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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 108 Val av justerare (i tur att justera Mats Waldemarsson)
§ 109 Godkännande av föredragningslista
§ 110 Översyn av bidragsreglerna (bildandet av Föreningsutskott)
§ 111 Önskan om förlängning av avtalet gällande Färingtofta skolas 

gymnastiksal
§ 112 Arrangemangsbidrag, Kulturdag Släkt och Hembygd
§ 113 Remiss Naturvårdsprogram för Klippans kommun
§ 114 Budget 2019 - uppföljning t o m 2019-07-31
§ 115 Budget 2020 - Taxor och avgifter för Kultur- och fritidsförvaltningen 

fr o m  2020-01-01 (med uthyrningsregler)
§ 116 Redovisning av beviljat bidrag till renovering av toaletter
§ 117 Redovisning av beviljat bidrag för Parkfesten i Klippan 2019-06-01
§ 118 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2
§ 119 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 120 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 121 Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 

skolbibliotek
§ 122 Beslutsattestanter 2019
§ 123 Beslutsordning i personalärenden inom  kultur- och 

fritidsförvaltningen 2019
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108

Val av justerare (i tur att justera Mats Waldemarsson)

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Mats Waldemarsson väljes jämte ordförande justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
Tillkommande ärenden:
* Beslutsattestant för ansvarskod 4011
* Beslut i personalärenden inom ansvarsområde 4011
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Godkänner dagens föredragningslista.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Översyn av bidragsreglerna (bildandet av Föreningsutskott) 
KFN 2013.0155

Ärendet
I samband med att ett nytt bidragssystem som bygger på föreningsdialog införs i 
kommunen behövs en organisation kring hanteringen av dialgoer och bidragsgivning. I 
föreningsutskottet bör utöver ordinarie politiker (3 från SD, 2 från S, M, C, 1 från KD, L) 
ingå två ersättare.
Vid nämndens möte 2019-06-12 uppmanades alla partier att till dagens möte ha tänkt 
igenom vilka som skall ingå i det nybildade Föreningsutskottet.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur - och fritidsnämnden § 95, 2019-06-12.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Godkänner att Michael Nemeti (S), Therese Långberg (M), Mats Waldemarsson (S), Per-
Olof Seger (SD), Lars Håkansson (SD), Elin Luckmann (SD) och Annika Ingelström 
Nilsson (L) som ordinarie i Föreningsutskottet, samt som ersättare utse Kristina Jonsson 
(M) och Tobias Ekberg (SD).
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Önskan om förlängning av avtalet gällande Färingtofta skolas 
gymnastiksal 
KFN 2019.0162

Ärendet
Färingtofta IK har 2019-07-08 inkommit med önskan om förlängning av avtalet gällande 
Färingtofta skolas gymnastiksal. Nuvarande avtal gick ut 2019-06-30.
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.
 
Enligt kommunens nya bidragsbestämmelser som börjar gälla fr o m 2020 är ett syfte att 
likställa villkoren för föreningslivet. Färingtofta IK:s avtal går inte i samklang med syftet 
då övriga föreningar inte har hyresfria lokaler.
 
Under hösten 2019 kommer det att genomföras dialogmöten med alla föreningar som får 
någon typ av bidrag och vid Färingtofta IK:s möte bör frågan om hyreskostnad för 
gymnastiksalen tas upp.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 72, 2019-08-21.
Färingtofta IK:s skrivelse, 2019-07-08.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Uppdrar åt förvaltningen att upprätta ett avtal med Färingtofta IK att fritt disponera 
gymnastiksalen med samma villkor som tidigare avtal till och med 2019-12-31.
_____

Beslut skickas till 
Färingtofta IK

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Arrangemangsbidrag, Kulturdag Släkt och Hembygd 
KFN 2019.0171

Ärendet
Föreningen Åsbo Släkt- och Folklivsforskare ansöker om arrangemangsbidrag för 
"Kulturdag Släkt och Hembygd" 2019-10-12.
 
För tredje året i rad arrangerar de fem föreningarna; Åsbo Släkt- och Folklivsforskare, 
Klippans Hembygdsförening, Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga, Riseberga Färingtofta 
Hembygdsförening, samt Östra Ljungby-Källna Hembygdsförening, en gemensam 
Kulturdag i Klippans kommun kring släkt- och hembygdsforskning. Årets ”Kulturdag 
Släkt och Hembygd” arrangeras på Sågen-Möjligheternas hus lördagen den 12 oktober 
2019. Inbjuden föredragshållare är arkeolog Anders Ödman som bl a kommer att berätta 
om munkarnas ankomst till Herrevadskloster.
Bidrag söks för annonsering, marknadsföring, arvode till föredragshållare och lokalhyra. 
Ansökt belopp är 14 tkr.
Som ett led i att stärka samarbeten inom föreningslivet och att lyfta det lokala kulturarvet 
ser förvaltningen detta som ett viktigt arrangemang att stödja. I samråd mellan 
förvaltningen och Åsbo Släkt- och folklivsforskare har planeringen kring marknadsföring 
(annonsering mm) för arrangemanget gåtts igenom och reviderats.
 
Beslutsunderlag     
Kulturutvecklarens tjänsteskrivelse, 2019-08-28.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 81, 2019-08-21.
Åsbo Släkt- och Folklivsforskares ansökan, 2019-08-19.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Beviljar Åsbo Släkt- och Folklivsforskare ett arrangemangsbidrag på 10 tkr.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till kultur- och fritidsarrangemang, obj 117.
3. Uppmanar Åsbo Släkt- och Folklivsforskare att inkomma med en redovisning av 
arrangemanget.
_____
 

Beslut skickas till 
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Remiss Naturvårdsprogram för Klippans kommun 
KFN 2019.0164

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett samrådsförslag till Naturvårdsprogram. 
Programmet ska ses som ett rådgivande underlag men också vara ett stöd och källa till 
inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur.
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att ha åsikter om Naturvårdsprogram för Klippans 
Kommun. Förvaltningen har gått igenom underlaget och konstaterar att det är ett gediget 
material och en ovärderlig kunskapsbank för vårt arbete såväl som för kommunen som 
helhet.
Förvaltningen ser egentligen bara ett område som borde spetsas till och det handlar om 
strategier för naturvården. Allmänheten är en stark resurs för att stärka naturvården varför 
den allmänna kunskapen om och intresset för naturen skulle kunna vara en starkt 
bidragande faktor. Naturen är också en fantastisk arena för allmänhetens fritid och i ett 
folkhälsopolitiskt perspektiv en stark resurs. Med detta ser vi att den tredje strategin, ”öka 
kunskap och sprida engagemang för naturen” borde spetsas till för att kunna vara en 
potentiell resurs för olika former av aktiv fritid och motor i det folkhälsoarbetet. Med ett 
bredare engagemang och kunskap får vi en naturlig skjuts i naturvårdsarbetet varför 
strategier för att använda naturen som arena bör tydliggöras. Förvaltningen ser att 
strategin behöver konkretiseras för att få en påverkan utan att bli bindande.
 
Ordförande önskar att följande synpunkter beaktas: sid 7 i grön tabell bör det 
kompletteras med atlantlax, ål,öring.
Sid 15 4:e stycket bör det kompletteras med atlantlax,ål,öring.
Sid 85, 42.Klöva Hallar förtydliga att det är 282 ha naturreservat.
Ingela Jönsson (C) påpekar vikten av information om markägarna 
gentemot Allemansrätten, hänsynstagande.
Ingegerd Hagelin (M) påpekar på sid 15 att det bör nämnas att det även finns Lilla 
Bäljaneå.
Sid 31 grön ruta längst ner - Ett tillägg som säger att sprida budskap med hjälp av 
kunskaper som finns i föreningslivet.
 
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, 2019-08-27
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 73, 2019-08-21.
Naturvårdsprogram för Klippans kommun, 2019-06-25.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Ställer sig bakom förvaltningens yttrande som sitt remissvar till Kommunledningen 
med ovan nämnda synpunkter.
2. Uppdrar åt förvaltningen att kontakta kommunens miljöstrateg och förklara/tydliggöra 
kring nämndens tankar.
_____

Beslut skickas till 
Kommunledningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

Budget 2019 - uppföljning t o m 2019-07-31 
KFN 2019.0036

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2019-07-31.
Nämnd och ledning ligger något över budget, vilket främst beror på två saker - ökade 
kostnader för nämnden i samband med ny mandatperiod och med det utbildningsinsatser 
som ej var budgeterade. Sågenprojektet som medfört flera uppkomna obudgeterade 
omkostnader.
 
Driftavdelningen har också bekymmer i år på grund av Sågenprojektet, ett inbrott på 
Åbyvallen som medfört stora nyanskaffningar samt ett traktorutköp från ett gammalt 
leasingavtal. Även bygg av toalett vid Bandsjön påverkar resultatet.
 
Badverksamheten något högre kostnader som härrör sig till dieselläckage på friluftsbadet 
i Ljungbyhed
 
Övriga avdelningar hamnar nära noll men på Kulturavdelningen räknar förvaltningen 
med ett visst överskott utifrån nya rutiner gällande bidrag och återhållsamhet på 
arrangemanssidan.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 74, 2019-08-21.
Månadsrapport juli.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar och godkänner budgetuppföljningen t o m juli 2019.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
Kultur- och fritidsförv. ekonom

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

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

Ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till nya taxor och avgifter för Kultur- och 
fritidsförvaltningen, Klippans kommun att gällla fr o m 2020-01-01.
 
Eva Stjärnlind (S) önskar att förvaltningen inför budgetarbetet 2021 får i uppdrag att 
parallellt utreda vad det skulle innebära och få för konsekvenser om det erbjuds gratis bad 
för funtionsnedsatta, seniorer från 65 år och förtidspensionärer. Eva önskar också att 
åldern 70+ sänks till 65 år.
 
Ingegerd Hagelin (M) föreslår att i texten under Allmän information kompletteras med 
Sågen Allaktivitetshus.
 
Ordförande föreslår att Musikskolans avgifter är oförandrade inför 2020.
 
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, 2019-08-27.
Utkast taxor och avgifter, 2019-08-28, ver 3.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 75, 2019-08-21.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Godkänner förslaget till nya taxor och avgifter för Kultur- och fritidsförvaltningen att 
gälla fr o m 2020-01-01 med ovannämnda tillägg/synpunkter.
2. Uppdrar åt förvaltningen att inför budgetarbetet 2021 utreda vad det skulle innebära 
och få för konsekvenser om det erbjuds gratis bad för funtionsnedsatta, seniorer från 65 år 
och förtidspensionärer.
_____

Beslut skickas till 
Förvaltningens enhetschefer
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116

Redovisning av beviljat bidrag till renovering av toaletter 
KFN 2019.0092

Ärendet
Åsbo Ponnyklubb har inkommit 2019-08-18 med redovisning av beviljat bidrag (40 tkr) 
till renovering av toaletter vid deras anläggning.
 
Beslutsunderlag    
Inkommen redovisning, 2019-08-18.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar och godkänner inkommen redovisning.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117

Redovisning av beviljat bidrag för Parkfesten i Klippan 2019-06-01 
KFN 2019.0031

Ärendet
Musik i Centrum, MIC, har inkommit 2019-08-13 med redovisning av arrangemanget 
Parkfesten i Klippan som genomfördes 2019-06-01. MIC fick beviljat ett bidrag om 39 
tkr och redovisningen visar ett underskott på drygt 39 tkr.
 
Beslutsunderlag    
Redovisning från MIC, 2019-08-13.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 76, 2019-08-21.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar och godkänner inkommen redovisning.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

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

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om Sågen etapp 2 och ca 14,6 milj. kr till 
projektet.
Förvaltningschefen informerar om Sågen etapp 2. Visar ritningar över vad som är tänkt 
att genomföras. Bland annat ska fasaden fräschas upp, Klippans gymnastikkrets och 
Klippans friidrottsklubb får större yta till sina verksamheter. En cafédel är också med i 
beräkningen. På våning två är det tänkt att bli en skyttehall för luftpistol.
 
Byggentreprenören har börjat med projektet som beräknas vara klart till årsskiftet 
2019/2020.
 
Lars Håkansson (SD) efterlyser en tidplan för arbetet.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 77, 2019-08-21.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut                     
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om projekt Aktivitetsparken. Arbetet är i slutfasen och det 
planeras invigning 21september.
Förvaltningen har beställt ett konstverk i trä av Leonard Anton som heter Fjärilshuset. I 
huset går det att sitta, trycka på olika knappar för ljud och skapa musik. Kostnaden för 
konstverket är ca 35 tkr.
 
Belysningen i Aktivitetspaken ska vara på plats under september 2019.
 
Förvaltningschefen informerar att det kommer byggas staket runt lekplatsen i parken då 
den är placerad ganska nära en väg.
Redovisningen till Boverket är framflyttad till 31 oktober 2019.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut      
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om arbetet kring modulerna som ska bli klubbhus åt 
Ljungbyheds IF. Arbetet är i full gång och en del av modulerna är transporterade till 
parkeringen vid gamla Ljungby skola. Tekniska förvaltningen ska under v 34 återkomma 
med en tisplan för arbetet. Förhoppningen är att klubbhuset står klart i mars 2020.
 
Tekniska förvaltningen har utsett en ny projektledare för projektet.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 79, 2019-08-21.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad

19 (22)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek 
KFN 2016.0221

Ärendet
Inget nytt att rapportera.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

Beslutsattestanter 2019 
KFN 2018.0205

Ärendet
Enligt gällande regler ska nämnderna fatta beslut om beslutsattestanter.
Nuvarande chef för bad och friskvård slutar sin anställning 2019-09-13. Som tillförodnad 
enhetschef för bad och friskvård under tiden 2019-08-30 - 2020-05-31 har Eva Jönsson 
erbjudits tjänsten och tackat ja.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-02.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
För ansvarskod 4011 utse Eva Jönsson, 610223-3621, fr o m 2019-08-30 - 2020-05-31.
_____

Beslut skickas till 
Eva Jönsson
Ekonomikontoret

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123

Beslutsordning i personalärenden inom  kultur- och 
fritidsförvaltningen 2019 
KFN 2018.0206

Ärendet
Beslut i personalärenden utgår från Kommunstyrelsens delegation till arbetsutskott, 
personalchef samt förvaltningschefer, dat. december 2006, och förteckning över 
personalärenden som är av verkställighetskaraktär, dat. december 2006.
 
För ansvarkod 4011 utse TF enhetschef för bad och friskvård Eva Jönsson under perioden 
2019-08-30 - 2020-05-31 att fatta beslut i personalärenden.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-02.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Noterar informationen.
2.Överlämnar ärendet för kännedom till Kommunledningsförvaltningen, HR-
avdelningen.
_____
 
 
 

Beslut skickas till 
Eva Jönsson
Kommunledningsförvaltningen, HR-avd.

Paragrafen är justerad
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