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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 122 Information kring OK Kompassens verksamhet
§ 123 Remiss för nationell biblioteksstrategi
§ 124 Fiberanslutning Västra Sönnarslövs Bygdeförening
§ 125 Ansökan om vägnamn för Vägsamfälligheten Skräddaren i Klippans 

kommun
§ 126 Hyror 2019 gällande föreningslokalerna i kv. Sågen
§ 127 Budget 2018 - uppföljning t o m 2018-09-30
§ 128 Budget 2019 - nämndsmål
§ 129 Sammanträdestider 2019
§ 130 Ansökan om medfinansiering av nya brottarmattor inför Klippan 

Lady Open 2019
§ 131 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
§ 132 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 133 Belysning vid lekplatsen i Klippans Stadspark
§ 134 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 135 Belysning i parken Ljungbyhed
§ 136 Ansökan om bidrag för att återställa gräsplaner vid Vedby/Rönnes 

idrottsplats
§ 137 Informationsärenden 2018-10-18
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

Information kring OK Kompassens verksamhet 
KFN 2018.0179

Ärendet
Två representanter för föreningen OK Kompassen informerar om deras verksamhet. 
Orienteringsklubben som bildades 1989 har för närvarande sin klubblokal vid Klippans 
camping, Logen. Klubben har sedan 70-talet fått kartbidrag av kommunen som idag är 60 
tkr/år. Ca 70 personer deltar i tävlingar/år varav ca 25 personer är under 15 år. Klubben 
visar olika typer av kartor såsom närkartor, tävlingskartor och skolkartor.
Rekrytering av medlemmar sker bl a genom besök och information i skolorna.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123

Remiss för nationell biblioteksstrategi 
KFN 2018.0154

Ärendet
Vid nämndsmötet 2018-09-19 informerade bibliotekschef Viktoira Ejnarsson om 
nationell biblioteksstrategi. Ett arbete som pågått i Sverige sedan 2015 då Kungliga 
biblioteket fick i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell 
biblioteksstrategi.
Ett första utkast är ute på remiss och flera dialogmöten kommer att hållas under hösten. 
Senast 31 oktober 2018 ska synpunkter på utkastet skickas in.
 
Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson har upprättat förslag på remiss-svar, 2018-10-03.
Kultur- och fritidsförvaltningen i Klippan har valt att inrikta sitt utlåtande till Nationell 
Biblioteksstrategi, från ord till handling, på följande punkter:
1.Synen på biblioteket och gränsdragningen för biblioteksverksamheten.
2.Barn som prioriterad målgrupp.
3.Centralisering/lokal förankring.
4.Stärkt nationell och regional samverkan.
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 92, 2018-10-03.
Bibliotekschef Viktoria Ejnarssons förslag till remiss-svar, bilaga KFN § 124/18.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Noterar och godkänner upprättat förslag till remiss-svar gällande Nationell 
biblioteksstrategi.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124

Fiberanslutning Västra Sönnarslövs Bygdeförening 
KFN 2018.0106

Ärendet
Västra Sönnarslövs Bygdeförening har inkommit 2017-12-01 med ansökan om 24 900 
kronor i bidrag för att ansluta fiber till sina lokaler.
Fiberutbyggnaden pågår i rask takt i hela kommunen där kommunen redan 
subventionerar för att alla fastighetsägare skall kunna ansluta sig till fiber vilket är 
positivt. Fiber är en viktig faktor för landsbygdsutvecklingen.
Kultur- och fritidsnämnden ger idag bidrag till en stor mängd föreningar som bedriver 
verksamheter i olika egna och hyrda lokaler för att de skall kunna bedriva sin verksamhet. 
Även Västra Sönnarslövs Bygdeförening får kommunala bidrag för sina lokaler som 
främst nyttjas för uthyrningsverksamhet.
Förvaltningen ser att det finns behov av fiber ur många aspekter i olika lokaler men att 
det skulle bli ohållbart att ge bidrag för fiberanslutning till alla föreningsägda lokaler. 
Skall nämnden ge bidrag till fiber skall detta vara starkt motiverat utifrån föreningens 
syfte med verksamheten. I detta fall bedömer förvaltningen inte det som motiverat varför 
avslag på ansökan föreslås.
 
Beslutsunderlag   
V Sönnarslövs Bygdeförenings ansökan, 2017-12-01.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 86, 2018-10-03.
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-10-09.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Avslår V Sönnarslövs Bygdeförenings ansökan om medel till inkoppling av fiber i deras 
lokal.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125

Ansökan om vägnamn för Vägsamfälligheten Skräddaren i Klippans 
kommun 
KFN 2018.0167

Ärendet
Vägsamfälligheten Skräddaren i Klippans kommun har 2018-05-02 inkommit med 
önskemål om att skapa ett vägnamn för deras väg. Vägsamfälligheten ansöker om namnet 
Skräddarehusvägen.
Posten Klippan och Räddningstjänsten Söderåsen har inkommit 2018-09-19 med yttrande 
och har inget att erinra mot namnförslaget.
 
Beslutsunderlag  
Vägsamfälligheten Skräddarens ansökan om namn, 2018-05-02.
Posten Klippans yttrande, 2018-09-19.
Räddningstjänsten Söderåsens yttrande, 2018-09-19.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Godkänner Vägsamfälligheten Skräddarens förslag till vägnamn, Skräddarehusvägen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126

Hyror 2019 gällande föreningslokalerna i kv. Sågen 
KFN 2018.0168

Ärendet
Sågenhuset skall stå klart för inflyttning för föreningslivet den 1 januari 2019 och det 
behöver fastställas en hyresnivå för föreningarna.
 
Hyror och taxor i förvaltningen gentemot föreningslivet är under översyn i samband med 
arbetet med nytt bidragssystem då det inte finns en linje i nivåer på hyrorna. Flera olika 
speciallösningar föreligger vilket medför att vi hanterar vårt föreningsliv på ett ojämlikt 
sett.
 
Dagens hyresnivå är fastställda för många år sedan och borde också justeras upp i takt 
med andra kostnadsökningar.
 
För lokaler som föreningarna disponerar ensamma tar förvaltningen idag 65 kr/kvm och 
år. Föreningar som hyr lokaler per timme betalar 70 kr/tim för stor hall och 35 kr/tim för 
små hallar/mötesrum.
 
Förvaltningen föreslår att 2019 års hyresnivå i Sågenhuset läggs på 85 kr/kvm och år 
samt att timpriset föreslås ligga kvar på oförändrad nivå.

Förvaltningen föreslår nämnden att fastställa nya taxor för ett år och att översynen av 
taxor görs klart under första kvartalet 2019 för att fastställa en generell hyresnivå som 
träder i kraft 2020.
 
Beslutsunderlag   
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-10-01.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 84, 2018-10-03.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Fastställer hyresnivån till 85 kr/kvm för 2019 och gäller föreningar med egna, nya eller 
renoverade lokaler.
2. Godkänner att övriga föreningar som ej får nya lokaler behåller samma hyresnivå som 
idag under 2019.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127

Budget 2018 - uppföljning t o m 2018-09-30 
KFN 2018.0036

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2018-09-30.
Inga större avvikelser noteras och prognosen är fortsatt ett nollresultat.
 
Beslutsunderlag  
Resultatrapport t o m september 2018.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar informationen.
_____
 
  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128

Budget 2019 - nämndsmål 
KFN 2018.0107

Ärendet
En del av nämndsmålen blir troligtvis uppfyllda och därför bör det diskuteras kring ev. 
nya mål inför 2019. Nämndsmålen ska vara klara senast i samband med internbudget 
2018-11-15.
 
Inför 2019 är tanken att vissa nämndsmål som berör personal/medarbetare, ekonomi samt 
mål som är verksamhetsinriktade och övergripande ska kopplas direkt till ett antal 
fullmäktigemål. Det bör vara tydliga mål där det framgår vad vi vill med kultur- och 
fritidsnämdens verksamhet.
Ordföranden föreslår att ett mål kan vara att mäta nöjdheten med kultur- och 
fritidsutbudet genom en egenproducerad brukarenkät.
Ett annat mål som föreslås är att andelen simkunniga elever i årskurs 3 ska vara 90%.
Ett mål gällande personalen är att mäta nöjda medarbetare genom medarbetarenkäten som 
ska genomföras varje år (HME-index, Hållbart Medarbetar Engagemang).
 
Det diskuteras ett par förslag som uppdrag till förvaltningen:
1. Ta fram en kultur- och fritidsstrategi (för att nå kommunens befolkningsmål 19 500 
invånare år 2026).
2. Minska den digitala klyftan i samhället.
 
De tidigare fem gemensamma nämndsmålen ska bli sju gemensamma 
hållbarhetsmål/utvecklingsmål som i sin tur ska nå till kommunens befolkningsmål. Alla 
nämndsmål ska som tidigare vara mätbara och tidsatta.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Upptar ärendet för beslut vid nämndens möte i november.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129

Sammanträdestider 2019 
KFN 2018.0175

Ärendet
Förvaltningen presenterar förslag till sammanträdestider under 2019 för Kultur- och 
fritidsnämnden enligt följande:
23 januari, 13 mars, 24 april, 12 juni, 4 september, 16 oktober, 13 november och 11 
december.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Godkänner förslaget till sammanträdestider för 2019.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130

Ansökan om medfinansiering av nya brottarmattor inför Klippan Lady 
Open 2019 
KFN 2018.0176

Ärendet
Klippans Brottarklubb har inkommit 2018-09-27 med ansökan om medel till nya 
brottningsmattor.
 
I Klippan arrangeras en av världens främsta brottartävling för kvinnor utanför 
mästerskapsstatus, Klippan Lady Open. För att detta skall kunna fortsätta krävs det att 
arrangörerna investerar i nya brottningsmattor då det internationella förbundet ändrat sina 
krav på arrangörerna. Utan dessa nya mattor kommer Klippans Brottarklubb inte kunna 
bli en sanktionerad tävling och med det inte kunna fortleva.
 
En nedläggning av arrangemanget vore olyckligt då den profilerar kommunen starkt och 
är också en attraktionskraft för att locka unga att börja brottas.

Föreningen ämnar lägga 50 tkr, Sparbanksstiftelsen går in med 50 tkr vilket är villkorat 
att en offentlig part (kommunen) går in med bidrag.
Totalt kostar mattorna 150 tkr varför klubben ansöker om 50 tkr i investeringsstöd.

Förvaltningen ser positivt på satsningen och förordar ett investeringsbidrag på ansökt 
belopp.
 
Beslutsunderlag   
Klippans Brottarklubbs ansökan, 2018-09-27.
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-09-28.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 88, 2018-10-03.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Beviljar ett investeringsstöd om 50 tkr till inköp av nya brottarmattor.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag för föreningsinvesteringar, (akt. 431).
3. Uppmanar Klippans Brottarklubb att redovisa vidimerade kvitton/fakturor för 
investeringen.
_____

Beslut
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131

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

Ärendet
Förvaltningschefen informerar kring Sågenprojektet. Byggföretaget har flaggat för att ev. 
inte kunna följa tidplanen för byggprojektet. Prio ett är att alla föreningar som idag 
huserar i 47:an ska kunna få tillträde till "sina" lokaler under november/december 2018.
Leverans av innerdörrar till Sågenhuset sker inte förrän v 50 och p g a det kan inte 
ventilationssystemet testas. Föreningarna kan flytta in som planerat men verksamheten 
kan först börja under v 1-2 2019.
 
Ett föreningsmöte hölls på musikskolan 2018-09-27 där alla föreningar som ska flytta till 
Sågenhuset medverkade. Föreningarna fick information kring projektet, sina lokaler och 
det diskuterades hyresnivå för lokalerna. Det framkom mest positiv respons.
 
En ansökan på 5 milj. kr lämnades in under v 40 till Allmänna Arvsfonden där FUB 
Klippan/Åstorps står som ansvariga.
Tidigare har Skåneidrotten beviljat ett bidrag på 1,5 milj. kr. Ansökan till Boverket (5 
milj. kr) har inte behandlats ännu.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132

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.
 
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.
 
Förvaltningen har funnit begagande moduler på ca 276 m2 som tidigare har varit ett 
vårdboende och som kostar ca 550 tkr.
Förvaltningen har tillsammans med repr. från Ljungbyheds IF och Tekniska 
förvaltningen besiktigat modulerna 2018-10-05 för att avgöra om det är möjligt att bygga 
om till klubbhus för ett rimligt pris.
Tekniska förvaltningen har uppskattat kostnaden för ombyggnaden till ca 2,5 milj. 
kr. Utöver ombyggnaden tillkommer kostnader för ventilation och avlopp samt transport 
och förvaring av modulerna till våren 2019.
Ärendet var uppe i Ks Au 2018-10-17 och fick klartecken för fortsatt handläggning av 
ärendet samt att investeringsmedlen, 4,5 milj, kr flyttas över till 2019.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133

Belysning vid lekplatsen i Klippans Stadspark 
KFN 2018.0192

Ärendet
Eva Stjärnlind (S) upptar frågan om belysning vid lekplatsen i Klippans stadspark.
Det förekommer aktiviteter även på kvällstid vid lekplatsen och det har bl a i sociala 
medier framförts kommentarer/diskussioner om belysningsproblemet. När det gäller 
belysning i kommunen är det Tekniska förvaltningen, gata/park som har ansvaret. 
Förvaltningschefen informerar att det pågår en utredning kring likvärdig belysning i 
kommunen.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Eva Stjärnlind (S) upptar frågan om belysning vid skateanläggning i Klippan/badhuset.
Förvaltningschefen informerar att det inkommit en offert till Tekniska förvaltningen och 
att en beställning är gjord.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad

20 (23)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135

Belysning i parken Ljungbyhed 
KFN 2018.0193

Ärendet
Anders Andersson (KD) upptar frågan kring belysning vid spontanidrottsplatsen 
i parken i Ljungbyhed.
Förvaltningschefen informerar att det pågår en ljusutredning av ett externt företag och 
utifrån rapporten kommer det att beställas belysning.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136

Ansökan om bidrag för att återställa gräsplaner vid Vedby/Rönnes 
idrottsplats 
KFN 2018.0191

Ärendet
Fotbollsföreningen Vedby/Rönne har via telefonsamtal 2018-10-18 inkommit med 
förfrågan om hjälp med att återställa gräsplanerna vid deras anläggning efter sommarens 
torka. P g a vattenbrist har alla tre planerna förstörts och föreningen behöver stödså i 
oktober för att reparera skadorna. Kostnaden för att stödså alla tre planerna är ca 28 tkr.
 
Eva Stjärnlind (S) föreslår att Vedby/Rönne ska få 28 tkr för att återställa sina 
fotbollsplaner.
 
Conny Berg (MP) deltar inte i beredningen av ärendet.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Beviljar Vedby/Rönne ett bidrag om max 28 tkr för att återställa sina fotbollsplaner.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till föreningsinvesteringar ( akt.431).
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-10-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137

Informationsärenden 2018-10-18 
KFN 2018.0010

Ärendet
KFN 2018.180.000
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 86, 2018-09-25 – Jan Wallgrens avsägelse 2018-
08-31 av samtliga uppdrag i Klippans kommun.

KFN 2018.182.867
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 88, 2018-09-25 – översyn av kulturpris och 
stipendier.

KFN 2018.181.048
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 89, 2018-09-25 – samlad handläggning avseende 
Socialnämndens bidrag till föreningslivet.
 
Sista dag för ansökan om kulturstipendium är 2018-10-21 och ordförande uppmanar 
nämnden att fundera kring lämpliga kandidater.
 
Förvaltningschefen informerar om kommande arrangemang såsom gäst i Klippansoffan i 
Ljungbyhed, Angelägen Torsdag 1/11, Kulturkalas i Östra Ljungby 18/11 och Makerlov 
på musikskolan 29/10.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens sammanställning, 2018-10-18.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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