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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 17 Val av justerare (i tur att justera Anders Andersson)
§ 18 Godkännande av föredragningslista
§ 19 Redovisning av Bruksspelet 2019, 250 tkr
§ 20 Verksamhetsrapport 2019 över utställningar i Klippans Konsthall 

inkl. egenproducerade utställningar
§ 21 Personal- och arbetsmilljösituationen på biblioteket
§ 22 Remissvar Regional kulturplan för Skåne 2021-2024
§ 23 Bokslut och verksamhetsberättelse 2019
§ 24 Tidplan budget 2021
§ 25 Redovisning intern kontrollplan 2019
§ 26 Lotteritillstånd 2019
§ 27 Rapport minnesgåvor för mästare inom idrott 2019
§ 28 Rapport Systematiskt Arbetsmiljö arbete 2019 (SAM)
§ 29 Budget 2021 - förvaltningens förslag till äskande
§ 30 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 31 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2
§ 32 Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 

skolbibliotek
§ 33 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 34 Föreningsbidrag 2020 (Verksamhetsbidrag)
§ 35 Kurser och konferenser 2020
§ 36 Informationsärenden KFN 2020-03-11
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§17

Val av justerare (i tur att justera Anders Andersson)

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

  

Paragrafen är justerad
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§18

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
Tillkommande ärende:
* Information kring personal- och arbetssituationen på biblioteket
*Verksamhetsbidrag 2020 till Klippans simsällskap
*Pandemiplan - Coronavirus
* Öppet möte i Östra Ljungby
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna dagens föredragningslista.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§ 19

Redovisning av Bruksspelet 2019, 250 tkr 
KFN 2018.0227

Ärendet
Ansvarig för Bruksspelet 2019 har inkommit 2020-01-24 med redovisning av 
arrangemanget.
Vid mötet görs en presentation och en ekonomisk redovisning kring 2019 års 
spel, Sunnderdahl - på liv och död.
Resultatrapporten för arrangemanget redovisar en vinst på drygt 94 tkr, men då har 
ansvarig för Bruksspelet ej tagit ut lön för arbete m m.
 
Bruksspelet 2019 fick beviljat ett bidrag om 250 tkr.
 
Kan konstateras att det såldes ca 600 färre biljetter än budgeterat vilket så klart påverkar 
resultatet. Flest besökare kom från Klippans kommun men även många från närliggande 
kommuner och övriga Skåne.
 
Beslutsunderlag        
Inkommen redovisning av Bruksspelet 2019, 2020-01-24.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera och godkänna redovisningen av 2019 års Bruksspel.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 20

Verksamhetsrapport 2019 över utställningar i Klippans Konsthall inkl. 
egenproducerade utställningar 
KFN 2020.0033

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 och f d ordförande i Konstföreningen Åsa Fridén har 
sammanställt en rapport över 2019 års utställningar i Klippans Konsthall.

Anders Björkqvist, avdelningschef kultur, föredrar ärendet. Totalt nio utställningar har 
genomförts under 2019 och det har återigen varit ett omväxlande år vad gäller utbudet 
och bredden av olika utställningar. Den ena av utställningarna var den egenproducerade 
succén ARNOLD-häxmästaren med besöksekordet 8 450 personer på fem veckor och 
hade mycket medial uppmärksamhet. Den andra egenproducerade var en 
jubileumsutställning, Konsthallen 15 år, som lyfte åren som gått och även kunde visa upp 
Bertil englerts verk (den första som hade utställning i Konsthallen).
 
Totalt under året var det ca 23 200 besökare i Konsthallen vilket även det är ett 
besöksrekord.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 16, 2020-02-19.
Verksamhetsrapport Klippans Konsthall 2019, inkl två egenproducerade utställningar.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att notera och godkänna verksamhetsrapporten 2019 för Klippans Konsthall.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 21

Personal- och arbetsmilljösituationen på biblioteket 
KFN 2020.0057

Ärendet
Ett Samverkansmöte med de fackliga organisationerna har genomförts 2020-03-11 
gällande personal- och arbetssituationen på biblioteket.
Anders Björkqvist, avdelningschef kultur, informerar kring ärendet. Samverkansmötet 
beslutade att biblioteken ska hålla stängt torsdagar med början 26/3 fram till och 
torsdagen 4/6. Detta för att frigöra tid för personalen att slutföra arbetsuppgifter och 
projekt men även att organisera arbetet och bygga vi-känsla.
 
En risk- och konsekvensanalys är gjord.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen, samt
 
att nämnden får löpande information kring ärendet.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 22

Remissvar Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 
KFN 2020.0043

Ärendet
Regional kulturplan är ett regionalt prioriteringsverktyg och ett underlag i dialogen med 
staten. Kulturplanen pekar ut Regionens utvecklingsfokus för att nå de nationella och 
regionala kulturpolitiska målen och skall också vara vägledande för den kommunala 
kulturpolitiken.
Tre bärande principer finns i planen, nämligen kulturens egenvärde, kulturens 
demokratiska grund och kulturens kraft i samhällsbygget. Kulturplanen utgör också ett 
viktigt fundament i det långsiktiga utvecklingsarbetet för Skåne som den attraktiva 
regionen, ”det öppna Skåne 2030”.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till kulturplanen och dess innehåll.
Kulturplanen pekar på fem Utvecklingsområden:
- Delaktighet och medskapande
- Konstnärligt skapande
- Kulturens rum och platser
- Barns och ungas rätt till kultur
- Digital utveckling
Regionen efterfrågar synpunkter på dessa. Förvaltningen ser att den mest angelägna 
utvecklingsinsatsen för kommande planperioden är att fokusera på barns och ungas 
tillgänglighet till kultur oavsett vem du är och var du bor.
Förvaltningen ser också gärna en prioritet på ”delaktighet och medskapande” och 
”kulturens rum och platser”

Förvaltningen saknar perspektiven ”Stad och land/centrum och periferi” – hur 
tillgängliggör och möjliggör vi kultur utanför de större städerna och de olika 
centralorterna i kommunerna. Förvaltningen önskar att detta perspektiv kommer in i 
planen.

Förvaltningen ser också att samverkansarbetet mellan Regionen och kommunerna 
behöver ses över för att bli en angelägen och prioriterad fråga för alla inblandade parter. 
Mötet mellan kommuner och region har haft en form som kan vara svår att ta till sig som 
mindre kommun med mindre resurser. Det är lätt att fokuset hamnar på fel nivå varför 
formen behöver ses över. En tanke kan vara att man klustrar kommuner efter likheter i 
större grad än utifrån geografiskt läge och bygger samverkan utifrån förutsättningarna 
som finns.
 
Beslutsunderlag      
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Förvaltningens förslag till remissvar, 2020-03-04.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 23, 2020-02-19.
Remissbrev, 2020-02-17.
Regional kulturplan för Skåne 2021-2024, remissversion.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar gällande Regional kulturplan för 
Skåne 2021-2024.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 23

Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 
KFN 2020.0025

Ärendet
Årsredovisning 2019 för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter presenteras.
Nämnden har har fyra mål, kopplade till fullmäktigemål, varav tre mål som ej är 
uppfyllda. Det beror på flera vakanser på strategiska tjänster samtidigt som 
organisationen varit hårt belastad i ett utvecklingsområde. De mål som ej gått att 
mäta/uppfylla under 2019 bibehålls 2020 då resurser att arbeta med frågorna nu finns.
 
Nämndens driftbudget redovisar ett överskott på 427 tkr. I resultatet skall anslaget för 
offentlig utsmyckning (130 tkr) avräknas och årets resultat hamnar på + 297 tkr.
Flera enheter inom förvaltningen har lyckats med besparingsåtgärder under året och det 
har hjälpt till att balansera främst driftenheten som har haft ett tufft år med flera 
oförutsedda kostnader.
 
När det gäller investeringsprojekten är några projekt ej helt genomförda utan kommer att 
slutföras under 2020. Ett projekt, utemiljön vid Klippans badhus kommer ej att 
genomföras utan nämnden önskar omdisponera budgeterade 1 000 tkr för att användas till 
delfinansiering av fördyrade kostnader kring Sågen etapp 2.
 
Lars Håkansson (SD) önskar en särskild redovisning kring Sågenprojektet. Under våren 
kommer förvaltningen att göra en särskild redovisning kring projektet.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 11, 2020-02-19.
Årsredovisning 2019.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera och godkänna årsredovisningen för 2019.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 24

Tidplan budget 2021 
KFN 2020.0027

Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat förslag till Tidplan för budget 2021.
 
Beslutsunderlag        
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 12, 2020-02-19.
Tidplan för budget 2021.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 25

Redovisning intern kontrollplan 2019 
KFN 2018.0199

Ärendet
Nämnden beslutade 2018-11-14 om följande kontrollområden för 2019:
Ekonomi - kontrollera fakturor att KX-nr är rätt angivit. Att syfte och deltagare vid 
representation och utbildningar finns angivet på fakturan.
Personal - ej nåbara ansvarspositioner. HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) ökar 
inte.
Kommunikation - kommunikation och marknadsföringsbrister vid arrangemang och 
evenemang som kan leda till utebliven mottagare av insatsen. Brister i 
webbredaktörtjänst.
 
Verksamhet - Brister i teknisk utrustning vid uthyrning. Antalet ideella ledare i 
föreningslivet ökar inte. Simkunnigheten i årskurs 3 ökar inte.
 
Utöver dessa kontrollmoment finns ett antal gemensamma för alla nämnder.
 
P g a personalbrist inom förvaltningen har några av de riskfaktorer som förvaltningen valt 
att titta på under 2019 inte slutförts 2019, varför dessa kontrollmoment kvarstår 2020. 
Detta gäller personal och kommunikation.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 13, 2020-02-19.
Redovisning av kontrollmoment 2019.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna förvaltningens redovisning av internkontroll 2019,
 
att överlämna rapporten till ekonomikontoret och kommunrevisionen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 26

Lotteritillstånd 2019 
KFN 2020.0028

Ärendet
Förvaltningen presenterar 2019 års rapport om beviljade lotteritillstånd.
Reg.nr Förening                                                 Giltigt t o m
1/2017   Ljungbyheds Rödakorskrets                2020-09-20

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

1/2019   Klippans Kampsportklubb                  2022-02-01
2/2019   Smaker från Söderåsen                      2022-09-30
3/2019   Vedby Kyrkliga Syförening                2022-10-01
4/2019   Vår Framtid – Klippan                        2022-10-31
5/2019   Vedby-Rönne IF                                 2022-10-31

Oscar Einarsson är utsedd av nämnden 2019-04-24 till kommunens lotterikontrollant.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 14, 2020-02-19.
Förvaltningens skrivelse, 2020-02-07.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera och godkänna rapporten.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 27

Rapport minnesgåvor för mästare inom idrott 2019 
KFN 2020.0029

Ärendet
Förvaltningen presenterar rapport över utmärkta idrottsprestationer 2019. Traditionsenligt 
utdelades minnesgåvor vid ett särskilt möte 2020-02-11 på Norrehus i Klippan.
 
Emma Johansson                 1:a Senior SM, 59 kg              3/2 Sundsvall
Klippans Brottarklubb          3:a U23 EM, 59 kg                7/3 Novi Sad SRB
 
Fredrika Pettersson             1:a Senior SM, 53 kg              3/2 Sundsvall
Klippans Brottarklubb               
 
Angelica Zettervall               1:a Junior SM, 53 kg              16/3 Varberg
Klippans Brottarklubb               
 
Erik Persson                       1:a Junior SM, 67 kg                16/3 Varberg
Klippans Brottarklubb        2:a Junior NM, 67 kg                5/5 Daugavapils LAT
 
Benny Andersson               1:a EM MTB Master H 60        25/7  Tjeckien  
Åstorps CK
 
Carina Börjesson              1:a EM MTB Master D 60         25/7 Tjeckien
Åstorp CK                         2:a EM Cyclocross M D 60       9/11 Italien
 
Mats Friberg                     1:a veteran NM, Fripistol, lag    10-13/7 Brekstad Norge
Klippans Pistolklubb         2:a veteran NM, Fripistol, indiv.
                                          2:a veteran NM Luftpistol, lag
                                          1:a veteran NM Standardpistol, lag
                                          2:a veteran NM Standardpistol indiv.
                                          2:a veteran NM Sportpistol indiv.
                                          1:a veteran SM Luftpistol lag (svenskt rekord)   1-4/8 Älvdalen
                                          1:a veteran SM Snabbpistol lag
                                          1:a SM Fripistol lag                    22-25/8 Öckerö
                                          1:a SM Snabbpistol lag
                                          1:a SM Sportpistol lag
                                          3:a VM Veteran Luftpistol          9-15/9 Suhl Tyskland
 
Krister Persson                 1:a veteran NM, Fripistol lag       10-13/7 Brekstad Norge
Klippans Pistolklubb         3:a veteran NM Fripistol, indiv.
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                                        1:a veteran NM Luftpistol lag
                                        1:a veteran SM Luftpistol lag (svenskt rekord)  1-4/8 Älvdalen
                                        1:a SM Fripistol lag                         22-25/8 Öckerö
                                        1:a SM Snabbpistol lag
                                        3:a VM Veteran Fripistol                9-15/9 Suhl Tyskland
 
Lasse Amnestål               1:a Veteran SM Snabbpistol lag     1-4/8 Älvdalen
Klippans Pistolklubb
 
Tommy Hansen                1:a SM Snabbpistol lag                  22-25/8 Öckerö
Klippans Pistolklubb
 
Stefan Backman               1:a SM Fripistol lag                        22-25/8 Öckerö
Klippans Pistolklubb        1:a SM Sportpistol lag
                                                     
Mikael Sällström              1:a SM Sportpistol lag                    22.25/8 Öckerö
Klippans Pistolklubb
 
Wiktor Weikel                  1:a SM taekwondo 61 kg kadett      7/12 Borlänge
Klippan taekwondo förening Yongsa
 
Mohammad Mehrzad       1:a SM taekwondo 57 kg kadett      7/12 Borlänge
Klippan taekwondo förening Yongsa
 
Johan Herner                   1:a Sportkörning, enbet häst           25-28/7 Vaggeryd
Krika Hästsportförening   2:a  NM individuellt                        3-6/7 Oslo
                                          2:a NM lag
 
Andrea Hammarström    1:a SM klassisk Bänkpress, lag       3/2 SM-veckan
HAK Greppet                  1:a EM Bänkpress 162,5 kg           19/10 Finland
                                                     (nytt Europarekord)
 
Sara Nordström               1:a SM i 2-manna för damer lag bowling  12/5 Skövde
BK Bowlinggänget
 
Rebecca Lindblad           1:a SM i 2-manna för damer lag bowling   12/5 Skövde
BK Bowlinggänget
 
Bertil Stigsson                   1:a NM herrsingel V65                             11-12/5 Oslo
Klippans Badmintonkl.     2:a NM mixeddubbel V65
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Klara Fransson                1:a SM ungponny för 5-åriga ponny        18-19/7 Björbäck
Klippans Ridklubb
 
Tuva Stjärnborg               1:a Ungdoms SM i trampolin                   27/4 Lidköping
Klippans gymnastikkrets  
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium §
Förvaltningens skrivelse, 2020-01-14.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____    
 
                                      

Paragrafen är justerad
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§ 28

Rapport Systematiskt Arbetsmiljö arbete 2019 (SAM) 
KFN 2020.0035

Ärendet
Förvaltningen redovisar en rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2019. 
SAM ska årligen följas upp för att säkerställa att planerade åtgärder genomförts och fått 
önskad effekt/resultat.
 
Uppföljningen ska utgöra underlag för dialog i LSG, FSG och CSG inom ramen för 
skyddskommitténs uppdrag.
 
Kan bl a konstateras att tre arbetsskador/tillbud förekommit under 2019 men ingen med 
allvarlig utgång. Även sjukfrånvaron totalt för förvaltningen är låg, 2,66%.
 
Vid presidiemötet 2020-02-19 föreslog 2:e v ordf. att under hösten 2020 ev utföra någon 
liknande variant av undersökningen/enkäten för föreningarna i Sågenhuset.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 17, 2020-02-19.
Rapport SAM 2019.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera redovisningen av 2019 års systematiska arbetsmiljöarbete.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 29

Budget 2021 - förvaltningens förslag till äskande 
KFN 2020.0026

Ärendet
Förvaltningen presenterar förslag till äskande avseende drift och investeringar inför 
budget 2021. Förslaget ska redovisas vid upptaktsmötet 2020-03-24.
 
Inom driften önskas följande:   
Kulturskola
Öppen ungdomsverksamhet Östra Ljungby
Klubbhus Kopparmöllan
Ideellt engagemang
Mobilt team
10-12 års-verksamhet
Biblioteksutveckling
 
Investeringsbehov:     
Förvaltningens övergripande investeringspott
Investeringsbehov idrottshallar/gymn.salar
Biblioteksrummet
Klubblokal FC Kopparmöllan i Stidsvig
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 18, 2020-02-19.
PM - förändrade förutsättningar och utvecklingsbehov Kultur- och fritidsnämnden, 2020-
03-03.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera och godkänna förvaltningens förslag till äskande inför budget 2021.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 30

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Gräv- och /markarbetet för Ljungbyheds IF:s nya klubbhus har börjat. Förvaltningschefen 
har träffat delar av styrelsen i LIF och informerat om projektet. Då det finns utrymme i 
projektet kommer det byggas en läktare mot A-planen.
Tidplanen är att modulerna ska stå klart våren 2020.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 19, 2020-02-19.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 31

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

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att cafédelen som var tänkt på våning 2 nu ska flyttas till 
lokalen där föreningen Åsbo släkt- och folklivsforskare idag håller till.  Lokalen som 
ligger angränsande till biblioteket i Sågenhuset ska öppnas upp mot biblioteket och 
förhoppningen är att få mer genomströmning av folk/vuxna som gör att det blir lite 
stillsammare och mindre stökigheter i lokalerna.
Föreningen Åsbo Släkt- och folklivsforskare har inget emot att flytta upp till andra 
våningen där de dessutom får en större lokal.
 
I friidrottens lokaler är nu groparna för stavhopp och höjdhopp gjorda och golvet 
beräknas bli klart om 2-3 v. Lokalen som är avsedd till skytte är påbörjad.
 
Den planerade plastisbanan inne på Sågen blir försenad då den tänkta platsen för tillfället 
är en lagringsplats åt andra föreningar under byggandet av etapp 2.
 
Anders Andersson (KD) ställer frågan om vem som har ansvarstagandet för ungdomarna 
inne i lokalerna, utanför Sågenhuset samt ansvaret för de mindre barnen som är i huset.
Jim Broström, avdelningschef fritid, menar att det är ett kollektivt ansvar mellan 
föräldrar, föreningar och Kultur- och fritidsförvaltningens personal. Det har genomförts 
dialogträffar med föreningarna i huset och de bör vara väl medvetna om sitt ansvar. 
Förvaltningen har utökat bemanningen i sågenhuset till alla dagar i veckan.
För tillfället är Sågenhuset en byggarbetsplats och kanske inte så många vuxna som rör 
sig inne i husets olika delar. Efterhand som huset färdigställs och fler aktiviteter kommer 
igång är förhoppningen att det för med sig mer lugn och trygghet.
 
Lars Håkansson (SD) upptar frågan om toalett/dusch, efter branden i februari, har 
återställts. För tillfället är det färdigsanerat men ingen tidplan för återstående arbete finns.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 20, 2020-02-19.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____
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Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek 
KFN 2016.0221

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att ärendet kring Ljungbyhedsskolans skolbibliotek ska 
upp för beslut i Kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämndens förslag till 
fullmäktige är att inte integrera Ljungbyheds bibliotek med skolan bibliotek.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 21, 2020-02-19.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar             
att notera informationen, samt
att ta bort ärendet som en stående punkt på dagordningen.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Arbetet med att gjuta grunden till "Fjärilshuset" har påbörjats och konstverket ska stå 
klart under våren 2020.
 
Tekniska förvaltningen har meddelat att fasadbelysningen på Sågenhuset är på gång och 
även belysning vid övergångsstället.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 22, 2020-02-19.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen, samt
 
att förvaltningen får i uppdrag att till nämnden maila ut skissen/ritningen över 
Fjärilshuset.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 34

Föreningsbidrag 2020 (Verksamhetsbidrag) 
KFN 2020.0017

Ärendet
Förvaltningen har upptäckt ett fel i handläggningen av verksamhetsbidraget 2020 till 
Klippans Simsällskap (KSS). Ett skriftligt beslut med beviljat bidrag på 65 tkr har 
skickats till föreningen.
 
Vid kontroll av bidragsansökan, tidigare års bidrag och inlämnade handlingar bör ett 
rimligt bidrag till KSS vara 40 tkr.
Ordförande föreslår att Klippans Simsällskap beviljas ett verksamhetsbidrag för 2020 
med 40 tkr.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att bevilja Klippans Simsällskap ett verksamhetsbidrag för 2020 med 40 tkr, samt
 
att uppdra åt förvaltningen att återkoppla till föreningen och förklara sitt misstag.
_____

Paragrafen är justerad

25 (27)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-03-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Kurser och konferenser 2020 
KFN 2020.0021

Ärendet
Föreligger inbjudan från RF-SISU Skåne för kommunernas politiker och tjänstemän med 
intresse för idrottsrelaterade frågor. Konferensen äger rum 2020-04-24 i Hyllie, Malmö.
 
Beslutsunderlag       
Inbjudan från RF-SISU
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att intresserade anmäler sitt intresse till förvaltningen senast 2020-03-30.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 36

Informationsärenden KFN 2020-03-11 
KFN 2020.0020

Ärendet
Information/redovisning av enkät gällande fritidsfrågor – utförd av Nacka nätverk- utgår, 
kommer upp vid KFN 2020-04-22.

KFN 2020.54.000
Kommunfullmäktige – protokollsutdrag § 18, 2020-02-24, Svar på motion om att 
iordningsställa badplatser i Klippans kommun.
 
Förvaltningschefen informerar om kommunens Pandemiplan, alla förvaltningar ska ha en 
lokal plan för att kunna hantera de konsekvenser en pandemi får inom den egna 
förvaltningen och vara en del av kommunens pandemiberedskap. I övrigt följs 
myndigheternas riktlinjer.
 
Ett öppet möte är planerat 17/3 i Östra Ljungby. Förvaltningen vill ha in idéer och 
synpunkter på sommaraktiviteter som ev kan genomföras i Östra Ljungby och Stidsvig.
 
Kristina Jonsson (M) efterlyser besöksstatistik för friluftsbadet i Ljungbyhed avseende 
sommaren/säsongen 2019.
 
Beslutsunderlag    
Förvaltningens sammanställning, 2020-03-11.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen, samt
 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram besöksstatistik för friluftsbadet i Ljungbyhed och 
redovisa vid nämndens möte i april.
_____
 

Paragrafen är justerad
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