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§146

Val av justerare (i tur att justera Thomas Jelinek)

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att Thomas Jellinek väljes jämte ordförande justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§147

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna dagens föredragningslista med följande tillägg:
- Intern kontrollplan för 2020.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§ 148

Ansökan om jubileumsbidrag till Klippans konstförening 75 år 
KFN 2019.0198

Ärendet
Klippans konstförening har inkommit 2019-11-04 med bidragsansökan avseende 
föreningens 75-års jubileum som firas under 2019. Den 7 december arrangerar föreningen 
ett event i Klippans Konsthall för att fira jubileumsåret lite extra för alla sina medlemmar. 
Det bjuds på festligheter, underhållning, tilltugg och dryck. Klippans konstförening 
ansöker om bidrag för sitt jubileumsfirande utifrån en budget för arrangemanget på 
15 510 kr. Eventet vänder sig till de som innevarande år är betalande medlemmar i 
Klippans konstförening. Vid samma tillfälle kommer det även att hållas årsmöte i 
lokalen.
Anslaget för jubileumsfirande, för föreningar i Klippans kommun, avser att bidra till 
arrangemang/aktivitet/event som är öppet för allmänheten och inte endast för 
medlemmarna inom en förening.
Förvaltningen föreslår avslag på ansökan.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från kulturutvecklaren och kultur- och fritidschefen, 2019-11-13.
Bidragsansökan inkl. budget för arrangemanget, 2019-11-04.
 
Kultur- och fritidsnämmnden beslutar    
att avslå bidragsansökan.
_____
 
 

Beslut skickas till 
Klippans konstförening
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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§ 149

Ansökan om bidrag för byggande av luftskyttebana inomhus 
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 önskar förbereda för luftpistolskytte i klubbstugan och med det har kraven
ökat för luftkvaliteten och värmen i stugan. Det behövs en luftvärmeväxlare, tillika fläkt 
för att få till stånd en god luftcirkulation i klubbstugan.

Förvaltningschefen informerar att det samtidigt pågår diskussioner 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.

I avvaktan på beslut från Allmänna Arvsfonden gällande etapp 2 av Sågenhuset valde 
nämnden att avvakta handläggning av denna ansökan från Klippans Pistolskytteklubb.
Med beviljat bidrag från Allmänna Arvsfonden och igångsatt etapp 2 av Sågenhuset 
kommer det möjliggöras en luftskyttelokal i Sågenhuset varför förvaltningen föreslår 
avslag på ansökan då föreningen erbjudits lokal på Sågen. Utredning kring Ljungbyheds 
pistolskytte fortgår.
 
Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidschefen, 2019-11-05.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 100, 2019-11-04.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att avslå bidragsansökan från Klippans Pistolklubb.
_____

Beslut skickas till 
Klippans Pistolklubb

Paragrafen är justerad
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§ 150

Motion kring iordningställande av badplatser 
KFN 2019.0195

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2019-11-05 från Kommunstyrelsen fått rubricerade 
ärende för yttrande.
Vår Framtid Klippan har lämnat in en motion där man vill att en utredning skall göras 
kring före detta naturbadplatser. Motionären pekar på att många väljer bort havsbad av 
kostnadsskäl eller väljer bort våra friluftsbad på grund av kloreringen och man ser 
naturbaden som ett alternativ till dessa.

Förvaltningen driver idag tre klorerade bad samt ett naturbad vid Bandsjön i Riseberga 
och ser inte att behovet av fler bad än det vi redan har är realistiskt ur driftsynpunkt då 
även naturbad kräver kostnadsdrivande underhåll och skötsel. Förvaltningen ser också 
svårigheter att garantera vattenkvalitén på de föreslagna platserna.
Förvaltningen har inte kompetensen att själva utreda möjligheten att anlägga nya 
naturbad varför detta utredningsuppdrag isåfall behöver upphandlas, alternativt om 
Tekniska förvaltningen innehar kompetensen.
 
Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-11-05.
Remiss av motion, 2019-11-05.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att föreslå Kommunstyrelsen att avslå motionen.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Bad- och friskvårdschef

Paragrafen är justerad
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§ 151

Beslutsattestanter 2020 
KFN 2019.0190

Ärendet
Enligt gällande regler ska nämnderna fatta beslut om beslutsattestanter.
 
Förvaltningens förslag till nämnden är enligt följande:
 
att för ansvarskod 4000 och 4001 utse kultur- och fritidschef Arne Amnér samt som 
ersättare utse Anders Björkqvist, avdelningschef för kultur,
att för ansvarskod 4101 utse driftschef Kent Hansson,
att för ansvarskod 4200 och ansvar 4231 utse avdelningschef för fritid Jim Broström,
att för ansvarskod 4211 utse enhetschef Lars Hultin,
att för ansvarskod 4221 utse tf bad- och friskvårdschef Eva Jönsson,
att för ansvarskod 4300 och ansvar 4331 utse avdelningschef för kultur Anders 
Björkqvist,
att för ansvarskod 4311 utse enhetschef Maria Nauclér,
att för ansvarskod 4321 utse bibliotekschef Viktoria Einarsson Zuniga samt som ersättare 
utse bibliotekarie Annelie Svensson,
 
att utse kultur- och fritidschef Arne Amnér att med generell rätt fungera som 
beslutsattestant för ovan nämnda ansvarskoder inom förvaltningen om inte ordinarie 
beslutsattestant är i tjänst. Ordinarie beslutsattestant ska därvid meddelas om utförd 
beslutsattest,
 
att utse assistent Ingela Nymberg Olsson, assistent Ingrid Björkqvist, fritidsledare Ida 
Nilsson samt biblioteksassistent Christel Krönfors som ansvariga för att attester och 
kontering har skett och att beslutsattest utförts av behörig person.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 104, 2019-11-04.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att godkänna förvaltningens förslag till beslutsattestanter för 2020.
_____
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Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
Alla berörda ansvar

Paragrafen är justerad

10 (28)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152

Beslutsordning i personalärenden inom Kultur- och 
fritidsförvaltningen 2020 
KFN 2019.0191

Ärendet
Beslut i personalärenden utgår från Kommunstyrelsens delegation till arbetsutskott, 
personalchef samt förvaltningschefer, dat dec 2006, och förteckning över 
personalärenden som är av verkställighetskaraktär, dat dec 2006.
 
Följande har rätt att fatta beslut i personalärenden inom respektive 
ansvarsområde/ansvarskod:
 
för ansvarskod 4000 och 4001 kultur- och fritidschef Arne Amnér, ersättare är Anders 
Björkqvist avdelningschef för kultur,
för ansvarskod 4101 driftschef Kent Hansson,
för ansvarskod 4200 och 4231 avdelningschef för fritid Jim Broström,
för ansvarskod 4211 enhetschef Ung fritid Lars Hultin,
för ansvarskod 4221 tf bad- och friskvårdschef Eva Jönsson,
för ansvarskod 4300 och ansvar 4331 avdelningschef för kultur Anders Björkqvist,
för ansvarskod 4311 enhetschef musikskolan Maria Nauclér,
för ansvarskod 4321 bibliotekschef Viktoria Einarsson Zuniga,
 
att kultur- och fritidschef Arne Amnér med generell rätt fungerar som beslutsfattare för 
ovan nämnda ansvarskoder inom förvaltningen om inte ordinarie beslutsfattare är i tjänst.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 103, 2019-11-04.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen,
att överlämna ärendet för kännedom till Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen.
_____

Beslut skickas till 
HR-avdelning
Alla berörda ansvar
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Paragrafen är justerad
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§ 153

Budget 2020 - driftbudget 
KFN 2019.0196

Ärendet
Driftbudget för 2020 är fastställd till 51 610 tkr, vilket även omfattar kompensation för 
hyresökning samt prisökning städ (löneökningar) och för löneökningar 2019.
Kompensation för löneökningar 2020 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när 
förhandlingarna har avslutats.
 
Ingående ram (tkr)                                                            49 120
 
Från kompletteringsbudget 1/2019                                           120
Bowlinghall ökad hyra pga investering, 200 tkr
Effektivisering lokalvård – 80 tkr
 
Strategisk ledningsfunktion                                                        500
Badet Ö-Ljungby, ökad hyra pga investering                            230
Sågen etapp 2, ökad hyra pga investering                                  400
Klubbhus Ljungavallen, kap.kostn pga investering                   400
Komp. hyresökn. samt prisökn. lokalvård (löneök,proj.led)      160
Komp. höjd KP 1% (del i PO-pålägg för pensioner)                  148
Löneökningar inkl.arvoden 2019, helårseffekt 2020                  504
Beräkning ny OH-fördelning/prisökning lokalvård o hyror        28
 
Summa förändring                                                                2 490         
 
Totalt tilldelad ram för år 2020                                          51 610
 
Investeringsbudgeten, som är beslutad i Kommunfullmäktige, och avser Kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2020 till 5 450 tkr enligt följande:
Grusning av parkerings Sågen (ansvar Teknisk förv.)                200
Badet Ö-Ljungby, renovering (ansvar Teknisk förv.)              4 000
Inventarier, utrustning                                                                 900
Flygel musikskolan                                                                     350
Summa                                                                                    5 450
 
I och med förvaltningens nya organisation som börjar gälla 2020-01-01 skapas nya 
ansvarskoder och därav beror större avvikelser på flytt av tjänster inom förvaltningen och 
även nya tjänster som har rekryterats. Förvaltningens nya bidragssystem/bestämmelser 

13 (28)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

som börjar gälla 2020-01-01 påverkar också internbudgeten då flera stora bidragspotter 
blir på annan ansvarskod än tidigare.
 
Förslag budget 2020 per ansvar      Budget 2019        Budget 2020          Avvikelse
Nämnd                                                         393 tkr                    378 tkr               - 15 tkr
Admin o föreningsbidrag                          6 443 tkr                 7 688 tkr            1 245 tkr
Anläggningar                                          13 897 tkr               16 498 tkr            2 601 tkr
 
Ledning Fritid                                                  0 tkr                   957 tkr                957 tkr
Bad o Friskvård                                       9 098 tkr                 8 653 tkr              - 445 tkr
Ung Fritid                                                3 682 tkr                 3 294 tkr              - 338 tkr
Fritid förening                                                0 tkr                    595 tkr                 595 tkr
 
Ledning Kultur                                              0 tkr                     932 tkr                 932 tkr
Musikskola                                             4 437 tkr                  4 009 tkr              - 428 tkr
Bibliotek                                                 6 919 tkr                  7 071 tkr                152 tkr
Allmänkultu/konsthall                            4 251 tkr                  1 535 tkr           - 2 716 tkr
 
I budget 2020 kommer bidragspotter att fördelas enligt följande:
Övrig fritidsverksamhet           258 tkr
Investeringsbidrag                   500 tkr
Studieförbund                          470 tkr
Arrangemangspott                   800 tkr
Pensionärsföreningar              340 tkr
Bidrag funktionsnedsatta        158 tkr
Sociala föreningar                  300 tkr
Stöd kulturföreningar             750 tkr
Stöd fritid/idrott                  1 000 tkr
Totala bidragspott            4 576 tkr
 
Förvaltningen har redovisat budgetförslaget i förvaltningens samverkansgrupp (MBL) 
2019-11-12 och de fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.
 
Beslutsunderlag    
Förvaltningens förslag till driftbudget 2020.
Kommunfullmäktiges uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden 2020.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 98, 2019-11-04.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till driftbudget 2020.
_____
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Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
Alla chefer inom förv.

Paragrafen är justerad
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§ 154

Budget 2019 - uppföljning 
KFN 2019.0036

Ärendet
Resultatet visar fortsatt negativt p g a många oförutsedda händelser. En större utgift som 
förvaltningen har svårt att hantera är saneringskostnader vid Ljungbyheds FB, varför 
prognosen inte kommer att hålla. Oljeläckaget visades ha större omfattning än vad som 
kom fram vid delårsbokslutet.
En viss återhållsamhet och översyn av tillfälliga effektiviseringar över hela förvaltningen 
har gjorts för att fortsätta sikta mot ett nollresultat.
 
Thomas Jellinek (SD) önskar att en särskild redovisning kring Sågenprojektet görs. 
Förvaltningschefen informerar att under 2020 kommer en särskild rapport kring 
Sågenprojektet att upprättas.
 
Beslutsunderlag    
Månadsrapport oktober 2019.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m oktober 2019.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret

Paragrafen är justerad
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§ 155

Arrangörsbidrag för Klippan Lady Open 2020 
KFN 2019.0187

Ärendet
Klippans Brottarklubb har inkommit 2019-10-09 med bidragsansökan för Klippan Lady 
Open 2020. Arrangörerna har fått ett nytt krav på sig att  fr o m 2020 och 
framåt tillhandahålla en legitimerad läkare under arrangemanget. Föreningen har också 
tvingats byta ut datorer för genomförandet av arrangemanget. Detta har medfört 
fördyrande kostnader för föreningen som motiverar en viss tillfällig höjning av bidraget 
mot tidigare år.
 
Klippans Brottarklubb ansöker om 200 tkr för att genomföra Klippan Lady Open 2020.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas ett bidrag om 110 tkr till arrangemanget.
 
Förvaltningen har undersökt kostnader gällande webbsändning av 
arrangemanget och klubbens redovisade budget för webbsändningar är inte orimlig.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämdnes presidium § 101, 2019-11-04.
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef, 2019-10-29.
Bidragsansökan inkl budget från Klippans Brottarklubb, 2019-10-09.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att bevilja Klippans Brottarklubb ett bidrag om 110 tkr till Klippans Lady Open 2020,
 
att bidraget  betalas ut efter ekonomisk redovisning av arrangemanget,
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till arrangemang, ansvar 4001, verksamhet 
3155,
 
att upplåta Klippans idrottshall utan kostnad under tävlingsdagarna,
 
att Klippans Brottarklubb själv får bekosta det materiel av typ flaggor etc. till 
arrangemanget som förvaltningen inte har tillgång till,
 
att ev. extra kostnader för särskild städning i anslutning till arrangemanget debiteras 
föreningen.
_____
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Beslut skickas till 
Klippans Brottarklubb
Lokalbokare

Paragrafen är justerad
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§ 156

Budget 2020 - nämndsmål 
KFN 2019.0192

Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt sex mål av inriktningskaraktär. Syftet är att tydligt 
utrycka den politiska viljeinriktningen och den önskvärda färdriktningen för kommunens 
verksamheter samt att visa en prioritering av utvecklingsområden. Fullmäktigemålen ska 
ha genomslag i verksamheterna genom att bryta ner och konkretiseras i mätbara 
nämndsmål.
 
Nämndsmålen följs upp av Kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år, i 
delårsrapport och årsredovisning.
 
Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att bidra 
till och främja föreningsengagemang, skapa och ge förutsättningar för 
samhällsengagemang och demokratisk utveckling, motverka intolerans enligt devisen 
"allas möjligheter och allas Klippan".
 
Två av förvaltningens förslag till nämndsmål 2020 var inte tydligt mätbara. Dessa blir 
istället inriktningsmål till förvaltningen.

Målen lyder: - Genom att låta konst och kultur ta plats i det offentliga rummet ska 
nämnden bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö som ger en ökad känsla av 
sammanhang och trygghet för Klippans invånare.
 
- Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för delaktighet, bildning och 
demokratiskt inflytande genom nya inkluderande möten och miljöer i kommunen.
 
Till fullmäktigemål: Kommunen skall bidra till förbättrad folkhälsa och hög livskvalité är 
följande nämndsmål kopplade:
- Simkunnigheten i årskurs 3 skall uppgå till 92 %
- Öka mängden besökare i bad- och friskvårdsverksamheten med 5%
- Öka mängden besökare inom öppen ungdomsverksamhet med 5%
- Antalet inskrivna elever på musikskolan skall öka med 5%
- Utlån av barn- och ungdomslitteratur skall öka med 5%
- Antalet ideella ledare inom föreningslivet skall öka med 5%
 
Till fullmäktigemål: Kommunens kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och 
trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande är följande nämndsmål kopplade:
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- Kännedom om nämndens kulturella aktiviteter skall öka genom att inrätta 16 
kulturambassadörer spritt i alla ålderssegment
 
Till fullmäktigemål: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god 
kompetensförsörjning är följande nämndsmål kopplade:
- HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) skall öka inom samtliga verksamheter
 
Thomas Jellinek (SD) undrar hur förvaltningen arbetar kring programverksamhet och hur 
vi når ut till medborgarna. Önskar ta del av någon form av uppföljning kring 
arrangemangen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 102, 2019-11-04.
Förslag nämndsmål 2020.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar                            
att godkänna förvaltningens förslag på nämndsmål  2020,
 
att  förvaltningen får i uppdrag att kvartalsvis redovisa besöksstatistik och kostnader för 
de kulturarrangemang som genomförs inom förvaltningen.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
Kommunstrateg

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157

Klippans kommun, kultur- och fritidsförvaltningen som medfinansiär 
tillsammans med Färingtofta IK i ansökan till Boverket gällande 
nybyggnation av kök i Tornsborg Tivoli 
KFN 2019.0197

Ärendet
Tornsborgs Tivoli är en anrik bygdegård från 1910 med sin dansbana och ett viktigt nav 
för den levande landsbygden i Färingtofta med omnejd. Redan idag används den flitigt 
för sammankomster till möten, dans, och är den största bygdegården i Klippans kommun. 
Tornsborgs Tivoli har under åren främst renoverats med många ideella arbetstimmar och 
ideellt ihopsamlade medel.
För att fortsätta utveckla denna viktiga samlingspunkt så behöver föreningen, Färingtofta 
IK, anpassa och modernisera köket för framtidens behov. Det nuvarande köket är från 60-
talet och är inte anpassat för att ha större sammankomster och möten på 2020-talet. Det 
finns stort behov av att investera i modernare utrustning som t ex värmeskåp, spisar, 
kylutrymme samt städ och hygienutrymme.
Nuvarande köket har inte tillräckligt med arbetsyta för att kunna arbeta rationellt med 
köksutrustning samt hantering av porslin från dukning till disk.
Målsättningen är att utveckla lokalen som kan fortsätta samla gäster över 
generationsgränserna med att öppna upp för nya aktiviteter för en fortsatt levande 
landsbygd. Att underhålla ger ökade aktiviteter med en stabilare ekonomi.
 
Färingtofta IK som äger och driver anläggningen vill ansöka om 975 500 kronor från 
Boverket för tänkt renovering. Kravet från Boverket är att kommunen ställer sig bakom 
renoveringen samt bidrar med 30% av kostnaden (292 650 kr). Föreningen måste lämna 
in ansökan senast den 1 december 2019 och behöver ett medfinansieringsintyg från 
Kultur- och fritidsnämnden. Investeringen är planerad till 2020 och beslut från Boverket 
väntas under våren 2020.
Föreningen har tagit in tre offertförfrågningar på de olika delarna som ska åtgärdas.
 
Beslutsunderlag        
Ansökan till Boverket
Ritning av kök
Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidschefen, 2019-11-05.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att ställa sig bakom Färingtofta IK:s ansökan till Boverket och garanterar en 
medfinansiering på 30%, max 300 tkr.
_____
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Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 158

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, har utsett en ny projektledare för projektet 
och även gjort en extern upphandling kring bygget av modulerna som ska bli klubbhus
m m till Ljungbyheds IF.
Idag står en del moduler hos företaget Meccom i Klippan och en del står i närheten av 
befintlig klubbstuga i Ljungbyhed. På grund av förseningar med ombyggnaden kan 
modulerna i Ljungbyhed bli utsatta för ev fukt och andra skador då de står placerade 
direkt på marken. Tekniska förvaltningen bör lösa den fortsatta förvaringen av 
modulerna.
Sedan augusti 2019 har tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen tagit över ansvaret 
och projektpengarna.
Tekniska förvaltningen har meddelat att upphandling kring gräv-/markarbeten är klart 
och ska påbörjas under vintern 2019/2020.
 
Förvaltningen har regelbundna träffar med Ljungbyheds IF och informerar om ärendet. 
Tidplanen är att klubbhuset ska vara klart till säsongstart, kvartal 1 2020.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159

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

Ärendet
Ombyggnaden av Sågen etapp 2 är i full gång och tidplanen följs.
Nämndens beslut om omdisponering av Klippans Badhus investeringspott på 1 000 tkr är 
uppe 2019-11-20 för beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
 
Förvaltningschefen informerar att förvaltningen upprättat en skrivelse till Tekniska 
förvaltningen, gata/park avdelningen, angående saknad belysning vid övergångsstället 
mellan Sågen och badhuset, samt påpekandet att hastigheten är mycket hög och inte följs 
på Ängelholmsgatan utanför Sågenhuset.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160

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
2019-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 161

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Förvaltningen har lämnat in redovisning av projektet Aktivitetspark till Boverket.
 
Ett byggförslag på konstverket Fjärilshuset har inkommit från konstnären och arbetet 
kommer att påbörjas under vintern.
 
Under 2020 finns 500 tkr i anspråk från Treklövern att investera i parken.
 
Det har inkommit synpunkter på att det ej finns någon toalett vid Aktivitetsparken.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162

Förslag till intern kontrollplan för 2020 
KFN 2019.0193

Ärendet
Förvaltningschefen redovisar förslag på intern kontrollplan för 2020. Några av de 
riskfaktorer som förvaltningen har valt att titta på under året kommer inte att slutföras 
2019, varför förvaltningen föreslår att dessa kvarstår under 2020.  Detta gäller personal 
och kommunikation.
 
Förvaltningen föreslår följande kontrollområde för 2020:
Personal - HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) ökar inte.
 
Kommunikation - Kommunikations- och marknadsföringsbrister vid arrangemang och 
evenemang som kan leda till utebliven mottagare av insatsen.
- Brister i webbredaktörtjänst.
 
Verksamhet - Antalet ideella ledare i föreningslivet ökar inte.
- Effekten av nytt bidragssytem.
- God ordning i det offentliga rummets verksamhet.
 
Beslutsunderlag       
Förslag till intern kontrollplan 2020
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna förvaltningens förslag till intern kontroll 2020,
att överlämna rapporten till ekonomikontoret och kommunrevisionen.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163

Informationsärenden KFN 2019-11-20 
KFN 2019.0023

Ärendet
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 162, 2019-10-28 , Delårsrapport Klippans 
kommun per 2019-08-31 med revisionsrapport.

Beslut från Länsstyrelsen Skåne, 2019-11-07 – Bildande av naturreservatet 
Klingstorpsbäcken i Klippans kommun, Dnr 511-10976-2012.
 
Förvaltningen upprättar förslag på bidragsnivåer efter genomförda dialogmöten med 
föreningslivet och skickar ut förslaget och några datum för avstämning med nämndens 
föreningsutskott.
 
Ingemo Nilsson (C) framför synpunkter från Kyrkorådet i Östra Ljungby, finns inget att 
hitta på för ungdomarna. För tillfället har förvaltningen ingen lokal i Östra Ljungby till 
olika aktiviteter men det arbetas med olika alternativ. Ingemo ställer frågan om det 
upplevs problem med motorburen ungdom.
 
Ingela Jönsosn (C) ställer frågan hur arbetet med Blomgrens bilder fortlöper. Snart har
33 000 bilder scannats in av 36 000.
Ingela upptar frågan kring stökigheter och strul bland ungdomar. Förvaltningschefen 
informerar att ett ärende är på väg upp till Kommunstyrelsen om ett permanent mobilt 
team där Kultur- och fritidsförvaltningen som förslag blir ansvarig för.
 
Beslutsunerlag     
Förvaltningens sammanställning, 2019-11-20.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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