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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 83 Val av justerare (i tur att justera Per-Olof Seger)
§ 84 Godkännande av föredragningslista
§ 85 Redovisning/information kring Luppenkät 2020
§ 86 Komplettering kommunalt studieförbundsbidrag 2020
§ 87 Föreningsutskott kopplat till bidragsprocessen 2021/2022
§ 88 Namn på kvarter och gator vid Nyslätt/Ljunghuset
§ 89 Avgift vuxenensemble Musikskolan
§ 90 Redovisning av arr.bidrag till Klippan Lady Open 2020
§ 91 Redovisning av beviljat bidrag till sommarlovsakt, 2020
§ 92 Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o m 2020
§ 93 Ev OPP (offentlig privat partnerskap) lösning istället för 

verksamhetsbidrag till några föreningar
§ 94 Yttrande motion gällande flaggning för Sveriges två folk
§ 95 Budget 2020 - uppföljning
§ 96 Budget 2020 - Delårsbokslut per 31/8
§ 97 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 98 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 99 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2
§ 100 Personal- och arbetsmilljösituationen på biblioteket
§ 101 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 102 Kurser och konferenser 2020
§ 103 Informationsärenden KFN 2020-09-16
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§83

Val av justerare (i tur att justera Per-Olof Seger)

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att Per-Olof Seger väljes jämte ordförande att justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§84

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att godkänna dagens föredragningslista.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Redovisning/information kring Luppenkät 2020 
KFN 2020.0123

Ärendet
Ärendet utgår.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Komplettering kommunalt studieförbundsbidrag 2020 
KFN 2020.0092

Ärendet
Ärendet utgår.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Föreningsutskott kopplat till bidragsprocessen 2021/2022 
KFN 2020.0119

Ärendet
Sista dag för föreningarna att söka verksamhetsbidrag för 2021/2022 var 31 augusti 
2020. Förvalltningen har gjort en tidplan för hela bidragsprocessen.

Vid nämndens septembermöte 2019 beslutads om vilka som ingår i Föreningsutskottet.
Inför bidragsprocessen 2021/2022 ska föreningsutskottet som består av sex politiker läsa 
in sig på ansökningarna och genomföra dialogerna med föreningarna tillsammans med 
tjänstepersoner. Föreningsutskottet gör sedan ett förslag på bidragsnivåer som beslutas 
vid nämndsmötet i december 2020.
 
Förvaltningen har under förra bidragsprocessen haft delegationsrätt på 10 tkr men önskar 
en höjning till 20 tkr fr o m 1/1 2021.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna att förvaltningen vid bidragsgivning till föreningar får delegationsrätt på upp 
till 20 tkr fr o m 1/1 2021.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Namn på kvarter och gator vid Nyslätt/Ljunghuset 
KFN 2020.0115

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ifrån Tekniska förvaltningen, gata/park, fått i uppdrag att 
besluta om två kvartersnamn + ett gatunamn vid Nyslätt/Ljunghuset. Gatan ska ansluta 
till områdena från Vedbyvägen.
Hembygdsföreningen i Klippan har inkommit 2020-08-24 med förslaget Ljunghusgatan 
och kvartersnamnen Biet och Humlan. Kommunens kartingenjör på Plan- och 
byggavdelningen har föreslagit Ljunghusvägen eller Ljunghusgatan.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 60, 2020-08-26.
Karta över aktuellt område.
Inkommet förslag från Klippans hembygdsförening, 2020-08-24.
Inkommet förslag från kommunens kartingenjör, 2020-08-24.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna gatunamnet Ljunghusgatan och kvartersnamnen Biet och Humlan,
 
att Räddningstjänst och Posten ges möjlighet att yttra sig över beslutet.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

Avgift vuxenensemble Musikskolan 
KFN 2020.0122

Ärendet
Avdelningschef kultur har lyft frågan om avgift för vuxenensemble på Musikskolan. Idag 
betalar Musikkåren enligt avtal en klumpsumma för gruppen. Det finns önskemål om att 
varje deltagare läggs in i Musikskolans digitala system Speedadmin för att underlätta 
hantering och administration kring deltagarna.

Enligt förvaltningens taxor och avgifter är priset för ensemble 400 kr/år och appliceras 
detta på Musikkårens antal deltagare idag blir detta mycket mer än vad det står i avtalet. 
Förvaltningen föreslår därför att avgiften ska ändras från 400 kr till 175 kr.
Effekten av detta blir 450 kr mindre i intäker då det endast är två vuxna utöver 
Musikkårens medlemmar som är med i någon ensemble.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 73, 2020-08-26.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att godkänna förändringen av avgift vuxenensemble på Musikskolan från 400 kr till 175 
kr per år,
 
att förändringen börjar gälla fr om 1/1 2021.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Redovisning av arr.bidrag till Klippan Lady Open 2020 
KFN 2019.0187

Ärendet
Klippans Brottarklubb har 2020-07-15 inkommit med redovisning av arrangemanget 
Klippans Lady Open 2020. Den ekonomiska redovisningens resultat visar ett överskott på 
25 732 kr. Föreningen fick beviljat ett bidrag om 110 tkr.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden presidium § 61, 2020-08-26
Redovisning Klippan Lady Open 2020.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna inkommen redovisning.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91

Redovisning av beviljat bidrag till sommarlovsakt, 2020 
KFN 2020.0109

Ärendet
Ljungbyheds Golfklubb har 2020-08-13 inkommit med redovisning av beviljat bidrag (9 
tkr) till Sommarlovsgolf. Under tre dagar i juni hölls träning med stort deltagarantal. 
Totalt 96 st deltog i åldrarna 8 - 16 år. Lyckat arrangemang som uppskattades av både 
ungdomarna och funktionärerna och där flera har fortsatt med golfen.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 62, 2020-08-26.
Inkommen redovisning från Ljungbyheds Golfklubb, 2020-08-13.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar                
att godkänna inkommen redovisning från Ljungbyheds Golfklubb.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o m 2020 
KFN 2019.0166

Ärendet
I samband med omläggningen av samtliga föreningsbidrag i kommunen var tanken att 
även införa ny bidragsmodell för studieförbunden. Det visade sig inte helt enkelt varför 
förvaltningen och nämnden vid den tidpunkten valde lyfta ur den för vidare beredning av 
ärendet.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny bidragsmodell för studieförbunden 
och ser det som viktigt att grundtankarna i det nya bidragssystemet också genomsyrar 
bidragen till studieförbunden, d v s i dialog, behovsanpassat och att bidragen skall bidra 
till att utveckla en mångfald av verksamhet för medborgarna i kommunen.
Förvaltningen föreslår att studieförbunden ej skall kunna söka bidrag för verksamhet för 
medlemsorganisationer och föreningar som är bidragsberättigade i Klippans kommun. 
Dessa föreningar söker bidrag direkt från kommunen i verksamhetsbidragsansökan. 
Bidraget föreslås delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del.
 
Förslaget har varit ute på remiss hos de olika studieförbunden och en del synpunkter har 
inkommit.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 63, 2020-08-26.
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-08-18.
Förslag på ny bidragsmodell för studieförbundsbidrag, ver 2, augusti 2020.
Remissvar från Kulturens studieförbund, 2020-08-12.
Remissvar från Sensus, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, 2020-08-06.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att bidraget delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del och att 
nuvarande bidragspost för folkbildning fördelas 50/50 mellan de två delarna,
 
att den nya bidragsmodellen för studieförbundsbidrag börjar gälla fr o m 1 januari 2021, 
samt
 
att modellen utvärderas tre år efter införandet.
_____
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Ev OPP (offentlig privat partnerskap) lösning istället för 
verksamhetsbidrag till några föreningar 
KFN 2020.0120

Ärendet
Förvaltningen föreslår att ev införa OPP som bidragsform då några föreningars 
verksamheter inte passar in i alla delar i kommunens bidragssytem. Ofta rör det sig om 
föreningar som bedriver olika former av stödfunktioner och som inte har medlemmar på 
samma sätt som en "vanlig" förening. Formen är ett avtalat bidrag till föreningar som 
utför eller gör verksamhet som normalt tangerar kommunens egen verksamhet 
och uppdrag. Även föreningar som bedriver fritidsgårdsverksamhet är en annan form som 
är svår att applicera i kommunala bidragssystem.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 66, 2020-08-26.
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse, 2020-08-18.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna att ett Offentligt Privat Partnerskap, OPP, mellan Klippans kommun och 
föreningen Modell Ljungbyhed gällande fritidsgårdsverksamhet i Ljungbyhed tas fram 
under hösten 2020 för att gälla från och med 1/1 2021.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Yttrande motion gällande flaggning för Sveriges två folk 
KFN 2020.0114

Ärendet
Kultur- o  fritidsnämnden har 2020-06-25  från Kommunstyrelsen fått en motion för 
ytttrande gällande flaggning för Sveriges två folk. Vår Framtid - Klippan har lämnat in 
motionen om att Klippans kommun ska hissa flaggan för landets två folk på respektive 
nationaldag. Yttrandet ska ges senast den 24 september 2020.
 
Förvaltningen har undersökt med andra kommuner och flertalet hissar flaggan, för våra 
två folk, på respektive nationaldag.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 64, 2020-08-26.
Remiss från Kommunstyrelsen, 2020-06-25.
Motion från Vår Framtid - Klippan.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att flagga hissas i Klippans kommun, för våra två folk, på respektive nationaldag.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

Budget 2020 - uppföljning 
KFN 2020.0060

Ärendet
Förvaltningen redovisar statistik och ekonomi för badsäsongen 2020 avseende 
friluftsbaden. Siffrorna är till viss del fortfarande preliminära.
Friluftsbadet i Ljungbyhed hade öppet 10/6-16/8, totalt 462 tim och 5 550 besökare, ett 
badbesök kostade 186 kr. 2018 var besökssiffran 10 797 och 2017 var det 5 781 besökare.
 
Friluftsbadet i Östra Ljungby hade öppet 17/7-16/8, totalt 264 tim och 2 893 besökare, ett 
badbesök kostade 263 kr. Att jämföras med 2015 då besökssiffran var 8 420 och 2014 var 
det 9 662 besökare. Badet var stängt under några år för utredning/renovering.

I siffrorna ingår simskoleverksamhet.
 
Förvaltningen har blivit lovad kostnadstäckning för kostnader som uppstått i samband 
med öppnandet av badet i Östra Ljungby.
 
Badhuset i Klippan hade öppet 10/6-31/7, totalt 173 tim och 2 134 besökare.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 67, 2020-08-26.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 67, 2020-08-26.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera och godkänna informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

Budget 2020 - Delårsbokslut per 31/8 
KFN 2020.0124

Ärendet
Förvaltningen presenterar delårsbokslut per 2020-08-31. Året har präglats av Covid-19, 
då många egna arrangemang har begränsats eller ställts in. Även föreningslivets 
verksamheter har begränsats och i många fall stängts ner.

Kultursidan har haft många nya arrangemang och utmaningar. Konstnärlig utsmyckning 
har varit i fokus med bl a Klippansofforna, installation på nya förskolan, Fjärilshuset och 
invändig utsmyckning av Sågenhuset.
Fritidssidan har präglats av öppnandet av friluftsbadet i Östra Ljungby, byggnation av 
nytt klubbhus i Ljungbyhed samt satsningen på aktivitetsparken i Klippan.

Som helhet redovisar förvaltningen en negativ prognos trots att utfallet ser positivt ut vid 
delår. Stor del av detta beror på att nämnden fått in ersättning för mobilt team baserat på 
helår men osäkerhet råder om de första fem månadernas ersättning ska räknas in i 
nämndens resultat.
Stor osäkerhet råder kring Covid-19-effekter på såväl vår egen som föreningslivets 
verksamhet. Förvaltningen har inte fakturerat föreningslivet och bowlingen för deras 
hyror för första halvåret.
 
Prognosen för helår pekar på ett underskott på drygt 600 tkr.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen som är mest drabbade av 
Coronapandemin har fått acceptans från kommunledningen att redovisa ett minusresultat 
om det är kopplat till pandemin.
 
Beslutsunderlag     
Delårsrapport per 2020-08-31 för Kultur- och fritidsnämnden.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera och godkänna delårsrapporten per 2020-08-31.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

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

Ärendet
Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning till föreningslivet om hur deras 
verksamheter har påverkats utifrån Coronapandemin. 52 st föreningar har svarat och de 
flesta av dessa har inga större ekonomiska problem, uppskattningsvis kan det röra sig om 
5-10 föreningar, bl a föreningar som normalt hyr ut lokaler har fått minskade intäkter.
 
Förvaltningen ställer frågan huruvida hyresdebiteringar ska göras utifrån rådande 
situation. Föreningar som har sökt och fått beviljat verksamhetsbidrag för 2020 ingår 
normalt lokalkostnader. Efter diskussion föreslås att förvaltningen debiterar 
föreningarnas hyror för första halvåret och samtidigt informerar att föreningar som har 
bekymmer relaterade till  Coronapandemin har möjlighet att söka bidrag. 
 
Ordföranden föreslår att en "Corona" pott upprättas på 300 tkr till föreningar som har 
bekymmer kopplade till Coronapandemin. Bidragsansökningarna behandlas/beslutas i 
första hand av nämnden under hösten. 
I andra hand är det presidiet som beslutar och i 3:e hand, om det är mycket brådskande, är 
det ordförande som tar beslut.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att inrätta en "Corona" pott om 300 tkr inom befintlig budgetram,
 
att nämnden i första hand tar beslut om bidragsnviåerna, i andra hand tar presidiet beslut 
och i tredje hand gäller ett ordförandebeslut.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Aktivitetsparken har varit bemannad 7 dagar/vecka under sommaren och mycket 
välbesökt, ca 2 800 st. Flera nya attraktioner har tillkommit och Fjärilshuset börjar ta 
form och är i slutskedet.

Tekniska förvaltningen, gata/park, har informerat att de under hösten ska få upp 
belysning på p-platserna vid gaveln av Sågenhuset.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

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

Ärendet
Besiktningen av etapp 2 är genomförd. Det som inte är påbörjat är hoppgropen och 
förlängningen av löparbanor åt friidrottsklubben.
 
Förvaltningen har anställt två cafévärdar på vardera 75% tjänst. Cafée har fått namnet 
Otto efter företaget Bröderna Ottosson som en gång i tiden var verksamma i Sågenhusets 
lokaler. Ny skiss på cafeéts kök är upprättad och ska börja byggas inom den närmsta 
tiden. Idag bedrivs ett pop up café vid entrén in till Sågenhuset.

Fr o m 24/8 är Sågenhuset åter öppet för allmänheten och föreningarna i huset har börjat 
återgå till sina verksamheter.

Två timanställda fritidsledare har anställts som aktivitetsvärdar i Sågenhuset.
 
Skyttelokalerna på 2:a våningen är i stort sett klara och även friidrottens lokaler med nytt 
golv är klart.
 
Ordförande upptar frågan kring den planerade isbanan i huset. Förvaltningschefen 
informerar att det finns ett erbjudande från ett spanskt företag om en " isbana" som är ca 
98 m2 och är lätt att flytta runt.  Den är något begagnad och har tidigare använts vid olika 
mässor. Kostnaden är ca 250 tkr och pengarna finns i förvaltningens budget.
 
Mobila teamet har inte kommit igång ännus men tre personer har anställts och börjar 
senare i höst. Teamet ska jobba förebyggande där ungdomar finns.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 70, 2020-08-26.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100

Personal- och arbetsmilljösituationen på biblioteket 
KFN 2020.0057

Ärendet
Bibliotekschefen är sjukskriven till mitten av september. Bibliotekspersonalen har under 
sommaren upplevt ett bättre arbetsklimat och samarbete i gruppen. Öppettiderna har 
återgått till ordinarie tider efter sommaren och genom att använda mycket vikarier 
påverkas ej öppethållandet. Nyanställd bibliotekarie börjar 21/9.
 
Det stora arbetet med att byta ut fläktsystemet/ventilationen är ännu inte klart och detta 
påverka arbetsmiljön på biblioteket/musikskolan och kansli.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 71, 2020-08-26.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Ljungbyheds IF har börjat flytta in i sitt nya klubhus. Det var en del anmärkningar vid 
besiktningen som gjorde att inflytten blev försenad.
 
Kristina Jonsson (M) påtalar att storleken på omklädningsrummen är väldigt små. 
Fövaltningschefen informerar att föreningen själv har valt detta.
Kristina Jonsson (M) påtalar att det finns flera branddetektorer som ej är kopplade till 
person eller Räddningstjänst. Förvaltningschefen undersöker frågan med Tekniska 
förvaltningen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 102

Kurser och konferenser 2020 
KFN 2020.0021

Ärendet
Föreligger inbjudan från Utvärderingsringen gällande olika konferenser i november 2020 
enligt följande:
9 november - Föreningsstöd 2020
10 november - Anläggningskonferens 2020
25 november - Ungdomskonferens 2020
26 november - Ung Livsstil 2020
 
Förvaltningen har för avsikt att åka två till konferensen den 9 november.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 72, 2020-08-26.
Inbjudan från Utvärderingsringen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att ledamöter som är intresserade kontaktar förvaltningen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 103

Informationsärenden KFN 2020-09-16 
KFN 2020.0020

Ärendet
KFN 2020.0118.000
Kommunstyrelsens Arbetsutskott § 118, 2020-06-10 – Inrättande av politisk dialoggrupp 
avseende byggnationer.

KFN 2020.0117.811
Kommunstyrelsens Arbetsutskott § 107, 2020-06-03 – Ny entré till friluftsbadet i Östra 
Ljungby samt rivning av träbyggnad på Pilagårdsskolan.

KFN 2020.0121.041
Kommunfullmäktige § 67, 2020-08-24 – Budget 2021 och plan för åren 2022-2023.
 
Anders Andersson (KD), ifrågasätter tiderna för öppethållande på friluftsbadet i 
Ljungbyhed då person blivit nekad att komma in efter ett visst klockslag. 
Motionssimmare har blivit uppkörda ur vattnet då det påstås att det endast ska vara 
simträning för förening. Förvaltningschefen svarar att det finns en överenskommelse att 
simklubben ska har sin träning efter stängningen på badet.
 
Anders Andersson (KD) framför synpunkt att rullstolsburna har svårt att ta sig ned till 
Bandsjön. Det är viktigt med tillgänglighet för alla. Förvaltningschefen tar med sig 
frågan.
 
Anders Andesson (KD) undrar hur föreningar ska göra som inte haft årsmöte och inte 
kunnat skicka in sina handlingar till kommunen. Förvaltningschefen informerar att de får 
skicka in så fort de har haft sitt årsmöte.
 
Förvaltningschefen informerar att förvaltningen har valt att avlsuta tjänsten 
avdelningschef fritid. Det rådde oenighet kring ledarskapet.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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