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Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 82 Val av justerare (i tur att justera Ingela Jönsson)
§ 83 Godkännande av föredragningslista
§ 84 Ändrade öppettider för biblioteken i kommune sommaren 2019 

samt förslag till ändrade öppettider fr o m 2019-09-01
§ 85 Rapport över utställningar i Klippans Konsthall 2018
§ 86 Rapport över egenproducerade utställningar 2018
§ 87 Redovisning av beviljat bidrag till Blåkullekul 2019
§ 88 Rapport om basbidraget 2019 för studieförbunden
§ 89 Åsbo Släkt- och folklivsforskares ansökan om bidrag, 9 300 kr, 

Rangbos bilder
§ 90 Ansökan om bidrag till arrangemang - Klippanfesten 30-31 aug 2019 

(26 500 kr)
§ 91 Ansökan om arr.bidrag (25 tkr) till Punkfesten på Norrehus 2019
§ 92 Inköp av konstverket Hjärnsnitt av Bertil Englert
§ 93 Ansökan om projektbidrag
§ 94 Redovisning av beviljat bidrag till nya brottarmattor inför Klippan 

Lady Open 2019
§ 95 Förslag på föreningsutskott kopplat till kultur- och fritidsnämnden
§ 96 Föreningsbidrag 2019
§ 97 Östra Ljungby idrottsplats Lönnbyvallen
§ 98 Budget 2019 - uppföljning
§ 99 Åby E-sport ansöker om att bli bidragsberättigad förening
§ 100 Tillförordnad förvaltningschef under sommarsemestern
§ 101 Belysning i parken Ljungbyhed
§ 102 Sture Wetterbergs Stipendiefond - uppsägning av samarbetsavtal
§ 103 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 104 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 105 Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 

skolbibliotek
§ 106 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
§ 107 Informationsärenden KFN 2019-06-12
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§82

Val av justerare (i tur att justera Ingela Jönsson)

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

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§83

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
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Ändrade öppettider för biblioteken i kommune sommaren 2019 samt 
förslag till ändrade öppettider fr o m 2019-09-01 
KFN 2019.0145

Ärendet
Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zuniga informerar om ändrade öppettider för 
biblioteken under sommaren samt förslag till nya öppettider fr o m 2019-09-01.
Mellan10 juni och 18 augusti (10 v) kommer biblioteken i Klippans kommun ha 
reducerade öppettider. Biblioteket i Klippan har då öppet 27 tim/v (5 dagar), Ljungbyhed 
14 tim (3 dagar) och Östra Ljungby 8 tim (2 dagar). Ordinarie öppethållande är 45 tim (7 
dagar), 18 tim (4 dagar) respektive 12 tim (3 dagar) i veckan.
En förändring är dock att vi har öppet mån och tor kväll istället för mån och tis kväll i 
Klippan under denna period. Detta för att kunna vara till hands för våra kolleger på 
filialerna men också för att sprida ut öppethållandet kvällstid under veckan.

För att klara bemanningen under den mest ansträngda semesterperioden, v 27-30, 
kommer filialerna att hålla stängt ytterligare en dag/v. Däremot önskar förvaltningen då 
förlänga Östra Ljungby biblioteks enda öppetdag med 1 tim/v så att öppethållandet blir 
14-19 i stället för ordinarie 15-19.

Den 19 augusti återgår biblioteken till ordinarie öppethållande vardagar. Första lör-sön 
med öppethållande blir den 7-8 september p g a att helgen före är en delad helg mellan 
augusti och september månad. Vi har som brukligt helgöppet under sept-maj månad.

Förslag till nya öppettider för biblioteken i Klippans kommun f r om 1 september 2019:

Klippans bibliotek

Nuvarande öppettider                                   Nya öppettider
Mån, tis, tor 10-19                                        Mån, tor 10-19
Ons, fre 10-16                                              Tis, ons, fre 10-17
Lör 10-13                                                      Lör 10-13
Sön 13-16                                                     Sön 13-16
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ljungbyheds bibliotek

Nuvarande öppettider                                 Nya öppettider
Mån, tor 14-19                                            Mån, tor 14-19
Tis, fre 10-14                                              Tis 10-14

Östra Ljungby bibliotek

Nuvarande öppettider                                 Nya öppettider
Mån 15-19                                                  Mån 15-19
Ons 9-13                                                     Ons 9-13
Tor 15-19                                                    Tor 13-17
Meröppet alla dagar 9-21                            Meröppet alla dagar 9-21

Förslag till nya öppettider f r o m 1 september beror på flera faktorer. En förklaring är att 
personal som slutat har ersatts med befintlig personal som gått upp i tjänstgöringstid 
vilket innebär att vi är färre huvud till samma antal kvällar och helger.
En annan är att underlaget för öppethållande under fyra dagar i Ljungbyhed och tre 
kvällar i Klippan inte finns. Fredagar är den dag då minst antal personer besöker 
biblioteket i Ljungbyhed. Detta har varit lågt under flera års tid.
Den tredje faktorn är att biblioteket i Klippan stänger kl 16 två dagar i veckan vilket av 
många upplevs som för tidigt. Förslag att öka öppettiden till kl 17 men inte öka antal 
öppet timmar totalt gör att vi gör om en kväll till tre dagars öppet till kl 17 istället. 
Behovet av tre kvällar i veckan syns inte i besöksstatistiken. Däremot får vi ofta gå runt 
vid stängning kl 16 och informera om detta – helt enkelt be folk gå.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 63, 2019-05-22.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar och godkänner förslaget till ändrade öppettider för biblioteken i kommunen fr o 
m 2019-09-01.
_____
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Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Rapport över utställningar i Klippans Konsthall 2018 
KFN 2017.0225

Ärendet
Det finns ett samarbetsavtal mellan Klippans Konstförening och Kultur- och 
fritidsnämnden gällande verksamheten i Klippans Konsthall. Avtalet reglerar parternas 
åtagande vid programplanering och utställningsverksamhet.
 
Kulturutvecklare Lotta Andgren redogör för verksamhetsrapporten gällande Klippans 
Konsthall 2018.
Totalt sju utställningar har genomförts under 2018 och det har återigen varit ett 
omväxlande år vad gäller utbudet och bredden av olika utställningar. Förvaltningen 
märker av ett stort intresse för Klippans Konsthall från olika delar av nordvästra Skåne 
och södra Halland samt en del långväga.
Konsthallen är bra mediabevakad av vår lokala press.
 
Besöksantalet för hela året landade på ca 17 400 besökare vilket var något lägre än 
föregående år.
 
Beslutsunderlag    
Verksamhetsrapport Klippans Konsthall 2018.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar verksamhetsrapporten för Klippans Konsthall 2018.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Rapport över egenproducerade utställningar 2018 
KFN 2019.0143

Ärendet
Kulturutvecklare Lotta Andgren redogör för förvaltningens egenproducerade utställning 
sommaren 2018 som heter Every person has lost something. Utställningen byggde på ett 
flertal bilder av Moustafa Jano, fotograf och grafisk designer från Syrien. Utställningen 
skildrar krigets realiteter och de dubbla verkligheter vi lever i.
Under vernissagen den 28 juli spelade den världskända musikern Nabil Kassis och 
journalisten och författaren Ali Alabdallah läste dikt om Damaskus.
Utställningen blev uppmärksammad i press och media och även recenserad på kultursidan 
i HD/Sydsvenskan. Besöksantalet landade på ca 1350 personer.
 
Lars Håkansson (SD) har synpunkter på utställningen som hänger i konstkorridoren där 
Kraftsportsklubben har sin träningslokal. Klubben har många medlemmar från Syrien, 
främst ungdomar, som har tagit illa vid sig av bilderna. Ansvariga i klubben kommer att 
prata med ungdomarna som mår dåligt och förvaltningen ställer gärna upp och har en 
nära dialog med de som önskar och är berörda. Planen är att utställningen ska bytas ut 
under september 2019.
 
Beslutsunderlag     
Rapport över utställningen Every person has lost something.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Redovisning av beviljat bidrag till Blåkullekul 2019 
KFN 2019.0029

Ärendet
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening har 2019-05-07 inkommit med 
redovisning av beviljat bidrag, 5 tkr, till Blåkullekul 2019. Föreningen redovisar en 
specificerad ekonomisk redovisning kring arrangemanget som i år firade 20-års jubileum.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 53, 2019-05-22.
Redovisning från Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening, 2019-05-07.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar och godkänner inkommen redovisning.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Rapport om basbidraget 2019 för studieförbunden 
KFN 2019.0141

Ärendet
Förvaltningen presenterar en rapport om fördelning av basbidraget enligt gällande regler 
till studieförbunden 2019.
Ett par studieförbund har inte haft några aktiviteter i kommunen och får därför inget 
bidrag medan några studieförbund har haft en stor ökning med sina aktiviteter. 
Förvaltningen genomför samråd 2 ggr/år med studieförbunden.
Totalt är det avsatt 522 tkr i budget till studieförbunden, 90% utgör basbidraget och 10% 
utgör utvecklingsbidraget.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 55, 2019-05-22.
Rapport, fördelning basbidraget till studieförbunden, 2019-05-22.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar och godkänner fördelning av basbidraget 2019 till studieförbunden enligt 
förvaltningens förslag.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 89

Åsbo Släkt- och folklivsforskares ansökan om bidrag, 9 300 kr, 
Rangbos bilder 
KFN 2019.0142

Ärendet
Åsbo Släkt- och folklivsforskare har 2019-05-13 inkommit med ansökan om bidrag, 9 
300 kr, till att uppdatera och vidareutveckla dataprogammet som används för sök och 
presentation av Rangbos Bildarkiv.
2003 fick Klippans kommun en donation från änkan efter förste postiljonen Egon 
Rangbo. Rangbo var verksam som frilansfotograf och donationen innehåller bilder från 
Klippan med omnejd under perioden 1956-1968 och består av 29 pärmar med totalt ca 40 
000 negativ och 35 pärmar med artiklar/tidningsurklipp.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-06-05.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 56, 2019-05-22.
Åsbo Släkt- och Folklivsforskares ansökan, 2019-05-13.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Beviljar Åsbo Släkt- och folklivsforskare ett bidrag om 9 300 till arbetet med Rangbos 
bildarkiv.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Ansökan om bidrag till arrangemang - Klippanfesten 30-31 aug 2019 
(26 500 kr) 
KFN 2019.0113

Ärendet
Musik i centrum, MIC, har inkommit 2019-04-09 med ansökan om bidrag, 26 500 kr, till 
Klippanfesten på Norrehus 2019.
Föreningen i samarbete med Norrehus och Studiefrämjandet vill arrangera konsert den 30 
och 31 augusti utomhus vid Norrehus. Bidraget ska täcka kostnader för gage, resor samt 
mat till de lokala artisterna.
 
Beslutsunderlag      
Tjänsteskrivelse, 2019-06-05.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 58, 2019-05-22.
MIC:s ansökan inkl budget för arrangemanget.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Beviljar MIC ett bidrag om 26 500 kr för att anordna konserter i samband 
med Klippanfesten 2019.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 91

Ansökan om arr.bidrag (25 tkr) till Punkfesten på Norrehus 2019 
KFN 2019.0146

Ärendet
Musik i centrum, MIC, har inkommit 2019-05-14 med ansökan om bidrag, 25 tkr, för att 
arrangera Punkfesten i Klippan 2019.
Punkfesten är tänkt att genomföras i november på Norrehus, som är ett inarbetat, bra och 
mysigt konsertställe. Föreningens syfte är att få fler, gärna yngre, personer att själva vilja 
börja spela musik tillsammans med andra, samt att öka jämställdheten på våra lokala 
scener och replokaler. Det är andra året som Punkfesten arrangeras.
Förvaltningen ser detta musikarrangemang som en del av att utveckla musiklivet i 
Klippan och att föra traditionen vidare av "gör-det-själv"- tänket till nya generationer.
Förvaltningen föreslår att MIC beviljas ett förlustbidrag med upp till 25 tkr för att 
genomföra Punkfesten 2019.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse, 2019-06-05
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 62, 2019-05-22.
MIC:s ansökan.
 
Yrkande   
SD-gruppen yrkar avslag p g a att vid 2018 års Punkfest gjordes ett olämpligt uttande från 
ett band/artist som även filmades och delades i sociala medier.
 
Ordföranden noterar två förslag:
Förvaltningens förslag att bifalla MIC ett förlustbidrag upp till 25 tkr, samt SD-gruppens 
förslag att avslå ansökan.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Kultur- och 
fritidsnämnden bifallit förvaltningens förslag.
 
Votering begärs.
 
Den som bifaller förvaltningens förslag röstar Ja. Den som bifaller SD-gruppens förslag 
röstar Nej.
Vid omröstningen avges 5 Ja-röster, nämligen av Michael Nemeti (S), Therese Långberg 
(M), Kristina Jonsson (M), Mats Waldemarsson (S) och Annika Ingelström Nilsson (L), 
och 4 Nej-röster, nämligen Per-Olof Seger (SD), Ingela Jönsson (C), Lars Håkansson 
(SD) och Thomas Jellinek (SD).
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens yrkande.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Beviljar Musik i Centrum, MIC, ett förslutbidrag med upp till 25 tkr för att genomföra 
Punkfesten 2019.
2. Finansiering sker genom nämnden anslag till kultur- och fritidsarrangemang, obj, 117.
 
Reservationer   
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet eftersom vårt yrkande inte fann gehör.
- Att avslå föreningen MIC:s Musik i centrum, bidrag till punkfesten 2019.
Efter att vi tagit del av filmen från förra årets punkfest, som för övrigt finns på 
youtube kan vi inte annat än att avslå bidrag till punkfesten.
Ett evenemang som användes som en politisk plattform och uppviglade till hat mot 
oliktänkande och politiker i synnerhet coh då framförallt Sverigedemokrater.
Ett av banden höll ett brandtal där de riktar hat mot bl a SD "Sd är fascister",  "De är ju 
inte ens demokratiska", "Vi ska inte ha dem i riksdagen" vrålades det ut. Publiken 
skanderar bl a fascistsvin, rasistsvin och borgarsvin. En skymf mot det riktiga svinet som 
vi ofta har på tallriken kan tyckas.
 
Att ge bidrag till något som hetsar och riktar missaktning mot olika grupper i samhället 
tycker vi bestämt att kommunala skattemedel ej ska vara bidragande i. I ansökan skrivs 
det att man vill öka jämställdheten och att man vill utveckla musiklivet. Hur utvecklar 
denna typ av hat det?
Dessutom vill man boka band som inspirerar andra. Tycker man verkligen i Klippans 
kommun att denna typ av band som sprider politikerförakt och hat ska inspirera andra?
 
Sedan är det också så att man valt att ha fri åldersgräns och det ställer vi oss väldigt 
undrande till om det är särskilt lämpligt att barn vistas i miljöer med alkoholpåverkade 
människor som dessutom skriker ut detta hat.
Föreningen MIC bör ta sig en riktig funderare om de i framtiden ska få kommunalt bidrag 
till detta evenemang. Åldersgränsen är ett avsnitt för sig men hets och uppviglande hat är 
något vi aldrig kommer bidra med pengar till.
 
Det spelar ingen roll om det gäller SD eller mot borgarna som i detta fall. Hat föder hat, 
vilket är helt oacceptabelt och det måste vi alla ta ställning emot.
_____
 

16 (34)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Inköp av konstverket Hjärnsnitt av Bertil Englert 
KFN 2019.0149

Ärendet
I samband med vernissagen 2019-05-18 av utställningen om Konsthallen 15 år avtäcktes 
ett konstverk av Bertil Englert på innergården.
Förvaltningen föreslår att konstverket Hjärnsnitt av Bertil Englert köps in till ett pris av 
20 tkr.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 65, 2019-05-22.
Bild av konstverket.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Godkänner inköp av konstverket Hjärnsnitt av Bertil Englert till ett pris av 20 tkr.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till inköp av konst (50 tkr).
_____

Paragrafen är justerad
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§ 93

Ansökan om projektbidrag 
KFN 2019.0122

Ärendet
Samer i Syd ansöker hos många kommuner om projektbidrag för att tillskapa ett 
informationsmaterial om Samer, kunskap om dess historia, kultur- och livsvillkor. 
Tanken är att ta fram 8 stycken rollups som skall kunna användas i många sammanhang 
och de kommuner som ger bidrag kommer att kostnadsfritt kunna använda utställningen. 
Kunskapen om Samer och deras livsvillkor och kultur är starkt begränsad och 
förvaltningen bedömer att detta skulle kunna vara ett bra sätt att kunna synliggöra en av 
våra minoritetsgrupper. Då förvaltningen planerar att sätta fokus på en mångfaldsvecka i 
september kan denna typ av utställning vara ett bra inslag.

Förvaltningen har haft en dialog med föreningen huruvida projektet kommer att 
genomföras om inte antalet bidragsgivare blir tillräckligt många. Föreningen avser att 
göra ett något mindre projekt om inte hela summan erhålles som man sökt från olika 
kommuner och om antalet blir väldigt lågt kommer inte projektet att genomföras. 
Signalerna är dock positiva från tillräckligt med kommuner varför föreningen tror att 
detta kommer att förverkligas.

Förvaltningen bedömer att detta projekt är värdefullt och föreslår nämnden att bevilja 
projektet stöd under förutsättning att projektet blir av.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse, 2019-06-05.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 52, 2019-05-22.
Samer i Syds ansökan.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Beviljar Samer i Syd ett projektbidrag om 8 tkr under förutsättning att projektet 
genomförs.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till föreningsbidrag.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 94

Redovisning av beviljat bidrag till nya brottarmattor inför Klippan 
Lady Open 2019 
KFN 2018.0176

Ärendet
Klippans Brottarklubb har inkommit 2019-04-01 med redovisning av beviljat bidrag, 50 
tkr, avseende inköp av nya brottarmattor inför Klippan Lady Open 2019. Föreningen 
bidrog själv med 50 tkr och Sparbanksstifelsen gick in med 50 tkr.
Inköp av mattorna beror på att det internationella förbundet har ändrat sina krav på 
arrangörerna för att kunna fortsätta arrangera denna typ av brottartävling för kvinnor 
utanför mästerskapsstatus.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 54, 2019-05-22.
Klippans Brottarklubbs redovisning, 2019-04-01.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar och godkänner inkommen redovisning.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

Förslag på föreningsutskott kopplat till kultur- och fritidsnämnden 
KFN 2013.0155

Ärendet
I samband med att ett eventuellt nytt bidragssystem som bygger på föreningsdialog införs 
i kommunen behövs en organisation kring hanteringen av dialoger och bidragsgivning. 
Tanken med det nya systemet är att alla föreningar regelbundet, inför bidragsansökan av 
verksamhetsbidragen har en dialog med förvaltning och nämnden. För att detta skall 
kunna fungera behövs en organisation bestående av ett antal politiker och tjänstepersoner 
som är väl insatta i föreningsverksamhet och de behov som finns i den ideella sektorn.

Förvaltningens förslag är:
Ett föreningsutskott om sex politiker som läser in sig på ansökningarna och genomför 
dialogerna med föreningarna tillsammans med tjänstepersoner. Tanken är att två politiker 
och en tjänsteperson träffar en förening åt gången vilket gör att vi parallellt kan träffa tre 
föreningar samtidigt. Föreningsutskottet gör ett förslag på bidragsnivåer som beslutas på 
nämnden. För att begränsa insatsen i form av tid sätts en delegationsgräns på 20 tkr där 
tjänstepersoner kan ges i uppdrag att ta dialogerna och förslag på bidragsnivå utan 
politisk medverkan. Förslaget är att de sex politikerna väljs utifrån rådande 
mandatfördelning och intresse. Uppskattningsvis med normala förutsättningar uppskattar 
förvaltningen att de rena dialogmötena kommer att innebära 10-15 timmar/politiker i 
effektiv tid plus inläsningstid.
Ordföranden begär ajournering i 15 min.
I föreningsutskottet bör utöver ordinarie politiker ( 3 från SD, 2 från S,M,C, 1 från 
KD,L) ingå två ersättare. Vid nämndsmötet den 2019-09-04 bör alla partier ha tänkt 
igenom vilka som skall ingå i föreningsutskottet.
Ordförande föreslår att delegationsrätten bör vara på 10 tkr år 1 och ev öka efter år 2-3 
efter att en utvärdering har gjorts.
 
Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse 2019-06-05.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 57, 2019-05-22.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Hänskjuter till nämnden 2019-09-04 att namngiva de som ska ingå föreningsutskottet.
2. Godkänner att förvaltningen vid bidragsgivning till föreningar får delegationsrätt på 
upp till 10 tkr år 1 (2020).
_____
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

Föreningsbidrag 2019 
KFN 2019.0094

Ärendet
Förvaltningen redovisar reviderat förslag, 2019-05-22, till fördelning av bidrag till 
föreningar som inkommit eller kompletterat sin ansökan efter 2019-04-17.
Det är fortfarande föreningar som inte har ansökt om bidrag för 2019 trots ett flertal 
påminnelser.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 59, 2019-05-22.
Förvaltningens förslag till fördelning av bidrag, rev, 2019-05-22.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Beviljar föreningsbidrag enligt förvaltningens förslag.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

Östra Ljungby idrottsplats Lönnbyvallen 
KFN 2017.0126

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att idrottsplatsen/marken i Östra Ljungby, Lönnbyvallen, 
är såld till en privat som ska bedriva hästverksamhet i form av ett rehabiliteringscenter.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 60, 2019-05-22.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Budget 2019 - uppföljning 
KFN 2019.0036

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2019-05-31.
Avvikelser finns i alla verksamheter på olika kostnadsslag men merparten balanseras med 
effektivisering på annat. Driftsavdelningen pekar på ett underskott som främst härrör ett 
lösen av ett leasingkontrakt gällande en traktor. Kulturavdelningen pekar på ett visst 
överskott utifrån en återhållsamhet. Förvaltningen som helhet ser ut att hamna på ett 
negativt årsresultat.
En mer detaljerad redovisning kommer i delårsrapporten.
 
Nämnden önskar en löpande särskild redovisning av Sågenprojektet.
 
Beslutsunderlag   
Månadsrapport, Stratsys.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
1. Noterar budgetuppföljning t o m maj 2019.
2. Uppdrar åt förvaltningen att löpande ha en särskild redovisning kring Sågenprojektet.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

Åby E-sport ansöker om att bli bidragsberättigad förening 
KFN 2019.0148

Ärendet
Föreningen Åby Esport har inkommit med ansökan 2019-05-15 om att bli en godkänd 
bidragsberättigad förening i kommunen.
Deras syfte är att engagera människor i E-sport och skapa mötesplatser för både unga och 
vuxna, samt för jämlikhet och delaktighet i en drogfri miljö med fokus på schysst 
deltagande spelare emellan.
 
Förvaltningen har länge sett ett behov av att på olika sätt lyfta E-sporten i kommunen då 
det är en verksamhet som engagerar många människor i alla åldrar. Vare sig kommunen 
själv eller i form av föreningsliv har erbjudit verksamhet inom E-sport varför många 
utövare gör detta i hemmet och riskerar att bli isolerade och/eller saknar sociala kontakter 
inom sitt fritidsintresse som ofta kan ta stora mängder av tid i anspråk. I och med 
kommunens satsning på E-sport kommer nu flera förfrågningar om att bilda föreningar 
inom detta segment vilket förvaltningen ser som mycket positiv.
Förvaltningen har granskat föreningens verksamhetsidé och stadgar och ser att föreningen 
bör godkännas som bidragsberättigad förening.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse, 2019-06-03.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 64, 2019-05-22.
Åby Esports ansökan.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Godkänner föreningen Åby Esport som bidragsberättigad förening fr o m 2019-07-01.
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
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100

Tillförordnad förvaltningschef under sommarsemestern 
KFN 2019.0144

Ärendet
För att ha en beredskap inom Kultur- och fritidsförvaltningen i angelägna och akuta 
ärenden även under ordinarie befattningshavares semester föreslås att utse tf 
förvaltningschef under förvaltningschefens sommarsemester.
 
Beslutsunderlag    
Förvaltningens skrivelse, 2019-05-13.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Utser tf förvaltningschef under ordinarie befattningshavares semester, enligt följande:

Vecka 26-27 Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zuniga
Vecka 30-32 Avdelningschef Anders Björkqvist
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

Belysning i parken Ljungbyhed 
KFN 2018.0193

Ärendet
Förvaltningschefen har från Tekniska förvaltningen fått bekräftat att ljusmätning är 
genomförd på sponanidrottplatsen i parken Ljungbyhed och i Östra Ljungby, samt för den 
planerade Aktivitetsparken vid Badhuset, Sågen och skateanläggningen. Beställningen är 
gjord och belysningen ska vara på plats under september 2019.
Förvaltningschefen visar ritningar på hur belysningen är tänkt att uppföras på de nämnda 
platserna.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut      
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102

Sture Wetterbergs Stipendiefond - uppsägning av samarbetsavtal 
KFN 2019.0153

Ärendet
Styrelsen för Sture Wetterbergs Stipendiefond önskar säga upp samarbetsavtalet med 
Kultur- och fritidsnämnden. Under de senaste 10 åren har antalet sökande av stipendiet (5 
tkr) blivit färre och färre. Sedan 1998 har stipendiet utdelats av nämnden i samband med 
kommunens utdelning av egna priser och stipendier.
 
Beslutsunderlag    
Skrivelse från styrelsen för Sture Wetterbergs Stipendiefond, 2019-06-03.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Förvaltningschefen visar ritningar över modulerna som ska bli klubbhus åt Ljungbyheds 
IF. Senast den siste juni ska grävning och underarbetet vara klart och byggstart blir efter 
sommaren. Projektet beräknas klart till säsongen 2020.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 67, 2019-05-22.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att bygglovet för Aktivitetsparken är klart och godkänt 
och under v 25 börjar arbetet.   Aktivitetsparken ska vara klar under augusti 2019.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek 
KFN 2016.0221

Ärendet
Inget nytt att rapportera.
_____

Paragrafen är justerad

32 (34)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106

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

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-05 att godkänna projekt Sågen etapp 2 och ca 14,6 
milj. kr till projektet. Fullmäktige beslutar i ärendet 2019-06-24.
Projektledare för etapp 2 blir befintlig personal som arbetar i Sågenhuset.
 
Per-Olof Seger (SD) upptar problemet av försäljning av droger som uppdagats utanför 
Sågenhuset. Förvaltningschefen informerar att mobila teamet som börjar arbeta 2019-06-
14 är medvetna om problemet.
Ung fritids personal arbetar aktivt med förebyggande verksamhet.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 70, 2019-05-22.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad

33 (34)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-06-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Informationsärenden KFN 2019-06-12 
KFN 2019.0023

Ärendet
KFN 2019.152-1.00
Kommunfullmäktige protokollsutdrag § 79, 2019-04-23 – Policy för intern kontroll.
 
Beslutsunderlag    
Förvaltningens sammanställning, 2019-06-12.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad

34 (34)


	f8a2612d-8d78-41fc-8509-7f7b2175bed3.docx
	e7dcdc83-6714-4172-9dd2-e9be4f59e87c.docx
	Innehållsförteckning

	a3706631-d73d-4d9f-9785-0366be529a55.docx
	Val av justerare (i tur att justera Ingela Jönsson)
	Ärendet


	028c1670-efdb-46f2-998b-7dd9c84a002a.docx
	Godkännande av föredragningslista
	Ärendet


	b053ed56-d8ad-4de0-a94a-2366cb4a7c4f.docx
	Ändrade öppettider för biblioteken i kommune sommaren 2019 samt förslag till ändrade öppettider fr o
	Ärendet


	0551101f-c1d7-4d2b-8048-b77d055e8550.docx
	Rapport över utställningar i Klippans Konsthall 2018
	Ärendet


	ae11d1e4-9f4d-4feb-96cf-c077516777c6.docx
	Rapport över egenproducerade utställningar 2018
	Ärendet


	7fdb6ef6-b35f-4bf7-8cb9-fa70d731114f.docx
	Redovisning av beviljat bidrag till Blåkullekul 2019
	Ärendet


	4f382ce5-1578-4464-a066-46b3aa670bf3.docx
	Rapport om basbidraget 2019 för studieförbunden
	Ärendet


	113a6fbd-2e17-4afe-8258-0d028a86605a.docx
	Åsbo Släkt- och folklivsforskares ansökan om bidrag, 9 300 kr, Rangbos bilder
	Ärendet


	5fecedfb-c88b-4511-9ce3-a7d5f1ad7b64.docx
	Ansökan om bidrag till arrangemang - Klippanfesten 30-31 aug 2019 (26 500 kr)
	Ärendet


	e4421285-3a18-4505-93da-cc315a2b4ae6.docx
	Ansökan om arr.bidrag (25 tkr) till Punkfesten på Norrehus 2019
	Ärendet


	b0b719a7-91a1-48fd-bd07-3d33d22514fd.docx
	Inköp av konstverket Hjärnsnitt av Bertil Englert
	Ärendet


	7e47cb96-e9ef-4694-8fa1-c7dfe1c3d861.docx
	Ansökan om projektbidrag
	Ärendet


	bef0f1c1-cbec-4bec-8b81-0055f00527b2.docx
	Redovisning av beviljat bidrag till nya brottarmattor inför Klippan Lady Open 2019
	Ärendet


	63ad5195-0bbb-4b9f-9b2f-26f7a4205cf1.docx
	Förslag på föreningsutskott kopplat till kultur- och fritidsnämnden
	Ärendet


	42a02f0a-90d0-46ea-8644-3230c4a2a87c.docx
	Föreningsbidrag 2019
	Ärendet


	3bd51456-4d66-453a-83da-085a15608cc1.docx
	Östra Ljungby idrottsplats Lönnbyvallen
	Ärendet


	5312dadd-36a2-4b84-ac42-6c4af4e7b7f6.docx
	Budget 2019 - uppföljning
	Ärendet


	33071565-a464-4241-b00c-a12952a91c7f.docx
	Åby E-sport ansöker om att bli bidragsberättigad förening
	Ärendet


	69446099-b160-4d7c-b7ee-57841c29113e.docx
	Tillförordnad förvaltningschef under sommarsemestern
	Ärendet


	c20cbac1-70f1-4a0a-a689-1b7fc7836368.docx
	Belysning i parken Ljungbyhed
	Ärendet


	3ee730ac-8d6b-4f41-8199-39c8bcf3dfb8.docx
	Sture Wetterbergs Stipendiefond - uppsägning av samarbetsavtal
	Ärendet


	6396e0d6-c638-4d01-acfd-169456b1af13.docx
	Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
	Ärendet


	0a8eb642-40a7-446b-8df7-8a44570f0e95.docx
	Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
	Ärendet


	412e81a7-8c3c-4065-a00b-a5f8c1d18bc8.docx
	Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans skolbibliotek
	Ärendet


	873242e9-dcaf-49a3-ae7f-1a2427d5cb21.docx
	Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
	Ärendet


	a12c268c-662c-4e3e-ad63-089e9582cc7d.docx
	Informationsärenden KFN 2019-06-12
	Ärendet



