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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 49 Val av justerare
§ 50 Godkännande av föredragningslista
§ 51 Stiftelsen Lindgrenska fonden 2018
§ 52 Redovisning av erhållit bidrag till Klippan Lady Open 15-17 februari 

2019, 25- års jubileum
§ 53 Ansökan om arr.bidrag (39 500 tkr) Musik i parken  2019
§ 55 Redovisning av arrangemangsbidrag (25 tkr) till Punkfesten
§ 56 Från Kommunstyrelsen för yttrande - Synpunkter gällande 

friskvården i Ljungbyhed
§ 57 Redovisning av erhållit bidrag, 20 tkr, till Musik i Parken Ljungbyhed
§ 58 Budget 2019 - uppföljning
§ 59 Ansökan om flagga/fana 2019
§ 60 Rapport 4Fun 2018 (fritidsaktiviteter för barn och unga med någon 

funktionsnedsättning)
§ 61 Föreningsledarpriset 2018
§ 62 Byggnadsvårdspriset 2018
§ 63 Nytänkarpriset 2018
§ 64 2018 års kulturpris
§ 65 Samverkansavtal 2019 mellan Klippans kommun och Skåneidrotten
§ 66 Föreningsbidrag 2019
§ 67 Redovisning av medel i samband med Klippans Musikkårs 100-

årsjubileum (27 tkr)
§ 68 Ansökan om bidrag ( 110 tkr) till renovering av toaletter
§ 69 Sommarlovsverksamhet sommaren 2019
§ 70 Lotteritillstånd 2018
§ 71 Ansökan om bidrag (190 tkr) till värmepump samt material till 

bygge av luftskyttebana i klubbstugan vid Mammarp
§ 72 Rapport FaR-verksamheten i Klippan 2018
§ 73 Ansöker om  att bli en bidragsberättigad förening i kommunen
§ 74 Översyn av bidragsreglerna.
§ 75 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 76 Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 

skolbibliotek
§ 77 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
§ 78 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 79 Ev. inköp tavla av Nils Forsberg
§ 80 Kurser och konferenser 2019
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Kristina Jonsson väljes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Godkänner dagens föredragningslista.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51

Stiftelsen Lindgrenska fonden 2018 
KFN 2019.0062

Ärendet
Regler som gäller för Herman och Ella Lindgrens fond är att 9/10 av räntan får utdelas 
vart tredje år till något municipalsamhället nyttigt ändamål, som utan donation icke bleve 
realiserat eller och försköning av samhället, viss gatuförbättring eller dyligt.

Medel att disponera för utdelning ur stiftelsen Lindgrenska fonden 2018 är 13 235,05. 
Senaste uttaget är gjort 2001.
 
Beslutsunderlag        
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 43, 2019-04-02.
Ekonomikontorets redovisning av Lindgrenska fonden, 2019-03-05.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Beslutar att ej disponera något ur Lindgrenska fonden 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52

Redovisning av erhållit bidrag till Klippan Lady Open 15-17 februari 
2019, 25- års jubileum 
KFN 2018.0174

Ärendet
Klippans Brottarklubb har inkommit 2019-04-01 med redovisning av erhållit bidrag, 90 
tkr, för arrangemanget Klippan Lady Open 2019.
 
Diskuteras att föreningar som erhåller bidrag alltid bör lämna in en fullständig 
redovisning kring ekonomin (kostnader/intäkter) etc. efter genomfört 
arrangemang/projekt. Föreningarna ska kunna visa upp, om så önskas, vidimerade 
kvitto/fakturor som styrker kostnader knutna till arrangemanget/projektet.
 
Beslutsunderlag
Klippans Brottarklubbs redovisning, 2019-04-01.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut      
Noterar inkommen redovisning.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Ansökan om arr.bidrag (39 500 tkr) Musik i parken  2019 
KFN 2019.0084

Ärendet
Ljungbyheds Framtid har inkommit 2019-04-17 med ansökan om bidrag till 
arrangemanget Musik i Parken som pågår fem gånger under juni - augusti 2019. 
Föreningen ansöker om 39 500 tkr.
 
Ordföranden föreslår att Ljungbyheds Framtid beviljas ett bidrag om 25 tkr till Musik i 
Parken.
 
Beslutsunderlag    
Ljungbyheds Framtids ansökan, 2019-04-17.
Förvaltningens skrivelse, 2019-04-17.
 
Jäv    
Kristina Jonsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Ingegerd Hagelin (M) ersätter.
 
Yrkanden      
Per-Olof Seger (SD) yrkar att Ljungbyheds Framtid beviljas ett bidrag om 32 500 kr till 
arrangemanget.
Ingegerd Hagelin (M) yrkar bifall till ordförandens förslag, 25 tkr.
 
Behandling av förslag    
Ordförande ställer sitt förslag mot förslaget från Per-Olof Seger (SD) och finner att 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1.Beviljar ett bidrag om 25 tkr för arrangemanget Musik i Parken, samt stöd i 
marknadsföringen i kommunens upparbetade kanaler.
2.Finansiering sker genom nämndens anslag till kultur- och fritidsarrangemang, obj 117.
3. Uppmanar Ljungbyheds Framtid att efter avslutat projekt lämna in en fullständig 
redovisning av arrangemanget.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55

Redovisning av arrangemangsbidrag (25 tkr) till Punkfesten 
KFN 2018.0140

Ärendet
Föreningen MIC (Musik i centrum) har inkommit med redovisning av erhållit bidrag, 25 
tkr, till Punkfesten som genomfördes i november 2018.
 
Beslutsunderlag     
MIC:s redovisning.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar inkommen redovisning.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56

Från Kommunstyrelsen för yttrande - Synpunkter gällande 
friskvården i Ljungbyhed 
KFN 2019.0104

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2019-04-04 från Kommunstyrelsen fått rubricerade 
ärende för yttrande.
Det har inkommit synpunkter gällande förändringar som gjorts i friskvårdslokalerna i 
Ljungbyhed.
 
Chefen för bad och friskvård har 2019-04-24 upprättat ett svar till yttrande. Bad- och 
friskvårdsenheten har sedan tidigare fått i uppdrag att uppdatera friskvårdsavdelningen i 
Ljungbyhed. Utgångspunkten har varit att göra det bästa av lokalerna som inte var 
optimala för ett friskvårdsgym och att anläggningen ska finnas till för alla.
Det har också inkommit synpunkter från brandmyndigheten och därav anledningen att det 
flyttats om på maskinerna i lokalerna samt inköp av nya maskiner, vikter m m.
Ambitionen är tydlig, användargraden och funktionen har tidigare varit för låg och 
förvaltningen har stora förhoppningar att nyttjandet av friskvården skall öka rejält med en 
mer varierad och differentierad anläggning som har fokus på funktion.
 
En utvärdering av uppgraderingen planeras utföras under november 2019 i samband när 
den årliga brukarundersökningen genomförs.
 
Beslutsunderlag    
Skrivelse ang. friskvården i Ljungbyhed, 2019-04-04.
Tjänsteskrivelse bad- och friskvårdschefen, 2019-02-24.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut        
Godkänner förvaltningens förslag till yttrande som eget svar till Kommunstyrelsen.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57

Redovisning av erhållit bidrag, 20 tkr, till Musik i Parken Ljungbyhed 
KFN 2018.0073

Ärendet
Föreningen Ljungbyheds Framtid har inkommit med redovisning av erhållit bidrag, 20 
tkr, till "Musik i Parken" 2018.
Redovisningen är knapphändig och nämnden önskar en tydligare redovisning avseende 
ekonomin och arrangemanget.
 
Beslutsunderlag    
Ljungbyheds Framtids redovisning.
 
Jäv     
Kristina Jonsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Ingegerd Hagelin (M) ersätter.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Uppdrar åt förvaltningen att kontakta Ljungbyheds Framtid och begära in kompletterande 
redovisnig kring Musik i Parken 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58

Budget 2019 - uppföljning 
KFN 2019.0036

Ärendet
Förvaltningen redovisar budgetuppföljning t o m mars 2019. Avvikelserna är till största 
delen på grund av släpande intäkter.
Årsprognosen beräknas till ett noll-resultat.
 
Beslutsunderlag   
Månadsrapport mars, Stratsys.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar budgetuppföljningen t o m mars 2019.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59

Ansökan om flagga/fana 2019 
KFN 2019.0118

Ärendet
Vid ansökningstidens slut (2019-04-22) har sex st ansökningar om flaggor inkommit till 
förvaltningen.
Följande privatpersoner har ansökt om flagga/fana 2019:
André Heinrich, Stidsvig
Hjördis Nilsson, Klippan
Joel Johansson, Klippan
Birgitta Wall, Klippan
Fredrik Johansson, Ljungbyhed
Marielle Marcus, Ljungbyhed

Flaggorna kommer att delas ut vid Nationaldagsfirande 2019 på olika platser 
i kommunen. Information om var resp flagga kan hämtas skickas ut till resp beviljad 
ansökan. Om sökande, eller annan representant, ej kan närvara vid firandet och hämta sin 
flagga får denne ansöka på nytt.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse kulturutvecklaren, 2019-04-23.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Tilldelar flaggor enligt förvaltningens förslag.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60

Rapport 4Fun 2018 (fritidsaktiviteter för barn och unga med någon 
funktionsnedsättning) 
KFN 2019.0107

Ärendet
Kommunstyrelsen har avsatt 400 tkr årligen i syfte att användas till fritidsaktiviteter för 
barn- och unga med funktionsvariationer. De avsatta medlen finns sedan augusti 2014 i 
Kultur- och fritidsnämndens budget under ett specifikt projektnummer.
Arbetsgruppen för "4Fun" har upprättat en verksamhetsrapport och en ekonomisk 
redovisning för 2018.
 
Sedan augusti 2017 finns en resurs anställd på 50% som arbetar med fritidsverksamhet 
för ovannämnda målgrupp.
 
Beslutsunderlag       
Rapport 4Fun 2018, inkl ekonomisk redovisning.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar rapporten.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61

Föreningsledarpriset 2018 
KFN 2019.0097

Ärendet
Föreningsledarpriset består av ett stipendium om 10 tkr och ett diplom.
Vid ansökningstiden slut har sex kandidater föreslagits.

Kommunens starka föreningsliv har många värdiga kandidater och det är en svår process 
att välja ut en vinnare. Förvaltningen har gjort ett urval och förordar två av de sex 
inlämnade förslagen för nämnden att ta ställning till. Båda kandidaterna har en stark 
ställning och en stor drivkraft för sin respektive förening.
Förvaltningen väljer att förorda följande:
* Patrik Mårtensson, föreningen Aktiv Ungdom Kung Fu, är en stark drivande kraft 
bakom en relativt ung förenings snabba tillväxt i kommunen. Patriks och föreningens 
fokus ligger mot att erbjuda barn och unga en positiv verksamhet som fokuserar på 
kroppsdynamik och gruppsamhörighet.
* Maria Strandberg, Klippans Brottarklubb, har tagit en stor roll i klubben och är en riktig 
eldsjäl som föreningen skulle ha svårt att klara sig utan.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 37, 2019-04-02.
Alla nomineringar.
Förvaltningens skrivelse, 2019-04-02.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Föreslår att Maria Strandberg, Klippans Brottarklubb, utses som mottagare av 
föreningsledarpriset 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62

Byggnadsvårdspriset 2018 
KFN 2019.0096

Ärendet
Vid ansökningstiden slut har ett förslag inkommit nämligen Jan Johansson ägare till 
Riseberga Brohuset 1:10.
Byggnadsvårdspriset delas ut efter samråd med stadsarkitekten. Årets kandidat fyller väl 
kriterierna för priset.
Riseberga Brohuset 1:10 var en relativt förfallen 1700-tals fastighet som under 2018 
renoverats och byggts till för att idag utgöra en byggnadsvårds-attraktion i Ljungbyhed.
 
Förvaltningen förordar att 2018 års byggnadsvårdspris går till Jan Johansson, Riseberga 
Brohuset 1:10.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 35, 2019-04-02.
Stadsarkitektens nominering.
Förvaltningens skrivelse, 2019-04-02.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Tilldelar Jan Johansson 2018 års Byggnadsvårdspris.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63

Nytänkarpriset 2018 
KFN 2019.0056

Ärendet
Nytänkarpriset är ett nyinstiftat pris som består av 5 tkr, och som delas ut för första 
gången och gäller för 2018. Förvaltningen har fått in en nominering som gäller 
föreningen FUB som i samverkan med Friidrottsklubben satsar på en för Klippan ny 
gemensam idrottsaktivitet i form av Racerunning.
Förvaltningen stödjer denna nominering men ser att priset borde delas mellan de båda 
föreningarna då det handlar om ett samarbete för att få igång verksamheten. I samarbetet 
ligger nytänkandet, för små föreningar med få ideella krafter är det ofta svårt att utveckla 
nya verksamheter. I ett samarbete hjälps man åt och på det sättet är det lättare att hitta 
kraft för att lyckas.
 
Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse, förvaltningen, 2019-04-02.
Nominering, 2019-02-28.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Tilldelar föreningarna FUB Klippan/Åstorp och Klippans friidrottsklubb 2018 års 
Nytänkarpris.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64

2018 års kulturpris 
KFN 2019.0095

Ärendet
Kulturpriset uppgår till 10 tkr.
Inför utnämningen av 2018 års kulturpristagare har det kommit in sex stycken 
nomineringar.
Christer Rauchenfeldt är nominerad för sitt arbete i hembyggdsföreningen i Östra 
Ljungby/Källna.

Thomas Holst och Sticky Bomb är nominerad för sina musikaliska gärningar inom 
klippanpoppen.

Tor Svensson är nominerad för sitt engagemang inom musiken i Klippan där han bland 
annat ger många unga en möjlighet att stå på scen i olika sammanhang.

Daniel Swärd är filmare som gör en mångfasetterad bredd av filmer med bland annat 
intervjuer av kända och okända.

Åsa Fridén nomineras för sitt outröttliga engagemeng för Klippans konstförening.

Mats Pettersson nomineras för att ha varit en viktig kugge i Klippanpoppens framväxt 
samt för sitt engagemang och sin drivkraft för att lyfta lokalhistorian.

Förvaltningen väljer att inte förorda någon pristagare då förvaltningen står bakom en av 
nomineringarna.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 34, 2019-04-02.
Förvaltningens skrivelse, 2019-04-02.
Alla nomineringar.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Tilldelar Mats Pettersson 2018 års kulturpris.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65

Samverkansavtal 2019 mellan Klippans kommun och Skåneidrotten 
KFN 2019.0110

Ärendet
Redovisning av samverkansavtal 2019 gällande utvecklings-,  studie-, bildnings- och 
utbildningsinsatser för idrottsföreningar mellan Klippans kommun och Skåneidrotten.
Skåneidrotten ska bl a erbjuda processledning och utvecklingsarbete gentemot 
idrottsföreningarna i kommunerna som ingår i Familjen Helsingborg. De ska dessutom 
erbjuda medlemmar inom idrottsföreningar möjligheter till olika former av studie- och 
utbildningsinsatser. Föreningar ska även erbjudas inspiration till och kunskaper om hur 
de kan utveckla sin verksamhet inom olika områden.
 
De idrottsföreningar som finns registrerade i någon av kommunerna inom Familjen 
Helsingborg kommer under året att erbjudas att delta kostnadsfritt i de utbildningsinsatser 
som görs i de olika kommunerna.
Kommunen erlägger 25 tkr till Skåneidrotten för 2019 års verksamhet.
 
Beslutsunderlag    
Samverkansavtal för 2019.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar upprättat avtal med Skåneidrotten för 2019.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66

Föreningsbidrag 2019 
KFN 2019.0094

Ärendet
I årets budget är 1 362 tkr anslagna till kultur- och sociala föreningar.
Förvaltningen har upprättat förslag till fördelning av bidrag till föreningar 2019 enligt PM 
dat. 2019-04-02, reviderad 2019-04-17.
Årets förslag på fördelning av bidrag präglas av översynen av bidragssystemet. 
Förvaltningen har valt att gällande sociala föreningar använda socialförvaltningens 
fördelningsnyckel på merparten av föreningar. Kulturföreningarnas fördelning bygger på 
förvaltningens kunskap om föreningarna, inskickade handlingar och verksamhetens 
omfattning.

Förvaltningen föreslår att nämnden behandlar de ansökningar som är fullständiga 
och övriga föreningar uppmanas att komplettera sina ansökningar för behandling vid 
nämndsmötet i juni. Förvaltningen föreslår vidare att föreningar som inte inkommer med 
kompletteringar senast den 10/5 2019 mister möjligheten till bidrag för 2019.
 
Beslutsunderlag         
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 38, 2019-04-02.
Förvaltningens förslag till fördelning av bidrag, 2019-04-02.
 
Jäv     
Kristina Jonsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Ingegerd Hagelin (M) ersätter.
Mats Waldemarsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Eva Stjärnlind (S) ersätter.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Beviljar föreningsbidrag enligt förvaltningens förslag.
2. Ansökningar som ej är kompletta tas upp för beslut vid nämndens möte i juni.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67

Redovisning av medel i samband med Klippans Musikkårs 100-
årsjubileum (27 tkr) 
KFN 2018.0031

Ärendet
Klippans Musikkår har inkommit 2019-03-14 med redovisning av erhållit bidrag, 27 tkr, 
gällande deras 100-årsjubileum som genomfördes under 2018.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 39, 2019-04-02.
Redovisning från Klippans Musikkår, 2019-03-14.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut           
Noterar inkommen redovisning.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68

Ansökan om bidrag ( 110 tkr) till renovering av toaletter 
KFN 2019.0092

Ärendet
Åsbo Ponnyklubb har inkommit med ansökan om bidrag, 110 tkr, till renovering av tre 
toaletter vid deras anläggning i Gråmanstorp. Förvaltningen har varit i kontakt med 
föreningen för att undersöka hur akut renoveringen är och det framkommer att det är 
möjligt att inte byta/renovera allt porslin på en gång. Dock är varmvattenberedaren i 
dåligt skick.
Förvaltningen föreslår att Åsbo Ponnyklubb beviljas ett bidrag om 40 tkr och en önskan 
om att föreningen prioriterar ny varmvattenberedare.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 41, 2019-04-02.
Åsbo Ponnyklubbs ansökan, 2019-03-21.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut      
1. Beviljar Åsbo Ponnyklubb ett bidrag om 40 tkr och en önskan till föreningen att 
prioritera en ny varmvattenberedare.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till föreningsinvesteringar, akt 431.
3. Uppmanar Åsbo Ponnyklubb att inkomma med redovisning av beviljat bidrag efter 
utförda åtgärder.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69

Sommarlovsverksamhet sommaren 2019 
KFN 2019.0093

Ärendet
Förvaltningschefen redovisar ekonomin kring sommarens lovaktiviteter.
Socialstyrelsen har beviljat förvaltningen drygt 270 tkr i bidrag till gratis 
sommarlovsaktiviter för barn 6-15 år. Från migrationspotten har förvaltningen fått 
beviljat 300 tkr till mobilt team. Utöver beviljade bidrag har förvaltningen en egen 
bidragspott till aktiviteter och bidrar själv med egen verksamhet.
Förslag på olika lovaktiviteter presenteras. Annika Ingelström Nilsson (L) föreslår 
måltidskollo på Segra gymnasiet i Östra Ljungby.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 42, 2019-04-02.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Noterar informationen.
2. Uppdrar åt förvaltningen att beakta förslaget om måltidskollo i Östra Ljungby.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70

Lotteritillstånd 2018 
KFN 2019.0002

Ärendet

Nämnden ska utse ny lotterikontrollant för kommunen efter Kicky Sinclair.
Oscar Einarsson föreslås som ny lotterikontrollant för kommunen.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 28, 2019-03-13.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Godkänner Oscar Einarsson som ny lotterikontrollant i kommunen för mandatperioden 
slut (2022).
_____
 
       
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Ansökan om bidrag (190 tkr) till värmepump samt material till bygge 
av luftskyttebana i klubbstugan vid Mammarp 
KFN 2019.0047

Ärendet
Klippans Pistolklubb har inkommit 2019-02-12 med ansökan om bidrag, 190 tkr, till 
värmepump samt material till bygge av luftskyttebana i klubbstugan vid Mammarp. 
Klubben har under senaste åren ökat i antalet nya medlemmar varav många är ungdomar 
och på det viset har intresset för luftskytte ökat.
Behov finns för inomhusbana för luftpistol och klubben har börjat diskutera om möjlighet 
att förbereda för luftpistolskytte i klubbstugan.
 
Förvaltningschefen informerar att det samtidigt pågår diskusisoner med Ljungbyheds 
Pistolskytteklubb om lokaler där det är möjligt att bedriva verksamhet i. Idag håller 
klubben till i gamla Ljungby skola i Ljungbyhed, vars lokaler är utdömda sedan många 
år.
FUB Klippan/Åstorp har nyligen fått beviljat 4,5 milj. kr från Allmänna Arvsfonden till 
etapp 2 av Sågenhuset. I den pågående utredningen av Sågenhuset etapp 2 planeras bl a 
för en lokal till luftpistolskytte.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 44, 2019-04-02.
Klippans Pistolklubbs ansökan, 2019-02-12.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut            
Upptar ärendet på nytt när utredningen av Sågen etapp 2 är slutförd.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72

Rapport FaR-verksamheten i Klippan 2018 
KFN 2019.0124

Ärendet
FaR-verksamheten (fysisk aktivitet på recept) handlar om att förebygga och behandla 
sjukdomar genom att öka den fysiska aktiviteten. Vid kontakt med medicinskt sakkunnig 
skrivs ett recept ut med någon form av, för individen, anpassad rörelseaktivitet. Recept på 
fysisk aktivitet kan ersätta eller komplettera ett läkemedel.
 
Konceptet har erbjudits till patienter i Klippans kommun sedan 2007 och följs årligen upp 
av kommunen i en rapport. Under 2018 har det totala antalet inskrivna patienter fortsatt 
att öka.
 
Beslutsunderlag    
Folkhälsoutvecklarens tjänsteskrivelse, 2019-04-16.
Rapport FaR-verksamheten 2018, av friskvårdsinstruktör 2019-04-15.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar rapporten.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73

Ansöker om  att bli en bidragsberättigad förening i kommunen 
KFN 2019.0072

Ärendet
Föreningen Gråmanstorp Runners Club har inkommit 2019-03-21 med ansökan om att bli 
en bidragsberättigad förening kommunen. Föreningen är nystartad sedan årsskiftet 
2018/2019 och har för tillfället ett 20-tal medlemmar. Målsättningen är att skapa 
gemenskap och sammanhållning främst kring löpning, men även annan konditionsidrott.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 40, 2019-04-02.
Föreningen Gråmanstorp Runners Clubs ansökan, 2019-03-21.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Godkänner föreningen Gråmanstorp Runners Club som bidragsberättigad förening fr o 
m 2019-05-01.
2. Beviljar föreningen ett startbidrag om 500 kr som finansieras genom nämndens anslag 
till verksamhetsbidrag, (akt. 431).
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74

Översyn av bidragsreglerna. 
KFN 2013.0155

Ärendet
Vid nämndens möte 2019-03-13 önskade Centerpartiet att Skåneidrotten skulle få yttra 
sig över förvaltningens förslag till nya bidragsbestämmelser.
 
Förvaltningens fritidskonsulent Per-Ola Johansson har 2019-03-13 träffat 
distriktsidrottschef Patrik Karlsson i samband med Skåneidrottens årliga mötesdag.

Frågan ställdes om Skåneidrottens kunde agera remissinstans för Klippan kommuns nya 
bidragssystem som ska gälla de ideella föreningarna. Skåneidrotten har som policy att 
inte yttra sig i enskilda kommuners förslag utan hänvisar till dokumentet ”kommunernas 
stöd till idrottsföreningar” på deras hemsida. Där ger Skåneidrotten sina 
rekommendationer till de skånska kommunerna.
 
Förvaltningens förslag till nya bidragsbestämmelser har varit uppe i Ks Au i april och 
kommer upp i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under maj 2019.  
 
 
Beslutsunderlag     
Fritidskonsulentens skrivelse, 2019-03-21.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att det kommit synpunkter på planerna kring 
aktivitetsparken och då främst utifrån förankring med andra förvaltningar.
En reviderad skiss över aktivitetsparken presenteras. Upphandlingen kring arbetet är klart 
och ambitionen är att parken ska vara klar maj/juni.
 
Boverket har medgett förlängd tid för slutförande av projektet Aktiv Park till den 31 
augusti 2019 respektive förlängd tid för inlämnande av slutrapport till den 30 september 
2019.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76

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
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77

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

Ärendet
Den planerade slutbesiktningen den 1 april 2019 av Sågenprojektet är framflyttad till 6 
maj 2019 p g a diverse olika förseningar. Det föreligger vite om tidsplanen ej hålls.
 
FUB Klippan/Åstorp har från Alllmänna Arvsfonden fått beviljat ca 4,5 milj. kr till etapp 
2 av Sågenhuset. Medlen ska användas för att tillgänglighetsanpassa lokalerna så att 
föreningarna där kan starta olika former av parasporter. Framförallt är det gymnastik- och 
friidrottsklubben som ska starta upp verksamhet för målgruppen.
Kravet från Allmänna Arvsfonden är att kommunen ställer upp med minst lika mycket 
pengar till projektet och förvaltningen kommer att äska ca 7-8 milj. kr från 
Kommunstyrelsen och driva det som ett särskilt ärende för att klara tidsramen i 
budgetprocessen för 2020.
 
Det planeras för invigning av Sågenhuset den 16-18 maj 2019. Den officiella invigningen 
blir på torsdagen med bl a tal, mingelmat och musik av Helsingborgs Symfonikorkester. 
Fredagen går i ungdomarnas tecken med bl a disco och lördagen är tänkt för föreningarna 
som får möjlighet att visa upp sina verksamheter. Det blir också ett författarbesök med 
Fredrik Backman.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Befintliga byggnader kopplade till Ljungavallen i Ljungbyhed har varit föremål för åtgärd 
i många år.
Det har införskaffats modulhus som varit ett f d vårdboende. Under v 15 genomfördes ett 
möte tillsammans med Tekniska förvaltningen och Ljungbyheds IF för att 
slutföra detaljplaneringen över modulerna.
Ambitionen är att huset ska stå klart till hösten 2019.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79

Ev. inköp tavla av Nils Forsberg 
KFN 2019.0100

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått möjlighet att köpa en tavla av konstnären Nils 
Forsberg, som härstammar från Riseberga, som heter Schackspelarna och är från 
1914. Priset för tavlan är 25 tkr. Kravet från säljaren att tavlan ska synliggöras för 
medborgarna.
Diskuteras att tavlan ev kan hänga i foajen till kommunhuset.
Tavlan finansieras genom potten, 50 tkr, för inköp konst/renovering.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänner att tavlan Schackspelarna av Nils Forsberg köps in för max 25 tkr.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80

Kurser och konferenser 2019 
KFN 2019.0026

Ärendet
Det har inkommit en inbjudan till konferens från Nackanätverk gällande Fritidsgårdens 
roll idag och imorgon. Konferensen äger rum på Bommersviks kursgård 9-10 maj 2019 
där politiker, fritidsledare, chefer och tjänstemän från sju kommuner träffas och samtalar 
kring ungdomars fritid, med fokus på den öppna fritidsverksamheten.
 
Presidiet meddelar att de har svårt att deltaga vid konferensen och uppmanar andra i 
nämnden, som är intresserade och har möjlighet att medverka, att meddela 
förvaltningschefen.
 
Beslutsunderlag    
Inbjudan från Nackanätverk.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Godkänner att intresserade i nämnden, (max tre) bereds möjlighet att medverka vid 
konferensen 9-10 maj 2019.
_____   

Paragrafen är justerad
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