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§1

Val av justerare

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

  

Paragrafen är justerad
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§2

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
Tillkommande ärende:
*Besökssiffror friluftsbadet Ljungbyhed
*Medel som önskas överföras till 2020 i kompletteringsbudget
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna dagens föredragningslista.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§ 3

Redovisning av beviljat bidrag till Bruksspelet 2019, 250 tkr 
KFN 2018.0227

Ärendet
Ärendet utgår.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 4

Ny ledamot i Utställningsgruppen Klippans Konsthall 
KFN 2020.0001

Ärendet
Utställningsgruppen är de som arbetar fram ett utställningsprogram för Klippans 
Konsthall. Nya ledamöter väljs in när det finns en vakant plats. Utställningsgruppen 
består av sju ledamöter där Kultur- och fritidsnämnden och Klippans konstförening utser 
tre ledamöter vardera. Därutöver är ansvarig tjänsteperson på Kultur- och 
fritidsförvaltningen sammankallande och ledamot av Utställningsgruppen.

Förvaltningen föreslår att till ny ledamot för nämnden välja Sita Menberg, född och 
uppvuxen i Ljungbyhed. Sita är anställd i Klippans Kommun - handledare daglig 
verksamhet och en av tre medlemmar i Madaroarna – ett lokalt skånskt 
underhållningskollektiv. Hon har alltid varit intresserad av färg och form - starka uttryck 
– och är intresserad av personen bakom konstverket. Sita kan se konst i det mesta – 
”allting är ju skapat av någon av en anledning”.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 1, 2020-01-15.
Tjänsteskrivelse från förv.chef, avd.chef kultur, kulturutvecklare, 2020-01-08.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna att Sita Menberg väljs till ny ledmaot i Utställningsgruppen för Klippans 
Konsthall.
 
Jäv
Hans Svensson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.     
 
_____

Beslut skickas till 
Avd.chef kultur
Kulturutvecklare
Sita Menberg

Paragrafen är justerad
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§ 5

Driftsavtal mellan Klippans Konstförening och Kultur- och 
fritidsnämnden gällande verksamheten i Klippans Konsthall 
KFN 2020.0003

Ärendet
Under processen med att införa kommunens nya bidragssystem har förvaltningen sett 
över det tidigare gällande samarbetsavtalet med Klippans Konstförening gällande 
verksamheten i Klippans Konsthall.
Avtalet sades upp hösten 2019 av Kultur- och fritidsförvaltningen då det finns ett behov 
av att tydliggöra driften av Klippans Konsthall.
Förvaltningen och Klippans Konstförening har gemensamt arbetat fram ett driftsavtal för 
Klippans Konsthall.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 3, 2020-01-15.
Tjänsteskrivelse från Förv.chef, Avd.chef Kultur, Kulturutvecklare, 2020-01-08.
Förslag till driftsavtal, 2020-01-08.
Bilaga Utställningsgruppen, Klippans Konsthall, 2020-01-08.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att godkänna upprättat förslag till driftsavtal mellan Klippans Konstförening och Kultur- 
och fritidsnämnden,
 
att driftsavtalet börjar gälla fr o m 2020-02-01.
 
Jäv 
Hans Svensson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslut.     
 
_____

Beslut skickas till 
Avd.chef kultur
Kulturutvecklare
Klippans Konstförening

Paragrafen är justerad
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§ 6

Förslag till förvaltningens två egenproducerade utställningar 2020 
KFN 2020.0002

Ärendet
Följande två utställningar föreslår förvaltningen till ”egenproducerade utställningar” i 
Klippans Konsthall under 2020:
- Jasmine Cederqvist (Ljungbyhed) ställer ut installationer, fotografi och video i en 
originalutställning utifrån tematiken: ”människa-natur och plats – om att höra hemma”. 
Datum: 27 juni – 23 augusti 2020.
- Magnus Ragnvid (född och uppvuxen i Klippan) producerar fram en unik 
fotoutställning, ”Familiar Face”, utifrån hans 25-åriga nationella och internationella 
yrkeskarriär som fotograf. Datum: 10 oktober – 29 november 2020.
 
Beslutsunderlag                       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 2, 2020-01-15.
Tjänsteskrivelse från förv.chef, avd.chef kultur, kulturutvecklare, 2020-01-08.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna de två föreslagna utställningarna,
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till egenprocuerad utställning , akt. 461.
_____

Beslut skickas till 
Avd.chef kultur
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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§ 7

Ansökan om arr.bidrag för genomförande av Parkfesten 2020 
KFN 2019.0234

Ärendet
Studiefrämjandet har inkommit 2019-12-16 med ansökan om bidrag, 44 750 kr, för att 
genomföra Parkfesten 2020.
Syftet med Parkfesten är att främst ge lokala band möjligheten att utvecklas genom att 
spela live utomhus på en bra scen med bra ljud samt att visa Klippanborna den 
musikverksamhet som just nu finns i Klippan. Arrangörerna kommer i år försöka ha en 
jämställd musikfest och kommer att boka band med "kvinnlig front" samt försöka ha 
kvinnliga tekniker.
 
Totalbudget för Parkfestern 2020 är 66 750 kr. Förvaltningen föreslår att 
Studiefrämjandet beviljas ett bidrag om 35 tkr.
 
Beslutsunderlag        
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 5, 2020-01-15.  
Tjänsteskrivelse från förv.chef, avd.chef Kultur, Kulturutvecklare, 2020-01-08.
Bidragsansökan från Studiefrämjandet, 2019-12-16.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att bevilja Studiefrämjandet ett arrangemangsbidrag med 35 tkr till Parkfesten 2020,
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till arrangemang.
_____

Beslut skickas till 
Studiefrämjandet
Avd.chef kultur
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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§ 8

Yttrande - Remiss av motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan 
KFN 2019.0201

Ärendet
Kultur – och fritidsnämnden har 2019-11-13 från Kommunstyrelsen fått rubricerade 
ärende för yttrande.

Under flera års tid har det pågått en diskussion om att omvandla Klippans Musikskola till 
Kulturskola. Detta har skett både genom partipolitiska motioner och 
tjänstemannaäskanden. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att omforma 
Musikskolan till en Kulturskola. Vi tror att det skulle kunna bli till stort gagn för 
Klippans invånare. Fler ämnen med ett bra urval kan skapa en större mångfald av 
aktiviteter för Klippans unga.

Under ett antal år har det funnits ett statligt utvecklingsbidrag för musik- och 
kulturskolor, detta har sökts årligen. Med utgångspunkt i intresset för att skapa en 
kulturskola i Klippan har ambitionen i ansökningarna varit att skapa en grund för en 
framtida utveckling av en kulturskola. Det har testats ämnen som drama/teater, 
musikterapi, rytmik, media, skapande/maker, öppen musikverksamhet och e-sport. I 
dagsläget har vi inga ämnen av dessa igång eftersom vi inte har något aktivt bidrag för 
det. Det statliga bidraget har varit ett utvecklingsbidrag och inte ett driftsbidrag.
Traditionellt bör det finnas fler ämnen än musik för att kalla sig kulturskola. Dessutom 
finns det en stor vinst i att flera konstformer får en möjlighet att arbeta tillsammans med 
alla synergieffekter det kan ge. Hänvisar till den Statliga utredning som gjordes 
1995(1995:84) och dess tillhörande kulturutredning.

En särskild studie som Kulturutredningen låtit genomföra visar att ett tjugotal kommuner 
hade våren 1994 någon form av kulturskola. Ytterligare drygt 25 kommuner hade långt 
framskridna planer på att införa kulturskola. Det som kännetecknar dessa är att de 
erbjuder frivillig och regelbunden undervisning i åtminstone tre av uttrycksformerna 
musik, bildkonst, teater, dans och film/video efter skoldagens slut. En ambition är vidare 
att en integration mellan olika konstnärliga uttrycksformer ska komma till stånd. Därmed 
blir verksamheten i kulturskolor projektinriktad och tar sin utgångspunkt i de ungas egna 
erfarenheter. Betoningen på samverkan och kreativitet blir mer framträdande än betoning 
på reproduktion av färdigskriven musik, något som i hög grad hittills präglat 
Musikskolans arbetssätt.

I dagens budget finns inte medel till att bedriva en kulturskola utan vill man se en sådan 
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utveckling bör medel tillföras.

Kultur- och fritidsförvaltningen yrkar på avslag för motionen men ser med tillförsikt fram 
mot en utveckling till Kulturskola.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 6, 2020-01-15.
Tjänsteskrivelse från avd.chef kultur, 2020-01-07.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande,
 
att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.
_____

Beslut skickas till 
Avd.chef kultur
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 9

Fördelning av verksamhetsbidrag till föreningslivet 
KFN 2020.0017

Ärendet
Förvaltningen har utifrån bidragsansökningarna och dialogerna med föreningarna gjort en 
preliminär fördelning av bidrag som föreningsutskottet behandlade onsdagen den 15/1.

Det blir tydligt i arbetet att detta är ett väldigt nytt arbetssätt och många föreningar söker 
både verksamhetsbidrag och medel för investeringar i denna ansökan. Förvaltningen har 
försökt skilja ut vad som är vad och i denna omgång bara behandla verksamhetsbidrags-
grundande delar av ansökan. De föreningar som lagt in även bidrag till investeringar 
kommer i beslutet att uppmanas att söka investeringsbidrag för dessa delar.
I de fall ansökan eller underlagen varit knapphändiga eller där det råder stor osäkerhet 
hur verksamheten kan komma att utvecklas har föreningsutskottet valt att föreslå endast 
ett ettårigt bidrag.
 
Alla föreningar kommer att få ett skriftligt beslut med motivering till sitt bidrag.
 
Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse från förv.chef, 2020-01-21.
Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag 2020-2021 från Föreningsutskottet.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna och bevilja verksamhetsbidrag 2020-2021 enligt Föreningsutskottets 
förslag.
_____

Beslut skickas till 
Berörda föreningar
Avd.chef kultur
Avd.chef fritid
Kulturutvecklare
Föreningsutvecklare

Paragrafen är justerad
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§ 10

Klippanfesten 2020 
KFN 2020.0018

Ärendet
Klippanfesten har arrangerats under ett antal år, tidigare i Stadsparken och senaste åren i 
Klippans centrala delar. Festen eller festivalen som den tidigare benämndes har 
arrangerats i lite olika konstellationer genom åren av några föreningar tillsammans med 
en privat aktör och senaste åren av Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med 
Lions och Partyfabriken.
För några år sedan togs ett beslut att försöka bredda festivalen från att erbjuda ett stort 
öltält med coverband och tivoliverksamhet till att tillföra fler kulturyttringar, aktiviteter 
för en bredare målgrupp och få föreningsliv och företagare att engagera sig i 
arrangemanget. Förvaltningen ville skapa en mer stadslik fest som tilltalade hela 
befolkningen och inte bara en liten begränsad skara. Extra medel tillfördes ur den så 
kallade migrationsbudgeten för att utveckla och sedan utvärdera. Efter två år kan vi 
konstatera att engagemanget att utveckla festivalen har varit begränsat. Det har varit svårt 
att hitta föreningar som vill skapa aktiviteter och intresset från näringslivet har varit starkt 
begränsat eller nästan obefintligt (med få undantag).

Förvaltningen önskar lyfta en diskussion om hur vi skall gå vidare med Klippanfesten. 
Förutsättningarna är att det endast finns en grundbudget på 100 tkr avsatta till festen då 
migrationspengarna inte längre finns att tillgå. Denna grundbudget räcker ytterst 
begränsat och motsvarar vad festen kostat kommunen tidigare med endast Partyfabriken 
som arrangemang.
Förvaltningen ser åtminstone tre vägar vidare utan rangordning:
1) Lägga ner festen.
2) Använda budgeterade medel till att stimulera nya former av arrangemang som exempel 
ett antal familjedagar liknande det som arrangerades vid aktivitetsparkens invigning eller 
en utveckling av parkfesten. Dessa arrangemang skulle också kunna spridas i olika 
kommundelar.
3) Gå tillbaka till ursprungsarrangemanget och anlita Lions och Partyfabriken.

Förvaltningen har varit i kontakt med Lions som meddelar att de gärna åtar sig uppdraget. 
Förvaltningen kommer att kontakta Partyfabriken och undersöka om de har möjlighet att 
vara medarrangör vid Klippanfesten 2020.
 
SD-gruppen är eniga om att Klippansfesten har blivit en uppskattad tradition och att det 
är viktigt att behålla festen.
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Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från förv.chef, 2020-01-21.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar             
att välja alternativ 3  - Gå tillbaka till ursprungsarrangemanget och anlita Lions och 
Partyfabriken -, under förutsättning att Partyfabriken kan medverka,
 
att finansiering av Klippanfesten 2020 uppgår till max 100 tkr som finns avsatta i budget 
för egna arrangemang,
 
att vid ett nämndsmöte under våren besluta om plats för Klippanfesten.
_____
 

Beslut skickas till 
Avd.chef kultur
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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§ 11

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
En tillfällig Baja-Maja har ställts ut i närheten av Aktivitetsparken. Dialog förs med 
Tekniska förvaltningen om att ev anlägga en offentlig toalett i närheten av byggnad D.
 
Förvaltningen har haft möte med konstnären som ska bygga Fjärilshuset och tidplanen är 
att det ska vara klart under kvartal 1.
 
När det gäller spontanidrottsplatsen i Ljungbyhed finns det för närvarande en tillfällig 
belysning och Tekniska förvaltningen har informerat att under v 8 kommer en permament 
belysning på plats. På spontanidrottsplatsen i Östra Ljungby ska det snart också bli 
upplyst.
 
Området inne på Sågen där det är tänkt att anläggas en plastisbana är för tillfället en 
lagringsyta för byggandet av etapp 2 som håller på. Förhoppningen är att en "isbana" kan 
vara på plats till sportlovet i februari.
 
Beslutsunderlag       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 7, 2020-01-15.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 12

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek 
KFN 2016.0221

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att det finns ett viss politiskt motstånd till att integrera 
Ljungbyheds bibliotek med Ljungbyhedsskolans skolbibliotek. Det pågår diskussioner 
om tre olika alternativ när det gäller ombyggnaden av Ljungbyhedsskolan.
Det är Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden som äger frågan.
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid möte beslutat om att föreslå Kommunstyrelsen att 
inte integrera Ljungbyheds bibliotek med Ljungbyhedsskolans skolbibliotek. Frågan ska 
nu vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
 
Förvaltningen har lämnat sina synpunkter och viljeinriktning till Barn- och 
utbildningsnämnden och Tekniska förvaltningen.
 
Beslutsunderlag       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 8, 2020-01-15.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 13

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

Ärendet
Golvet i gymnastikföreningens lokaler är klart och deras verksamhet har startat upp igen.
Hela ombyggnaden etapp 2 av Sågen beräknas vara klart i mars/april 2020.
Fortsatta dialoger med föreningarna i Sågenhuset angående tryggheten och säkerheten i 
huset.
 
Tisdagen den 21/1 utlöstes en brand i Sågenhuset. Inne på en toalett hade ett brinnande 
ljus slängts i papperskorgen. Flera lokaler blev rökfyllda och större delen av huset fick 
utrymmas. Mest drabbad blev Klippans Bordtennisklubbs lokal.
 
Det kan konstateras att brandlarmet fungerade och Räddningstjänsten var snabbt på plats. 
Även utrymningen av huset fungerade bra och gick lugnt tillväga.
En utvärdering av insatserna kommer att göras både internt och med andra inblandade 
förvaltningar och Räddningstjänsten.
 
Diskussion om möjlighet till kameraövervakning och tjänstgöring för personal på kvällar 
och helger.
Förvaltningschefen informerar att driftens personal kommer att schemaläggas på kväller 
och helger. Inte enbart för Sågenhuset utan att vara tillgänglig även för våra övriga 
anläggningar (badet, idrottshallar, friskvården m m) för att undvika driftsstörningar. Även 
personal från Ung Fritid kommer att tjänstgöra på kvällarna.
 
Therese Långberg (M) upptar frågan hur/om det går att förebygga det som hände. Flera 
ingångar till Sågenhuset gör det svårt att ha all kontroll och översikt.
Förvaltningen kommer att bygga en brandorganisation internt och all personal kommer 
att utbildas. Även föreningarna i Sågenhuset bör utse en brandskyddsansvarig i sina 
respektive klubbar och få utbildning.
Utrymningskartor över Sågenhuset ska sättas upp i alla lokaler.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 9, 2020-01-15.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____
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Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2020-01-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Gräv-/markarbetet för Ljungbyheds IF:s nya klubbhus har börjat. Planeras även för ett 
källarplan under modulerna.
Det kommer att byggas nya takstolar till ombyggnaden av modulerna.
Förvaltningschefen har träffat delar av styrelsen i Ljungbyheds IF och informerat om 
ärendet. Tidplanen är att det står klart till säsongsstart.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 10, 2020-01-15.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 15

Friluftsbadet i Ljungbyhed. 
KFN 2016.0033

Ärendet
Kristina Jonsson (M) önskar få del av besöksstatistiken för friluftsbadet i Ljungbyhed 
avseende sommaren/säsongen 2019.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram besökssiffrorna och förmedla ut till nämnden.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 16

Informationsärenden KFN 2020-01-29 
KFN 2020.0020

Ärendet
KFN 2019.0238.282
Protokollsutdrag BUN § 115, 2019-12-17 – Samlingslokaler i Klippans kommun.
 
Förvaltningschefen redogör för drifts- och investeringsprojekt som önskas överföras till 
2020 i kompletteringsbudgeten.
 
Information kring stundande "kultur wknd" 6-8 februari. Tre arrangemang kommer att 
genomföras i musikskolans konsertsal.
 
Beslutsunderlag    
Förvaltningens sammanställning, 2020-01-29.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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