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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kultur- och fritidsnämnden
 
Sammanträdesdatum 2019-03-13
 

Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

 
.................................................Underskrift

Ingela Nymberg Olsson
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 23 Val av justerare(i tur att justera Per-Olof Seger)
§ 24 Godkännande av föredragningslista
§ 25 Budget 2020 - förvaltningens förslag till äskande
§ 26 Förslag till nya bidragsbestämmelser i Klippans kommun
§ 27 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018
§ 28 Lotteritillstånd 2018
§ 29 Ansökan om bidrag till Valborgsfirande 2019 i "Toma" Bjersgård
§ 30 Rapport minnesgåvor för mästare inom  idrott 2018
§ 31 Budget 2019 - KB
§ 32 Ansökan från studieförbunden om utvecklingsbidrag för 2019
§ 33 Inbjudan att förlägga ett nämndsmöte hos Söderåsens 

Brukshundklubb under våren 2019
§ 34 Ansökan om bidrag för Parkfesten i Klippan 2019-06-01
§ 35 Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2019
§ 36 Budget 2019 - uppföljning
§ 37 Protokollsutdrag KF § 22/19 - Översyn av kommunen rådgivande 

organ - utse en repr. från nämnden
§ 38 Yttrande - motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler 

från Klippan
§ 39 Yttrande - motion gällande att arrangera nyårsfirande med 

ljusfenomen i kommunen - Nej till pyroteknik
§ 40 Klippans Bowlinghall
§ 41 Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad förening i 

Klippans kommun
§ 42 Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 

skolbibliotek
§ 43 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 44 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 45 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
§ 46 Skåneidrottens verksamhetsberättelse Klippan 2018
§ 47 Friluftsbadet i Östra Ljungby
§ 48 Informationsärenden
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§23

Val av justerare(i tur att justera Per-Olof Seger)

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Förslag till beslut   
Per-Olof Seger väljes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
Ärende 19 utgår från dagens föredragningslista.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänner dagens föredragningslista.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25

Budget 2020 - förvaltningens förslag till äskande 
KFN 2019.0038

Ärendet
Förvaltningschefen redogör för upprättat förslag till äskande avseende drift och 
investeringar inför budget 2020 och som ska redovisas vi upptaktsmötet 2019-03-21.
Anders Björkqvist, rektor musikskolan, redovisar två alternativ till genomförande av en 
kulturskola, tre respektive fem år till uppskattade kostnader drygt 3,2 milj. kr respektive 
drygt 2,1 milj. kr.
Nämnden bör ta ställning till vilket alternativ de ställer sig bakom och sammanträdet 
ajourneras under 15 minuter.
 
Majoriteten förordar det billigare alternativet, drygt 2,1 milj. kr.
 
Sverigedemokraterna förordar det dyrare alternativet, drygt 3,2 milj. kr.
 
Ordförande begär ajournering under 5 minuter.
 
Ordförande bifaller Sverigedemokraternas yrkande att ställa sig bakom det dyrare 
alternativet till genomförande av en kulturskola.
 
Inom driften önskas följande:    
Medel till strategisk ledningsfuktion 75%
Kulturskola
FAR för  barn och unga
Medel att hålla tre bad öppna
Överföringar av anläggningar till Tekniska förvaltningen (Å-vallen, Lj-hedsbadet)
Kapitalkostnader Östra Ljungby FB ( vid ev upprustning)
Kapitalkostnader Ljungavallen (klubbhus LIF)
Kapitalkostnader Sågen etapp 2 om en investering görs 2019
 
Investeringsbehoven:   
Förvaltningsövergripande investeringspott
Friskvårdsanläggningar (uppdateringar)
Flygel musikskolan
Tvätthall/spolplatta Åbyvallen
 
Beslutsunderlag    
Förvaltningens förslag till äskande budget 2020.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar och godkänner förvaltningens förslag till äskande inför budget 2020 med tillägg 
att gå vidare med det dyrare alternativet till genomförande av en kulturskola.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret

Paragrafen är justerad

7 (36)



PROTOKOLL
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2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Förslag till nya bidragsbestämmelser i Klippans kommun 
KFN 2013.0155

Ärendet
Förvaltningen har under två års tid arbetat med en översyn av bidragsreglerna för 
Klippans kommuns föreningsliv. Processen var intensiv under 2017-2018 med 
föreningsdialoger och remissrundor men förslaget som togs i nämnden våren 2018 
remitterades tillbaka av Kommunstyrelsen på grund av osäkerhet kring hur detta slår mot 
främst idrottsföreningarna.

Förvaltningen har nu reviderat förslaget något men grundtanken kvarstår att förvaltningen 
önskar att gå från ett idag ojämlikt system som är ytterst svårnavigerat till ett system som 
ger alla föreningar samma förutsättningar att söka stöd för sin unika verksamhet. Dagens 
system behandlar föreningslivet olika utifrån om du är en kultur-, idrotts- eller 
fritidsförening.

Det nya systemet är förenklat för såväl föreningarna som för handläggarna. Från en 
djungel av olika bidrag att söka till att innehålla tre bidragsarter. Förslaget bygger på att 
man i dialog med föreningen ser till föreningens behov för att kunna bedriva sin 
verksamhet.
Bidragsbestämmelserna styr vad och hur kommunen kan bidra med. I bedömningen 
använder förvaltningen och nämnden kriterier för vad som skall bedömas. Dessa kriterier 
fastslås för varje mandatperiod och innehåller bland annat antalet deltagare och 
deltagartillfällen.
 
Tanken är att bidragssystemet ska upp i Ks au och KS under april och senast i juni upp i 
Kommunfullmäktige för beslut.
Implementation av bidragssystemet januari 2020, bidragsansökningar senast augusti 2019 
och föreningsdialoger genomförs under hösten 2019, beslut på nämndsmötet i december 
och utbetalningar görs under januari 2020.
 
Beslutsunderlag       
Power Point presentation, 2019-03-13.
Kultur- och fritidschefens skrivelse, 2019-03-05.
Förslag till nya bidragsbestämmelser, version 7, 2019-03-05.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut            
1. Föreslår Kommunfullmäktige att anta nya bidragsbestämmelser för Klippans kommun 
att gälla fr o m 2020-01-01.
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2. Centerpartiet önskar att Skåneidrotten får yttra sig över förslaget till 
bidragsbestämmelser.
_____
 
 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 
KFN 2019.0003

Ärendet
Årsredovisning 2018 för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter presenteras.
Nämnden har sju mål, kopplade till fullmäktigemål, varav två mål som ej är uppfyllda.
 
Nämndens driftbudget redovisar ett överskott på 1 107 tkr. I resultatet skall anslaget 
för offentlig utsmyckning (520 tkr) avräknas och årets resultat hamnar på + 587 tkr.
 
Det är främst föreningsbidragen på nämnd och ledning som är orsaken till överskottet. 
Flera investeringsprojekt har inte slagit igenom varför ett större överskott på 
avskrivningar uppstått.
Förvaltningen har ett kraftigt minusresultat både på personalkostnader och övriga 
kostnader vilket har varit medvetet då intäktssidan fått motsvarande ökning. 
Förvaltningen har haft tillgång till olika statsbidrag samt utfört insatser inom ramen för 
migrationspengarna.
 
När det gäller investeringsprojekten har några projekt haft svårt att hålla sig inom ramen 
varför förvaltningen balanserat detta genom en neddragning på den centrala 
förvaltningsövergripande investeringspotten.
 
Beslutsunderlag    
Årsredovisning 2018.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar och godkänner årsredovisningen för 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

Lotteritillstånd 2018 
KFN 2019.0002

Ärendet
Förvaltningen presenterar 2018 års rapport om beviljade lotteritillstånd.
Reg.nr      Förening                                                          Giltigt t o m
1/2016      Klippans Filatelistklubb                                    2019-02-28
2/2016      SPF Seniorerna Åby Klippan                            2019-05-24
3/2016      Vedby kyrkliga syförening                                2019-10-01
4/2016      Klippans Rödakorskrets                                    2020-01-01

1/2017      Ljungbyheds Rödakorskrets                             2020-09-20

1/2018      SPF Seniorerna Åby Klippan                           2022-05-24
2/2018      Lions club Klippan                                           2021-10-08
3/2018      Klippan Amatörernas Folkdanslag                   2021-10-08
4/2018      BK Bowlinggänget                                           2021-10-25
5/2018      Färingtofta Rödakorskrets                                2021-12-31
6/2018      Färingtofta IK:s stödförening                           2021-12-31

Nämnden ska utse ny lotterikontrollant för kommunen efter Kicky Sinclair.
De i nämnden som är intresserade och önskar mer information om lotterikontrollantens 
roll kan kontakta Kicky Sinclair.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 15, 2019-02-20.
Förvaltningens skrivelse, 2019-01-25.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut       
1.Noterar och godkänner rapporten.
2.Upptar ärendet vid nämndens möte i april för att utse ny lotterikontrollant.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

Ansökan om bidrag till Valborgsfirande 2019 i "Toma" Bjersgård 
KFN 2019.0035

Ärendet
Munkakören har 2019-01-30 inkommit med ansökan om bidrag, 11 tkr, för att hålla i 
Valborgsfirandet 2019. Föreningen har inkommit med kompletterande uppgifter 2019-02-
19.  Firandet hålls i "Toma" Bjersgård.
 
Munkakören ser anordnandet av Valborgsfirandet som ett uppdrag från kommunen.
Förvaltningen har upprättat ett förslag på avtal mellan parterna.
 
Beslutsunderlag   
Munkakörens skrivelse, 2019-01-30 + komplettering 2019-02-19.
Förvaltningens skrivelse, 2019-02-20.
Förslag till avtal, 2019-02-20, reviderat avtal 2019-02-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1.Godkänner förslaget till avtal mellan Munkakören och Klippans kommun, Kultur- och 
fritidsförvaltningen.
2. Munkakören erhåller 11 tkr för att arrangera Valborgsfirande 2019 vid Toma, Klippan.
3. Finansiering sker genom nämndens anslag till högtider.
_____
 

Beslut skickas till 
Munkakören
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

Rapport minnesgåvor för mästare inom  idrott 2018 
KFN 2019.0004

Ärendet
Traditionsenligt utdelades minnesgåvor vid ett särskilt möte 2019-02-12 på Norrehus i 
Klippan.
 
Namn och förening                  Gren/tävling                          Ort/datum
                                    
Emma Johansson                      1:a Senior SM, 59 kg               3/2 Söderhamn
Klippans Brottarklubb           
 
Nova Bergman                           1:a Ungdoms SM, 57 kg            11/2 Sundsvall
Klippans Brottarklubb               1:a Junior SM, 48 kg                   17/3 Vinslöv
 
Angelica Zettervall                      1:a Junior SM, 53 kg                 17/3 Vinslöv
Klippans Brottarklubb                 3:a Ungdoms EM, 53 kg            18/5 Skopje MKD
 
Sziliva Peter                                2:a Senior NM, 57 kg                  19/5 Västerås
Klippans Brottarklubb
 
Elvira Braun                                1:a Ungdoms NM, 65 kg              26/5 Kajaani FIN
Klippans Brottarklubb
 
Ken Ragnarsson                         3:a Veteran NM orientering,          6-13/6 Danmark
OK Kompassen                          långdistans M65
 
Carina Janson                            1:a SM mixtrippel V65 i boule        15-21/7 Karlstad
La Boule d’Or, Malmö
 
Clas Janson                                1:a SM mixtrippel V65 i boule        15-21/7 Karlstad
La Boule d’Or, Malmö
 
Linnea Larsson                           1:a Junior SM individuell trampolin   28-29/4 Klippan
TK Gripen                                   1:a Junior SM synkron trampolin
                                                    1:a Junior NM individuell trampolin   20/10 Gbg
 
Mats Friberg                               1:a veteran NM, Fripistol, lag            18-22/7 Aarhus
Ljungbyheds Pistolklubb            1:a veteran NM, Fripistol
                                                    2:a veteran NM Luftpistol, lag
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                                                    2:a veteran NM Luftpistol
                                                    3:a veteran NM Standardpistol, lag
                                                    1:a veteran NM Militär snabbmatch
                                                    2:a veteran NM Militär snabbmatch, lag
                                                    2:a veteran NM Sportpistol, lag
                                                     1:a veteran SM Sportpistol             1-8/7 Kris.stad
                                                     1:a veteran SM Standardpistol, lag

 
Anders Sjöbergh                         1:a NM veteran Fripistol                    18-22/7 Aarhus
Ljungbyheds Pistolklubb            1:a NM veteran Fripistol, lag
                                                    3:a NM veteran Luftpistol
                                                    1:a NM veteran Luftpistol, lag
 
Jonas Andersson Wang              1:a Junior SM Snabbpistol                1-8/7 Kris.stad
Ljungbyheds Pistolklubb            1:a Junior SM Sportpistol
 
Krister Persson                            1:a veteran SM Standardpistol           1-8/7 Kris.stad
Ljungbyheds Pistolklubb             1:a veteran SM Standardpistol, lag
 
Amanda Persson                         1:a Ungdoms SM Luftpistol                Mars i Töreboda
Ljungbyheds Pistolklubb             (Tog även 2 brons och 1 silver
                                                                 i sommarens SM)
 
Benny Andersson                       2:a EM Cyclocross, klass H 60-64 år  2/11 Rosmalen,
Åstorps CK                                                                                               Holland
 
Mathilda Tullgren                       1:a Ungdoms SM indiv. Trampolin       28-29/4 
Klippans Gymnastikkrets                                                                          Klippan
 
Maria Beck                                 1:a SM Agility Lag                                30/6 Sundsvall
Rönne Hundungdom
 
Ellinor Beck- Bengtsson                 1:a SM Agility Lag                                30/6 Sundsvall
Rönne Hundungdom
 
Diskuteras hur förvaltningen kan marknadsföra evenemanget då det är viktigt att nå ut till 
alla.
                                  
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 17, 2019-02-20.
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Förvaltningens rapport, 2019-01-09.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 31

Budget 2019 - KB 
KFN 2019.0037

Ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till äskande avseende kompletteringsbudget 1/2019 
för både drift och investeringar.
Kompletteringsbudgeten kommer att beslutas i fullmäktige 2019-04-23.
 
Driftbudget:
520 tkr     Offentlig utsmyckning (konstpotten)
200 tkr     Kostnadstäckning för avskrivningskostnader, Bowlinghallen (ingår i hyra från 
Tekniska förv.)
 
Investeringsbudget:
2 600 tkr   Sågen inventarier, proj. 773
1 000 tkr   Utemiljö Klippans Badhus, proj. 783
  200 tkr   Friskvårdsutrustning, Kl + Lj-h, proj. 790
  100 tkr   Bibliotek invent/ny teknik, proj. 801
1 500 tkr   Moduler, Ljungavallen, proj. 785
 
Beslutsunderlag        
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 19, 2019-02-20
Förvaltningens skrivelse, 2019-02-08.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar informationen.
_____

 

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
Förv. ekonom

Paragrafen är justerad
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§ 32

Ansökan från studieförbunden om utvecklingsbidrag för 2019 
KFN 2019.0034

Ärendet
Studieförbunden ABF, Sensus och Studiefrämjandet har 2019-02-04 inkommit med 
ansökan om utvecklingsbidrag för 2019. De ansöker om 52 tkr för insatser att nå ut till 
fler invånare och nya presumtiva deltagare i Klippan. Det blir tre arrangemang under 
hösten 2019, som till sin karaktär är olika och som förhoppningsvis kan nå målgrupper 
med lite olika intressen i olika åldrar.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 20, 2019-02-20.
Förvaltningens skrivelse, 2019-02-05.
Studieförbundens ansökan, 2019-02-04.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut      
1.Godkänner studieförbundens gemensamma ansökan om utvecklingsbidrag, 52 tkr, för 
2019.
2.Finansiering sker genom nämndens anslag till studieförbunden.
_____

Beslut skickas till 
ABF
Sensus
Studiefrämjandet
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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§ 33

Inbjudan att förlägga ett nämndsmöte hos Söderåsens 
Brukshundklubb under våren 2019 
KFN 2018.0142

Ärendet
Söderåsens Brukshundklubb bjuder in nämnden att förlägga ett möte under våren 2019 i 
deras klubblokal i Lilla Kloster, Ljungbyhed.
 
Beslutsunderlag         
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 21, 2019-02-20.
Inbjudan från Söderåsens Brukshundklubb, 2018-06-29.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-08-29, § 79.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Godkänner att lägga nämndsmötet den 12 juni hos Söderåsens Brukshundklubb.
_____

Beslut skickas till 
Söderåsens Brukhundklubb

Paragrafen är justerad
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§ 34

Ansökan om bidrag för Parkfesten i Klippan 2019-06-01 
KFN 2019.0031

Ärendet
Musikföreningen MIC, (Musik i centrum) har 2019-01-28 inkommit med ansökan om 
bidrag till Parkfesten i Klippan 2019-06-01.
 
Studiefrämjandet i Klippan och föreningen Svenska Popfabriken fortsätter sitt samarbete 
med att arrangera det årliga musikevenemanget Parkfesten. Nytt för i år är att det är 
Musikföreningen MIC (Musik i centrum) som är huvudarrangör och ansvarig för 
ekonomin. Studiefrämjandet och Svenska Popfabriken är behjälpliga med allt praktiskt 
kring själva arrangemanget.

Syftet med Parkfesten är främst att ge lokala band möjligheten att utvecklas genom att 
spela live utomhus på en bra scen med bra ljud, samt att visa Klippans invånare den 
musikverksamhet som just nu finns i Klippan. Arrangörerna vill även inspirera andra att 
själva börja spela musik och/eller arrangera.

MIC ansöker om 39 tkr i bidrag till arrangemanget i år. Föregående år tilldelades 
Studiefrämjandet 19 950 kr för att arrangera Parkfesten. Förvaltningen ser i år en 
möjlighet till utveckling av arrangemanget och föreslår därmed nämnden att bevilja MIC  
25 tkr för att arrangera Parkfesten 2019.
 
2:e v ordf. föreslår att MIC ska beviljas 39 tkr till arrangemanget.
 
Ordförande begär ajournering under 1 minut.
 
Ordförande bifaller 2:e v ordförandes förslag.
 
Beslutsunderlag           
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 22, 2019-02-20.
Kulturutvecklarens skrivelse, 2019-02-20.
MIC:s ansökan inkl budget, 2019-01-28.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Beviljar MIC (Musik i centrum) ett bidrag om 39 tkr för att arrangera Parkfesten i 
Klippan 2019.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till kultur- och fritidsarrangemang, (obj. 
117).
_____
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Beslut skickas till 
MIC
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2019 
KFN 2019.0030

Ärendet
Naturskyddsföreningn Skåne har 2019-01-25 inkommit med ansökan om bidrag, 30 tkr, 
för storkprojektet 2019.
Naturskyddsföreningen driver sedan några år ett storkprojekt som syftar till att säkra 
storkens naturliga utbredning i Skåne. Klippans kommun har fått förfrågan om att bidra 
med 30 tkr för att säkerställa och utvidga projektet och för det anställa ytterligare en 
person i projektet. Projektet har fyra större hägn i södra och mellersta Skåne som är basen 
för projektet. Målet är att komma upp till 100 par storkar, idag är populationen uppe i 71 
par.
Förvaltningen har inte kunnat se att några par väljer Klippan som häckningsort, däremot 
finns de i Åstorps kommun, Tommarp.
Förvaltningen ser positivt på att insatsen görs men bedömer inte att detta projekt 
prioriteras och föreslår nämnden att avslå ansökan.
 
Presidiet ha föreslagit att Storkprojektet får 5 tkr i bidrag för att visa sin vilja att stödja 
projektet.
 
Sverigedemokraterna bifaller förvaltningens förslag.
 
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på följande förslag:
Förvaltningens förslag att avslå ansökan om medel till Storkprojektet 2019.
Presidiets förslag att bevilja 5 tkr til Storkprojektet 2019.
 
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt presidiets förslag.
 
Votering begärs.
 
Den som bifaller presidiets förslag röstar Ja. Den som bifaller förvaltningens förslag 
röstar Nej.
Vid omröstningen avges 6 Ja-röster, nämligen Michael Nemeti (S), Therese Långberg 
(M), Kristina Jonsson (M), Ingela Jönsson (C), Mats Waldemarsson (S) och Annika 
Ingelström Nilsson (L), och 3 Nej-röster, nämligen Per-Olof Seger (SD), Oscar Einarsson 
(SD) och Thomas Jelinek (SD).
 
Kultur- och fritdsnämnden beslutar anta presidiets förslag.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 23, 2019-02-20.
Kultur- och fritidschefens skrivelse, 2019-02-08.
Naturskyddsföreningens ansökan, 2019-01-25.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Beviljar Naturskyddsföreningen Skåne ett bidrag om 5 tkr till Storkprojektet 2019.
_____

Beslut skickas till 
Naturskyddsföreningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Budget 2019 - uppföljning 
KFN 2019.0036

Ärendet
Förvaltningen redovisar budgetuppföljning t o m februari 2019.
Förvaltningen ser ännu ingen tendens för att inte klara ett noll-resultat för året även om 
budgeten är tajt i förhållande till den bredd av verksamheter förvaltningen har. Ett fel i 
periodisering gör att driften ser lite oroande ut just nu men detta kommer att redas ut 
under året, samt att det på personalkostnader ligger lite högt utifrån att 
schablon/migrationspengar inte bokförts ännu.
 
Beslutsunderlag   
Resultaträkning per 2019-02-28.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar och godkänner budgetuppföljningen t o m februari 2019.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
Förv. ekonom

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Protokollsutdrag KF § 22/19 - Översyn av kommunen rådgivande 
organ - utse en repr. från nämnden 
KFN 2019.0041

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har från Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utse 
representant från nämnden i Kommunala pensionärsrådet och Kommunala 
funktionshinderrådet.
 
Ordförande föreslår Mats Waldemarsson som representant i Kommunala pensionärsrådet, 
samt Ingemo Nilsson som representant i Kommunala funktionshinderrådet.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-02-20, § 24.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-01-28, § 22.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Godkänner Mats Waldemarsson som representant i Kommunala pensionärsrådet och 
Ingemo Nilsson som representant i Kommunala funktionshinderrådet.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Yttrande - motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler från 
Klippan 
KFN 2019.0043

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2019-02-08 från Kommunfullmäktige fått rubricerade 
ärende för yttrande.
 
Motionären vill lyfta framgångsrika idrottsprofiler och hedra dem för att de satt Klippan 
på kartan när det gäller idrott. Förslaget är att det på lämpliga ställen i anslutning till 
Klippans idrottshall sätts upp ramar med bilder på kända idrottsprofiler från Klippan och 
att dessa belyses.
Förvaltningen håller med om att det är ett bra initiativ där många kan få ta del av den 
lokala idrottshistorien. Förvaltningen ser dock att man behöver tydliggöra nivån för 
framgångsrik, var går gränsen för att man skall kvalificera sig för att hedras inom ramen 
för detta. Förvaltningens förslag är att det krävs internationella meriter eller medaljer, 
samt vara på seniornivå.

Man kan tolka motionärens skrivning som att den skulle förknippas med större 
ombyggnader av idrottshallen för att synliggöra idrottsprofilerna.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att identifiera vilka idrottspersonligheter det handlar 
om. Vidare föreslås att låta producera tavlor av hög kvalité som hängs upp i idrottshallen 
där möjlighet ges och att en mer permanent lösning vävs in i en eventuell kommande 
ombyggnad av idrottshallen.
 
Beslutsunderlag   
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, 2019-02-26.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 26, 2019-02-20.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 13, 2019-01-28.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Överlämnar till Kommunstyrelsen och åberopar denna paragraf som sitt yttrande i 
ärendet.
_____
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

26 (36)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Yttrande - motion gällande att arrangera nyårsfirande med 
ljusfenomen i kommunen - Nej till pyroteknik 
KFN 2019.0042

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2019-02-08 fått rubricerade ärende för yttrande.
 
Motionären pekar på att användandet av fyrverkerier/pyroteknik har många negativa 
konsekvenser på miljön, för djuren och riskerar att ge mänskligt lidande. Förvaltningen 
delar motionärens uppfattning att detta skapar problem och ser positivt på möjligheterna 
att hitta alternativ för att fira in det nya året.

Förvaltningen ser att ett påkostat arrangemang med ljus kan ha en stor attraktionskraft 
som arrangemang betraktat men för att detta skall bli attraktivt krävs relativt stora 
resurser. Att arrangera en ljusshow kräver personella resurser som på nyårsafton drar med 
sig extra kostnader samt inhyrd materiel. Förvaltningen tror att denna typ av arrangemang 
skulle uppskattas men troligen ha mycket begränsade effekter för att minska privat 
skjutande av fyrverkerier. Förvaltningen skulle gärna se denna typ av arrangemang i 
Klippan men inte som en begränsande åtgärd i konkurrens med nyårsfirande.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidschefens skrivelse, 2019-03-01.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 25, 2019-02-20.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 14, 2019-01-28.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till yttrandet ovan.
_____
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Klippans Bowlinghall 
KFN 2018.0018

Ärendet
Klippans Bowlinghall har legat ute till försäljning sedan våren 2018.  Den 
bowlingverksamhet som idag erbjuds allmänheten i kommunen behöver säkerställas 
genom att hallen säljs till intresserad och som har ambitionen att driva verksamheten 
vidare. Det finns en intressent som är villig att ta över verksamheten, har gott renommé i 
bowlingkretsar och som idag bedriver verksamhet i annan kommun.
 
Förvaltningen har i samråd med Tekniska förvaltningen och Ekonomiavdelningen utrett 
möjligheten om köp av Bowlinghallen.
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28 att köpa anläggningen till en köpeskilling om 
3 550 tkr.
Ett köpeavtal är skrivet och 2019-03-11 skrevs ett långsiktigt avtal med arrendatorn som 
ska drifta anläggningen.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 27, 2019-02-20.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-01-28, § 19.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad förening i Klippans 
kommun 
KFN 2018.0200

Ärendet
Ärendet utgår.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek 
KFN 2016.0221

Ärendet
Efter en motion från moderaterna, 2016-10-27, har Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-
30 fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att utreda möjligheten att integrera Ljungbyheds 
bibliotek med Ljungbyhedsskolans skolbibliotek.
 
En styrgrupp för projektet har bildats och Barn- och utbildningsförvaltningen är 
sammanhållande. Vid möte har det framkommit synpunkter att det ej är önskvärt 
med gemensam ingång till skola/bibliotek/fritidgård.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Befintliga byggnader kopplade till Ljungavallen i Ljungbyhed har varit föremål för åtgärd 
i många år. Inför 2019 beviljades Kultur- och fritidsnämnden 4 500 tkr för att uppföra ny 
omklädningsbyggnad och klubbhus till föreningen (LIF).
Under senhösten hittades en budgetlösning genom att införskaffa modulhus som varit ett 
f d vårdboende. I samband med köpet konsulterades Tekniska förvaltningen, 
fastighetsavdelningen för att värdera, om det med hjälp av dessa moduler var rimligt att 
klara investeringen inom given ram vilket bedömdes som rimligt.
Under processens gång visar det sig att om byggnaden skall ha en standard som håller 
över tid räcker inte ramen. För den tilldelade ramen kommer inte verksamhetens behov 
att uppfyllas och budgetlösningar kommer medföra att förnyade investeringsbehov 
kommer att uppstå inom snar framtid. De budgetlösningar som blir aktuella om inte mer 
medel skjuts till, innebär också att driftskostnaderna kommer att skjuta i höjden.
 
För att anlägga en byggnad som fungerar för verksamheten och som också håller över 
längre tid behövs det totalt en investering på 6 000 tkr, alltså ett tillskott på 1 500 tkr i 
kompletteringsbudgeten.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 31, 2019-02-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Förvaltningen har en budget på 1,4 milj. kr för att skapa en aktivitetspark vid Sågen, 
Badhuset och skateanläggningen.
Egna medel är 700 tkr varav 500 tkr kommer från Treklövern och från Boverket har 
förvaltningen beviljats 700 tkr.  Boverkets krav är att åtgärderna ska vara slutförda senast 
den 31 maj 2019.
Bygglov är inlämnat.
 
Förvaltningschefen visar ett förslag på skiss över området som anlitad konsult har 
upprättat.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

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

Ärendet
En första slutbesiktning av vissa lokaler som ingår i Sågenprojektet genomfördes 2019-
01-25 och de första föreningarna, från 47:an, flyttade in i sina lokaler den 2-3 februari. 
Ny slutbesiktning av andra lokaler kommer att genomföras
2019-02-28 och i v 10 kommer bl a biblioteket flytta in och entrén ska vara klar. 
Förhoppningen är att alla föreningar ska vara inflyttade och allt byggnadsarbete ska vara 
klart under v 12.
 
Förvaltningschefen informerar om ansökan till Allmänna Arvsfonden, för etapp 2 Sågen 
på 5 milj.kr som lämnades in under v 40 2018, där föreningen FUB Klippan/Åstorp står 
som ansvarig. Allmänna Arvsfonden har återkopplat i ärendet och önskar förtydligande 
kring vissa frågor.
 
Det planeras för invigning av Sågenhuset under 16-18 maj 2019.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 29, 2019-02-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut        
1. Noterar informationen.
2. Föreslår att nämndens möte 2019-04-24 förläggs till Sågen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46

Skåneidrottens verksamhetsberättelse Klippan 2018 
KFN 2019.0063

Ärendet
Skåneidrotten har 2019-03-11 inkommit med rapport för verksamheten i Klippan under 
2018. Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbidlarnas regionala 
företrädare i Skåne.
 
Skåneidrotten har ett samverkansavtal med Klippans kommun för att bedriva utbildnings- 
och utvecklingsarbete gentemot idrottsföreningarna i kommunen. Skåneidrotten har 
medverkat i olika former av mötesplatser som arrangerats för föreningslivet av 
kommunen, däribland en konferens med fokus på idrottsrörelsens utvecklingsresor samt 
genomfört idrottsövergripande utbildningar.
Enligt avtal erlägger kommunen 25 tkr/år till Skåneidrotten. Alla kommuner inom 
Familjen Helsingborg har gått ihop till ett gemensamt avtal där respektive kommuns 
föreningar får medverka fritt på utbildningar som Skåneidrotten genomför inom området.
 
Beslutsunderlag    
Skåneidrottens verksamhetsrapport 2018.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar verksamhetsrapporten för 2018.
_____

Beslut skickas till 
Föreningsutvecklare

Paragrafen är justerad

34 (36)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47

Friluftsbadet i Östra Ljungby 
KFN 2018.0048

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-01-30 förorda att friluftsbadet i Östra 
Ljungby rustas upp och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för vidare 
ställningstagande.
 
Före sammanträdet ajournerades vid mötet 2019-01-30 var Sverigedemokraterna 
tillsammans med Liberalerna för ett bevarande av friluftsbadet i Östra Ljungby. Detta 
framgick inte tydligt i protokollet från 2019-01-30.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-03-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48

Informationsärenden

Ärendet
Kristina Jonsson (M) ifrågasätter när belysning på spontanidrottplatsen i Ljungbyhed ska 
vara på plats. Förvaltningen har gjort beställning till Tekniska förvaltningen.
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 29, 2019-02-25 - Ralf Scott (SD) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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