera 
det på Sågen.
 
Beslutsunderlag   
Kulturutvecklare Lotta Andgrens skrivelse, 2018-08-24.
Bild på konstverket "På väg".
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 69.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Köper inte in konstverket "På väg" av Kristina Nilsdotter.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att en ansökan till Boverket på 700 tkr är gjord gällande 
aktivitetsparken vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen.
Företaget som har anlagt skateanläggningen är klar med arbetet att gjuta en scen/ramp i 
betong i anslutning till densamma och skateparken öppnar igen till helgen v 38.
Företaget håller också på att åtgärda vattensamlingar, p g a konstruktionsfel, som blivit på 
skateanläggningen.
 
Förvaltningschefen informerar att det har gjorts en förfrågan till Tekniska förvaltningen 
gällande belysning till skateparken.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

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.
 
Förvaltningen har haft ett möte 2018-08-28 tillsammans med två representaner från LIF 
för att diskutera kring ärendet.
I budget för 2019 finns 4,5 milj. kr till detta ändamål. I nuvarande läge finns ett förslag 
som är lite mindre än vad LIF önskar men föreningen har ändå accepterat förslaget. 
Förhoppningen är att klubbhuset står färdigt under 2019.
 
Noteras att det är viktigt att LIF i huvudsak är en barn- och ungdomsförening och att 
detta framgår i föreningens stadgar.
 
Förvaltningen har undersökt marknaden på nya moduler och fått ett bud på 7.9 milj. kr 
som avser klubbhus m m på ca 400 m2. Förvaltningen har även funnit begagande 
moduler på ca 276 m2 som tidigare har varit ett vårdboende och som kostar ca 550 tkr. 
Därtill kommer ombyggnad av modulerna och transportkostnader.
Tekniska förvaltningen, som sakkunnig, bör också se på modulerna för att avgöra om det 
är möjligt att bygga om till klubbhus för ett rimligt pris.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
1. Noterar informationen.
2. Uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med de begagnade modulerna och 
undersöka möjligheten att bygga om till klubbhus.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Översyn av bidragsreglerna. 
KFN 2013.0155

Ärendet
Förvaltningens förslag till nya bidragsbestämmelser var uppe i Kommunstyrelsen 2018-
06-07. Med knapp majoritet återremitterades ärendet med beslut om att förvaltningen 
ska utreda konsekvenserna av slopat kommunal LOK-stöd.
I och med att ärendet blev återremitterat ser förvaltningen ingen möjlighet att hinna införa 
bidragssystemet till 1/1 2019 och föreslår istället att införa de nya bidragsbestämmelserna 
fr o m 1/1 2020.
Ärendet kommer att tas upp i ett senare skede och förvaltningen kommer att göra en 
konsekvensbeskrivning kring det nya bidragssystemet samt upprätta och förtydliga 
riktlinjerna/kriterierna.
 
Presidiet har av Kultur- och fritidsnämnden, 2018-06-13, fått mandat att godkänna och 
besluta kring det fortsatta arbetet med bidragsöversynen.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Det nya bidragssystemet föreslås införas fr o m 1/1 2020.
2. Ämnar återkomma i ärendet till Kommunstyrelsen under första kvartal 2019  med 
förtydligande kring det föreslagna bidragssystemet.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Översyn av Kulturpriset och stipendierna 
KFN 2010.0108

Ärendet
I bidragsöversynen som genomförts och som är på väg till beslut ingår en ny bidragsform 
kallad egna initiativ. Tanken är att denna bidragsform skall motivera till fler arrangemang 
m m i kommunen. En annan tanke är att den skall ersätta nuvarande kulturstipendier som 
begränsar till att gälla endast verksamma inom kultursektorn. Bidragsöversynen syftar till 
att göra bidragssystemet jämlikt varför vi önskar öppna upp för möjlighet för alla inom 
vårt verksamhetsområde att förkovra sig eller utveckla sin verksamhet.
Förvaltningen förordar att nuvarande kulturstipendier tas bort och att de medel som finns 
till förfogande förs över i den nya tänkta bidragsformen egna initiativ för att ge fler 
möjlighet att utveckla sig och/eller sin verksamhet inom hela kultur- och fritidssektorn.
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-08-22.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 74.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Föreslår Kommunfullmäktige att omvandla dagens kulturstipendier till att utgöra en del 
av den nya bidragsformen egna initiativ när det nya bidragssystemet börjar gälla.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Föreläggande gällande friluftsbadet i Östra Ljungby, beteckning 
2018.1603-5 
KFN 2018.0148

Ärendet
Klippans kommun har 2018-08-15 fått ett föreläggande från Söderåsens 
miljöförbund som avser friluftsbadet i Östra Ljungby. Detta p g a att förvaltningen inte 
kan säkra vattenkvalitén i den anläggning som idag finns på badet. Badet får inte öppnas 
förrän bristerna är åtgärdade.
Vid inspektionen den 4 juli 2018 kunde Söderåsens miljöförbund konstatera brister i 
reningsanläggningens funktion. Cirkulationen i anläggningen var undermålig och 
överskrider Folkhälsomynidghetens riktvärden.
Den bristfälliga reningen är en risk för människors hälsa och behöver åtgärdas för att 
förhindra olycka, hälsobesvär och smittspridning.
 
Förvaltningen har tagit fram en uppskattad kostnad för att åtgärda dessa brister. Ca 3,5 
milj. kr för att få rätt på vattenkvaliten och en ny duk/liner i den stora bassängen ca 1 
milj. kr, totalt ca 4,5 milj. kr.
 
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbund - delegationsbeslut 2018.1603-5.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 75.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Redovisning av nyttjat bidrag till ett klass-3 larm 
KFN 2017.0232

Ärendet
Klippans Pistolklubb har inkommit 2018-08-21 med redovisning av erhållet bidrag till ett 
klass-3 larm. Föreningen blev beviljade ett bidrag om 70 tkr.
 
Beslutsunderlag  
Klippans Pistolklubbs redovisning, 2018-08-21.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 77.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

Egenproducerad utställning i Konsthallen 26/1-3/3 2019 med 
illustratören och konstnären Hans Arnold 
KFN 2018.0158

Ärendet
Förvaltningen och Utställningsgruppen för Klippans Konsthall föreslår att vår nästa 
egenproducerade utställning i samarbete med Klippans Konstförening ska vara med 
illustratören/tecknaren och konstnären Hans Arnold. Tidsperiod: 26 januari – 3 mars 
2019.
Hans Arnold tillhör en av 1900-talets mest kända svenska (född i Schweiz år 1925, död i 
Stockholm år 2010) illustratörer/tecknare och hans tema är ofta skräck. Han har bl a 
illustrerat böcker av Astrid Lindgren och skivomslag till ABBA. Det är en unik möjlighet 
att genomföra denna utställning i Klippan Konsthall.
 
Beslutsunderlag 
Kulturutvecklare Lotta Andgrens skrivelse, 2018-08-24.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 78.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänner förslaget till den egenproducerade utställningen med Hans Arnold i Klippans 
Konsthall, under perioden 26 januari-3 mars 2019.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Klippans Bowlinghall 
KFN 2018.0018

Ärendet
Bowlinghallen i Klippan ligger ute till försäljning sedan våren 2018. Om inte hallen säljs 
till intresserad som driver verksamheten vidare kommer det få förödande konsekvenser 
för bowlingverksamheten i kommunen. Vi har idag tre aktiva föreningar som bedriver 
verksamhet i hallen och som stöds av kommunen. Två föreningar bedriver både 
seniorverksamhet och barn- och ungdomsträning och en förening bedriver verksamhet för 
personer med funktionsvariationer. Dessutom bedrivs en omfattande motionsverksamhet 
för pensionärer i hallen.
 
Bowling är en idrott som passar i princip alla. Det finns inom idrotten en väl utvecklad 
anpassning för att alla skall kunna delta oavsett eventuella funktionsnedsättningar. 
Nämnden bistår idag verksamheten genom ett avtal kring bidrag för verksamheten i de tre 
föreningarna som möjliggör för föreningarna att hyra bantid.
Bowlinghallen håller en god standard även om omklädnadsrum m m har ett visst 
renoveringsbehov. Bowlingbanor och maskinparken är omgjorda och renoverade på 
senare tid och håller bra standard.

Intresset för att överta verksamheten är inte jättestort men det finns en intressent som har 
ett mycket gott renommé i bowlingkretsar och som idag bedriver verksamhet i annan 
kommun i nordvästra Skåne. Andra som visat intresse för hallen har ambitioner att nyttja 
lokalerna till annat än bowlingverksamhet vilket skulle medföra att många skulle stå utan 
möjligheter till sin aktivitet.
Den intressent som är villig att ta över verksamheten klarar inte att ta hela investeringen 
på kommersiella villkor då banken endast ger förmånliga räntor upp till 60 % av 
investeringen. För att klara investeringen med rimliga villkor behövs en borgenär på 40 
% av köpeskillingen motsvarande ca 1,5 Mkr.
Lyckas intressenten inte få fram en borgenär kommer inte köpet att genomföras. 
Alternativet är då att kommunen köper anläggningen, utgångspriset 4,75 Mkr, och 
arrenderar ut den till intressenten vilket man tagit upp som ett alternativ.
Förvaltningen ser det som viktigt att behålla verksamheten i kommunen men ser inte att 
kommunen skall stå som ägare i första hand varför förslaget är att gå in med kommunal 
borgen för hallen.
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-08-28.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 80.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Föreslår Kommunstyrelsen att gå in med kommunal borgen för Bowlinghallen i Klippan.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116

Ev paddelbanor vid grusplanen 
KFN 2018.0159

Ärendet
Arbete pågår med att planera för en aktivitetspark i anslutning till skateparken i Klippan. 
Under arbetets gång har förvaltningen fått frågan från ett företag om att anlägga två 
stycken paddelbanor på nuvarande grusplan. Företaget vill anlägga i egen regi och också 
stå för driften av anläggningen och hyra ut banorna på kommersiella grunder.
Inom paddelsporten finns en icke uttalad överenskommelse att man ligger på någorlunda 
likvärdiga kostnadsnivåer för alla banor i närområdet.
Marken som företaget vill anlägga banorna på ägs av kommunen vilket gör att företaget 
skulle bygga på ofri grund och att man arrenderar marken av kommunen.
Förvaltningen bedömer att erbjudandet är intressant och ser att paddel skulle komplettera 
idrottsområdet väl. Förvaltningen ser att man kan avtala ett antal tider på banorna för 
användning till föreningsverksamhet och skolverksamhet som arrende för marken.
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-08-28.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 81.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Uppdrar åt Kommunstyrelsen att upplåta mark för anläggandet av två paddelbanor på 
nuvarande grusplan vid idrottshallen.
2. Uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med uppförandet av paddelbanor och 
teckna avtal med företaget.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117

Nytt datum för nämndens möte i oktober 
KFN 2018.0161

Ärendet
Nämnden har inplanerat ett möte 2018-10-17 enligt tidigare gjord mötesplan. Mötet 
krockar med annat och förslag på nytt mötesdatum är 2018-10-18.
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 82.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Noterar att nytt mötesdatum för nämndens möte i oktober blir 18/10.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Hyror 2019 gällande föreningslokalerna i kv. Sågen 
KFN 2018.0168

Ärendet
Ombyggnaden av Sågenhuset pågår för fullt och de första föreningarna beräknas flytta in 
före årsskiftet. Nämnden behöver sätta en nivå/inriktning på hyrorna gällande 
föreningslokalerna.
De flesta föreningarna som hyr lokaler av kommunen idag betalar 65 kr/m2.
 
Ett föreningsmöte med föreningarna som ska flytta in i Sågenhuset är planerat till den 
27/9.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Föreslår att hyrorna 2019 för föreningslokalerna i Sågenhuset bör hamna mellan 60-
100 kr/m2.
2. Hyresavtalen för föreningarna 2019 ska vara ettåriga.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119

Skötselavtal gällande delar av Skåneleden 
KFN 2018.0169

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ett samarbetsavtal med orienteringsklubben OK 
Kompassen gällande inspektion, märkning och skötsel av motionsstigar i kommunen och 
delar av Skåneleden. Föreningen får ca 15 tkr/år för detta arbete.
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar fortsättningsvis sköta detta arbete och föreslår att 
befintligt avtal med OK Kompassen sägs upp. Avtalet har en uppsägningstid på tre 
månader och slutar gälla 2018-12-31.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänner att samarbetsavtalet med  OK Kompassen sägs upp och slutar gälla 2018-12-
31.
_____
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§ 120

Äskande om migrationsmedel för 2019 
KFN 2018.0170

Ärendet
Inom nämndens och förvaltningens verksamhetsområde har en rad insatser gjorts genom 
åren för att främja integrationen i kommunen. En del insatser har haft stort genomslag 
och fyllt sina syften medan andra har behov av mer långsiktighet och kommer troligen att 
få effekt längre fram. Några insatser kommer vi att fortsätta med inom ram, en vill vi 
äska medel för att fortsätta ett år till, samt en ny insats enligt nedan.

Klippanfesten 100 tkr
Förvaltningen drev i år Klippanfesten i samarbete med Lions och flyttade över 
arrangemanget från stadsparken till centrum. Vi ser att vi påbörjat ett positivt koncept 
som behöver utvecklas vidare för att bli en inkluderande mötesplats som ger olika 
grupper möjligheter att visa upp sin kultur, sina verksamheter och få en större gemenskap 
med en gemensam fest för alla. Vi ansöker om utvecklingsmedel ett år till för 
Klippanfesten.

Utveckling Sågen 500 tkr
Den 1 januari 2019 flyttar en mängd föreningar in sin verksamhet i Sågenhuset samtidigt 
som visionen av ett gemensamt levande och angeläget hus för alla skall växa fram. För att 
säkerställa att denna process får en bra start önskar vi att anställa 1 person i ett ettårigt 
projekt 2019 som jobbar med att levandegöra huset, dess innehåll och vision. Arbetet 
handlar om att stimulera föreningar och intresserade medborgare att lägga grunden för 
huset och dess innehåll och möjliggöra att Sågenhuset skall kunna stå på egna ben. Att 
arbeta fram olika samverkansprojekt, arrangemang, hitta engagerade nyckelpersoner och 
få till en välkomnande atmosfär i huset.

Det är inte tänkt att ha denna typ av tjänster i ett fungerande Sågenhus men vi är 
övertygade om att det skulle vara en bra/nödvändig start för att få igång verksamheten 
inte minst utifrån ett integrationsperspektiv. I ett uppbyggnadsskede är det alltid risk för 
att en grupp växer sig stark på andras bekostnad, detta vill vi motverka med denna insats.
 
Beslutsunderlag   
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-09-24.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar och godkänner förvaltningens förslag, 600 tkr, till äskande om migrationsmedel 
för 2019.
_____
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§ 121

Informationsärenden Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-19 
KFN 2018.0010

Ärendet
KFN 2018.149.790
Protokoll från Handikapprådet, 2018-06-04.

KFN 2018.160.312
Beslut från Länsstyrelsen om arkeologisk utredning inför anläggande av gång- och 
cykelväg längs väg 13, Östra Ljungby-Gråmanstorp.
 
Beslutsunderlag  
Förvaltningens sammanställning 2018-09-19.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____
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