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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 62 Rapport om FaR-verksamheten i Klippan 2019
§ 63 Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad förening i 

kommunen
§ 64 Namn på ny gata vid Månstorp/Östra Ljungby
§ 65 Sammanställning kommunalt studieförbundsbidrag 2020
§ 66 Ansökan om arrangemangs- och projektbidrag: Studieförbunden i 

samverkan, tema ”Hållbart och Agenda 2030”
§ 67 Budget 2020 - uppföljning
§ 68 Klippanfesten 2020
§ 69 Budget 2020 - nämndsmål
§ 70 Tillförordnad förvaltningschef under sommarsemestern
§ 71 Redovisning av beviljat bidrag till omklädningsrum Vedby/Rönne IF.
§ 72 Investeringsbidrag 2020
§ 73 Mobilt team i Klippan
§ 74 Ks Au § 37 , 2020-03-11 - i samråd med tekniska förvaltningen 

undersöka möjligheten till utsmyckning i form av brottare i 
rondellen  på väg 13, Klippan

§ 75 Revidering av biblioteksplan (2020-2023)
§ 76 Ev nämndsmöte i LIF:s nya klubbhus i Ljungbyhed
§ 77 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Val av justerare

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
 
Tilkommande ärende:
* Information om friluftsbadet i Östra Ljungby
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna dagens föredragningslista.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62

Rapport om FaR-verksamheten i Klippan 2019 
KFN 2020.0095

Ärendet
FaR som står för 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.
2019 minskade det totala antalet inskrivna patienter något.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklaren, 2020-06-01.
Rapport FaR-verksamheten 2019, 2020-06-01.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera rapporten.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63

Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad förening i 
kommunen 
KFN 2020.0094

Ärendet
Krika Hästsportförening har 2020-05-05 inkommit med ansökan om att bli en godkänd 
bidragsberättigad förening i kommunen. Föreningen bildades 2017 och har för 
närvarande 15 medlemmar varav fler är ungdomar.
Föreningen har lämnat in handlingar inklusive stadgar.
 
Beslutsunderlag   
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 45, 2020-05-20.   
Inkommen ansökan + handlingar, 2020-05-05.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
att godkänna Krika Hästsportförening som bidragsberättigad förening fr o m 2020-07-01,
 
att bevilja föreningen ett startbidrag om 500 kr, samt
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till verksamhetsbidrag föreningar 
(verksamhet 3401).
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64

Namn på ny gata vid Månstorp/Östra Ljungby 
KFN 2020.0098

Ärendet
Tekniska förvaltningen, Plan o Bygg, hemställer hos Kultur- och fritidsnämnden om 
namn på ny gata vid Månstorp (industriområde) i Östra Ljungby.
Ärendet har varit ute på remiss till Östra Ljungby och Källna socknars 
hembygdsförening. Föreningen inkommit med tre olika namnförslag, nämligen: 1. Marie 
Fredrikssons gata, 2. Västra Industrigatan, 3 Månstorpsgatan.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 46, 2020-05-20.
Inkommet mail, 2020-05-11.
Handläggningsrutiner vid namnsättning av gator och kvarter.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna gatunamnet Månstorpsgatan vid  industriområdet i Östra Ljungby under 
förutsättning att Posten och Räddningstjänsten godkänner förslaget.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65

Sammanställning kommunalt studieförbundsbidrag 2020 
KFN 2020.0092

Ärendet
Förvaltningen presenterar en rapport kring fördelning av basbidraget enligt gällande 
regler till studieförbunden 2020.
Ett par studieförbund har inte rapporterat in några aktiviteter i kommunen och får därför 
inget bidrag.
Totalt är det avsatt 470 tkr i budget till studieförbunden.
 
Thomas Jellinek (SD) ifrågasätter redovisningen ifrån studieförbundet Ibn Rushd. 
Studieförbundet är ganska nytt och nämnden önskar mer inblick i deras verksamhet.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 47, 2020-05-20.
Rapport fördelning basbidraget till studieförbunden, 2020-05-06.
Informations från Folkbildningsrådet (FBR), 2020-05-11.
Information från FBR angående Statsbidrag till studieförbundet Ibn Rushd, 2020-04-28.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta studieförbundet Ibn Rushd för att få en mer 
detaljerad redovisning av deras aktiviteter,
 
att beslut om bidrag till Ibn Rushd kommer upp vid nämndens möte i september, samt
 
att godkänna fördelning av bidrag 2020 till övriga studieförbund enligt förvaltningens 
förslag.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66

Ansökan om arrangemangs- och projektbidrag: Studieförbunden i 
samverkan, tema ”Hållbart och Agenda 2030” 
KFN 2020.0070

Ärendet
Fem av studieförbunden, med verksamhet i Klippans kommun, ansöker gemensamt om 
bidrag på 57 750 kr för att under hösten 2020 kunna genomföra åtta olika aktiviteter och 
arrangemang i Klippan med Agenda 2030 och De Globala Målen som huvudsakligt tema. 
Studieförbunden – ABF, Studiefrämjandet, Bilda, Vuxenskolan och Folkuniversitetet – 
samarbetar kring ett gemensamt tema och vill kunna erbjuda bra föreläsningar och 
workshops som kan vidareutveckla deras verksamhet i kommunen, samt stärka 
folkbildningens position i Klippans kommun.
Förvaltningen kan även erbjuda stöd kring marknadsföring, lokaler (på Sågen) och stöd 
från tjänsteperson kring utveckling av aktiviteterna och dess uppföljning.
 
Förvaltningen föreslår 45 000 kr i arrangemangs- och projektbidrag till studieförbunden.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium  § 48, 2020-05-20.
Förvaltningens skrivelse, 2020-05-13.
Inkommen ansökan, inkl. spec. kostnader.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att bevilja studieförbunden 45 000 kr i arrangemangs- och projektbidrag,
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till arrangemang (verksh. 3155), samt
 
att uppmana studieförbunden att inkomma med redovisning senast tre månader efter 
avslutat projekt.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67

Budget 2020 - uppföljning 
KFN 2020.0060

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m april 2020.
Bad och friskvårdsavdelningen har fått minskade intäkter, drygt 500 tkr,  kopplade till 
Covid-19. På nämnd och ledning är intäkterna lägre på grund av bl a Covid-19 
och mindre statsbidrag att söka. Dock finns ett överskott på bidragssidan men då kvarstår 
flera bidrag att betala ut.
 
En del föreningar flaggar för kommande ekonomiska problem, främst bygdegårdar m 
m, som inte kan hyra ut sina lokaler. Många idrottsföreningar som brukar arrangera 
loppísar etc mister dessa intäkter.
 
Årsprognosen för förvaltningen beräknas till ca - 300-350 tkr.
 
Beslutsunderlag            
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 49, 2020-05-20.
Budgetuppföljning t o m april 2020.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera budgetuppföljningen t o m april 2020.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68

Klippanfesten 2020 
KFN 2020.0018

Ärendet
Under några år har Klippanfesten arrangerats i samarbete med eventföretaget 
Partyfabriken som stått för större delen av innehållet av folkfesten.
 
Inför hösten finns två frågeställningar:
Klippanfesten samlar många människor och med osäkerheten kring Corona-pandemin 
och dess status i augusti när festen är planerad gör att en del tveksamheter råder kring om 
planeringen skall fortgår eller om beslut om att ställa in skall tas.
Partyfabriken och förvaltningen hade en muntlig överenskommelse om datum för årets 
fest men har nu avböjt denna överenskommelse till förmån för en annan kommun. Detta 
gör att Klippan står utan eventföretag och ser inga möjligheter att hitta en ersättare inom 
de ekonomiska ramar som nämnden beslutat om.
 
Förvaltningen föreslår att årets Klippanfest ställs in och att de medel (100 tkr) som finns 
till förfogande används för att ev göra ett större arrangemang under hösten eller vintern 
när alla restriktioner släppts.
 
Anders Andersson (KD) ifrågasätter om det finns möjlighet att ev omdisponera medlen 
som är tänkt till Klippanfesten för att klara nämndens ev underskott. Nämnden har rätt att 
omfördela budgetposter inom ram om så önskas.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 50, 2020-05-20.
Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att ställa in 2020 års Klippanfest.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69

Budget 2020 - nämndsmål 
KFN 2019.0192

Ärendet
Förvaltningen ser svårigheter med att uppfylla vissa av nämndens mål 2020. I princip alla 
mål bygger på att mängden deltagare och besökare skall öka i våra verksamheter vilket är 
kontraproduktivt utifrån rådande restriktioner kring Corona pandemin.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 51, 2020-05-20.
Förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kultur- och fritidsnämndens mål 2020.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att ställa sig bakom förvaltningens antagande men önskar avvakta resultatet från 
nämndens delårsrapport i augusti.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70

Tillförordnad förvaltningschef under sommarsemestern 
KFN 2020.0096

Ärendet
För att ha en beredskap inom Kultur- och fritidsförvaltningen i angelägna och akuta 
ärenden även under ordinarie befattningshavares semester föreslås att utse t f 
förvaltningschef under förvaltningschefens sommarsemester.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 52, 2020-05-20.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att vecka 30-33 utse avdelningschef Kultur, Anders Björkqivst som t f förvaltningschef.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Redovisning av beviljat bidrag till omklädningsrum Vedby/Rönne IF. 
KFN 2015.0242

Ärendet
Vedby/Rönne IF har 2020-05-11 inkommit med redovisning av beviljat bidrag, 50 tkr, till 
renovering av omklädningsrum. Föreningen beviljades bidraget 2016-03-16.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 53, 2020-05-20.
Inkommen redovisning, 2020-05-11.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera inkommen redovisning.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72

Investeringsbidrag 2020 
KFN 2020.0099

Ärendet
Föreningslivet har inkommit med ansökningar om investeringsmedel för sina 
anläggningar och verksamheter. Totalt är ansökningarna på 2 600 tkr och nämnden har 
500 tkr till förfogande för investeringar.

Flera av ansökningarna är stora investeringar som inte kan hanteras i den årliga 
fördelningen av bidrag. Dessa behöver föregås av en långsiktig plan där förvaltningen ges 
möjlighet att hjälpa föreningen med andra finansiärer och där kommunen kan gå in som 
medfinansiär. Andra alternativ är att en långsiktighet ger möjlighet för nämnden att 
prioritera om, alternativt äska tillfällig ramjustering för investeringar som har stort värde 
för kommunen.

Förutsättningarna för året är att nämnden i december 2019 tagit ett beslut om en eventuell 
medfinansiering, 300 tkr, av en ansökan till Boverket från Färingtofta IK. Boverket 
meddelade i slutet av maj att ansökan inte har blivit godkänd, vilket gör att förvaltningen 
har ca 500 tkr att disponera till investeringsbidrag. Förvaltningen har gjort en 
prioriteringsordning av inkomna ansökningar. 

Två ansökningar bedöms som högre prioriterad än övriga och det är de båda 
pistolskytteklubbarna som kommer att få inspektion på sina anläggningar och löper stor 
risk att behöva stänga dessa om bristerna inte åtgärdas. Inspektionen kommer att ske i 
slutet av juni varför investeringen brådskar. Båda föreningarna kommer att lägga ner ett 
stort antal ideella timmar för att genomföra och äskar endast medel för material.
 
Viktigt att föreningarna inser att de måste upprätta och inkomma med långsiktiga 
investeringsplaner så att förvaltningen har möjlighet att äska mer medel om så behövs.
 
Mats Waldemarsson (S) deltar inte i beslutet.
 
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 54, 2020-05-20.

Förvaltningens arbetsmaterial samt en rev. prioriteringsordning.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna bidragsfördelning utifrån förvaltningens förslag.
_____
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Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73

Mobilt team i Klippan 
KFN 2020.0103

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att nämnden kommer att få en ny verksamhet i form av 
Mobilt Team och informerar om arbetsmetoder, arbetssätt och styrning.
 
Sedan 2018 har det mobila teamet varit igång under somrarna och deras mål har varit att 
bygga relationer och sedan kartlägga olika platser i kommunen samt skapa ökad trygghet 
under sommaren.
 
Bakgrunden till skapandet av ett permanent mobilt team är att det fanns en otrygghet i 
ungdomsgruppen. Det finns också en grupp ungdomar som inte "fångas upp" av 
befintliga resurser i form av kommunens egna verksamheter eller av föreningsliv.

Målen med verksamheten är flera:
-Skapa långsiktiga relationer med målgruppen som bygger på förtroende för att vända 
beteenden och vägleda till positiva livsval.

-Fånga upp eventuella problembilder i ett tidigt skede och genom att vara en del av 
socialförvaltningens myndighetsutövning så att de ska kunna sätta in rätt resurser i rätt 
tid.

-Vara en del av skolans arbete med att skapa en trygg lärmiljö genom insatser på ungas 
fria tid under skoldagen samt aktivt arbete med värdegrundsarbete i skolan tillsammans 
med skolans personal.

-Verka i det offentliga rummet i hela kommunen kvällstid för att vägleda unga till 
meningsfull verksamhet samt vara en trygghetsskapande faktor.

-Tät samverkan mellan teamet och andra aktörer som på olika sätt möter unga i sin 
vardag såsom polis, socialtjänst, föreningsliv, organisationer och andra kommunala 
verksamheter, med syfte att snabbt kunna agera vid behov.
Ärendet har varit uppe Ks Au där det beslutades att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden 
att genomföra verksamheten och att en utvärdering ska göras senast i mars 2021. 
Anslaget för mobila teamet, 2 500 tkr, kommer att flyttas till nämndens driftbudget.
Det har gjorts rekrytering för att klara sommaren, samtidigt pågår rekrytering av tre 
personer på heltid som från och med i höst ska ingå i det mobila teamet.
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Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80, 2020-05-13.
Tjänsteskrivelse från ARMA (soc., buf, kfn).
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 74

Ks Au § 37 , 2020-03-11 - i samråd med tekniska förvaltningen 
undersöka möjligheten till utsmyckning i form av brottare i rondellen  
på väg 13, Klippan 
KFN 2020.0061

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2020-03-11 från Kommunstyrelsen arbetsutskott fått i 
uppdrag att i samråd med Tekniska förvaltningen undersöka möjligheten till utsmyckning 
i form av brottare i rondellen på väg 13 i Klippan.
 
Konstnären Leonard Anton har inkommit med två olika skisser på brottare som håller 
olika grepp. Konstverket kommer att tillverkas i trä och metall.
 
Nämnden är enig om att Klippans Brottarklubb bör rådfrågas i ärendet.
 
Beslutsunderlag     
två skisser av Leonard Anton.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 37 2020-03-11.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att ställa sig bakom förslaget om brottare som utsmyckning i rondellen på väg 13 i 
Klippan, samt
 
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta Klippans Brottarklubb för att få 
synpunkter/råd i ärendet.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 75

Revidering av biblioteksplan (2020-2023) 
KFN 2019.0210

Ärendet
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. Nuvarande 
plan gäller fram till 2019-12-31. En utredning kring kommunens 
skolbiblioteksverksamhet pågår och beräknas vara klart under kvartal 1 2020. Resultatet 
av denna utredning ger ett bättre underlag för en välgrundad biblioteksplan varför 
förvaltningen önskar avvakta med en ny plan gällande kommunens samtliga bibliotek.
Vid nämndens möte 2019-12-19 beslutades att föreslå Kommunfullmäktige att förlänga 
nu gällande biblioteksplan med ett år till 2020-12-31, samt att nämnden skulle få i 
uppdrag att i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 
2021-2024 för kommunens alla bibliotek.
 
Ärendet var uppe i Komunfullmäktige 2020-05-25 och beslutade enligt nämndens 
önskan.
 
Beslutsunderlag     
Kommunfullmäktige § 49, 2020-05-25.
Kultur- och fritidsnämnden § 171, 2019-12-19.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76

Ev nämndsmöte i LIF:s nya klubbhus i Ljungbyhed 
KFN 2020.0104

Ärendet
Vid presidiemötet 2020-05-20 diskuterades om att förlägga ett nämndsmöte under hösten 
ute i Ljungbyhed vid Ljungbyheds IF:s nya klubbhus.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar        
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta Ljungbyheds IF för att undersöka möjligheten 
att förlägga nämndens möte i september i LIF:s nya klubbhus.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77

Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-viruset) 
KFN 2020.0073

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att läget för närvarande i kommunen med anledning av 
Covid-19 är lugnt och stabilt. Det finns för närvarande ingen smittspridning på 
kommunens boende. Låg sjukskrivning inom Socialförvaltningen. Ej stor risk att Kultur- 
och fritidsförvaltningen behöver stänga ner verksamheter för att vara behjälplig inom 
Socialförvaltningen. 
Bad- och friskvårdsenheten (gruppträning) har färre besökare och även biblioteket har 
något färre besökare men ändå stabilt. Fritidsgården har fått ökat antal besökare som 
också har mer verksamhet utomhus.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____
 

 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

Personal- och arbetsmilljösituationen på biblioteket 
KFN 2020.0057

Ärendet
Avdelningschef för kultur, Anders Björkqvist, informerar om personal- och 
arbetsmiljösituationen på biblioteket.
Biblioteket har varit stängt på torsdagar fram till och med 4 juni för att frigöra tid för 
personal att slutföra arbetsuppgifter och projekt. Tiden skulle också ägnas åt att 
organisera arbetet och bygga vi-känsla.
Fr o m 1 juni har bibliotekschefen efter en längre tids sjukskrivning börjat arbetar 
100%. Flera sjukdomar bland övrig personal har gjort det svårt att arbeta med det som var 
tänkt i gruppen. Dock har personalen löst flera praktiska problem, har även fått hjälp av 
ergonom som sett över den fysiska arbetsmiljön. En utvärdering kommer att göras under 
v 25.
 
Fr om v 24 har biblioteken börjat med sina sommaröppettider.
 
Det pågår sedan 4-5 veckor ett stort arbete med att byta ut fläktsystemet/ventilationen. 
Detta påverka arbetsmiljön på biblioteket/musikskolan och kansli. Personal mår dåligt, 
trötthet och huvudvärk p g a dålig ventilation. Arbetet beräknas vara klart först efter 
sommaren enligt entreprenören som utför arbetet. Förvaltningen förvarnar att det ev kan 
bli aktuellt med att stänga verksamheter om Tekniska förvaltningen inte gör något åt 
problemet.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informaitonen.
_____
 
 
 

 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79

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

Ärendet
Släktforskarnas och friidrottens lokaler samt skyttehallen är klara och en slutbesiktning 
av etapp 2 på Sågen ska genomföras den 1/7. Etapp 3 som innefattar fasaden kommer att 
göras under hösten. Tekniska förvaltningen håller på att utreda friidrottens hoppgrop. 
Cafédelen planeras bli klar under sommaren. Förvaltningen har anställt två cafévärdar på 
vardera 75% fram till jul i första hand. 
 
Kultur - och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Förvaltningen har köpt in en Boulder i sten (klättertorn) som placerats i Aktivitetsparken. 
Även fler sittplatser i form av bänkar har köpts in samt andra spel som schackbord och 
tecball (pingisfotboll).
Aktivitetsparken kommer vara bemannad alla vardagar under hela sommaren.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

Redovisning av delegationsärenden 1/1-31/5 2020 
KFN 2020.0022

Ärendet
Förvaltningen har sammanställt delegeringsärenden inför Kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 2020-06-10.

2020-04-01 Dnr 2020.37.048, Bidrag, 2 000 kr, till Rönneådalen Skånes 
Nordvästpassage, gällande infokväll Delegat Kultur- och fritidschefen

2020-04-16 Dnr 2020.38.048, Bidrag, 2 500 kr, till Andreaskyrkan Klippan/EFS, 
gällande bussutfärd Lär känna Klippan Delegat Kultur- och fritidschefen

2020-05-04 Dnr 2020.75.048, Bidrag, 10 000 kr, till Åsbo Ryttarförening, gällande 
genomförande av ponnytävling Delegat Kultur- och fritidschefen

2020-05-25 Dnr 2020.106.002, Investeringsbidrag 40 000 kr, till Klippans 
Pistolskytteklubb Delegat Ordförandebeslut

2020-05-25 Dnr 2020.107.002, Uppdrag till konstnärer att utsmycka Klippansofforna 
Delegat Ordförandebeslut
 
Annika Ingelström Nilsson (L) upptar frågan om Klippansofforna har några särskilda 
anknytningar. Alla sju sofforna kommer att spegla platsen där de ska placeras. Soffan i 
Östra Ljungby kommer vara en hyllning till Marie Fredriksson. Sofforna kommer att 
placeras ut under v 25.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens sammanställning
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Informationsärenden KFN 2020-06-10 
KFN 2020.0020

Ärendet
KFN 2020.89.810
Kommunassurans Syd Försäkrings AB – Slutreglering av skada nr 1276-30 ang. 
översvämning Ängelholmsgatan 7, Sågen, Klippan.

KFN 2020.102.042
Kommunfullmäktige § 36, 2020-04-27 – Årsredovisning 2019.

KFN 2020.101.007
Kommunfullmäktige § 37, 2020-04-27 – Revisionsberättelse och granskningsrapport 
2019 för Klippans kommun med prövning om ansvarsfrihet.

KFN 2020.100.820
Kommunstyrelsen § 62, 2020-05-60 – Hoppgrop Sågen
 
Avdelningschef kultur, Anders Björkqvist, informerar att musikskolan fått 192 tkr från 
Kulturrådet att användas till bl a skrivar- och bildkurser. Biblioteket har fått 650 tkr som 
ska användas till att bl a utveckla vuxenavdelningen och till studieplatser.
 
Förvaltningschefen informerar att idag beslutade kommunstyrelsens ordförande att 
friluftsbadet i Östra Ljungby ska öppna i sommar (helst 1/7). Förvaltningen har inte dessa 
resurser som behövs utan det innebär att bad och friskvårdsenheten måste organisera om 
bland personal och anställa upp till 7-8 personer som kan arbeta på badet. Även 
driftenhetens planerade arbetsuppgifter måste ändras.
Förvaltningen har blivit lovade full täckning för alla kostnader som uppstår.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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