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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 104 Val av justerare (i tur att justera Kristina Jonsson)
§ 105 Godkännande av föredragningslista
§ 106 Redovisning/information kring Luppenkät 2020
§ 107 Förslag på sammanträdestider 2021
§ 108 Förslag till intern kontrollplan 2021
§ 109 Budget 2021 - nämndsmål
§ 110 Processen kring studieförbundens bidrag 2021
§ 111 Skrivelse från Centerpartiet gällande utreda möjligheten att starta 

upp en "Fritidsbank"
§ 112 Utredning kring friluftsbadens och Klippans badhus driftskostnader
§ 113 Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad förening i 

kommunen
§ 114 Budget 2020 - uppföljning
§ 115 Budget 2021 - taxor och avgifter för Kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamheter att gälla f r o m 1/1 2021
§ 116 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 117 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 118 Personal- och arbetsmilljösituationen på biblioteket
§ 119 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2
§ 120 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 121 Kurser och konferenser 2020
§ 122 Redovisning av delegationsärenden 1/6 - 30/9 2020
§ 123 Informationsärenden KFN 2020-10-14
§ 124 Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i kommunen
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§104

Val av justerare (i tur att justera Kristina Jonsson)

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§105

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
 
Tillkommande ärende:
Ansökan om att bli bidragsberättigad förening
Informationsärenden.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna dagens föredragningslista.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106

Redovisning/information kring Luppenkät 2020 
KFN 2020.0123

Ärendet
Förvaltningschefen föredrar delar av Luppenkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) 
som genomfördes i Klippans kommun våren 2020.

Undersökningen har genomförts i kommunen på högstadiet i åk 8 samt på gymnasiet i åk 
2 och handlar om ungas mående och önskemål vad gäller delaktighet och infyltande, 
trygghet och utsatthet samt ungas hälsa i Klippan, fritiden och skola.
 
Beslutsunderlag     
Sammanfattning LUPP-enkät, 2020-09-09.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Förslag på sammanträdestider 2021 
KFN 2020.0125

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden och presidiet år 2021 sammanträder 
följande datum och tider.

Nämnden sammanträder onsdagar kl 18.30:
27 januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 8 juni (obs tisdag), 15 september, 27 oktober, 
17 november samt 15 december.

Presidiet sammanträder onsdagar kl 16.30:
13 januari, 4 mars (obs torsdag), 14 april, 19 maj, 25 augusti, 13 oktober, 3 november, 2 
december (obs torsdag)
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 74, 2020-09-30.
Förvaltningens skrivelse, 2020-09-21.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att anta sammanträdestider enligt förslag.
_____

Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108

Förslag till intern kontrollplan 2021 
KFN 2020.0129

Ärendet
Senast den 30 november ska förslag till intern kontrollplan för 2021 vara klar. 
Förvaltningens ledningsgrupp har börjat med arbetet. Några av de riskfaktorer som 
förvaltningen har valt att titta på under året kommer inte att slutföras 2020, varför 
förvaltningen föreslår att dessa kvarstår under 2021. Detta gäller personal och 
kommunikation.
 
Samtliga politiska grupper uppmanas lyfta ärendet i sina grupper för att diskutera om 
ev riskområden som ses inom nämndens verksamheter.
 
Beslutsunderlag                     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 75, 2020-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att ärendet tas upp för diskussion i samtliga politiska grupper, samt

att förvaltningen tar fram förslag till intern kontrollplan 2021 och redovisar vid nämndens 
möte i november.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Budget 2021 - nämndsmål 
KFN 2020.0128

Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt sex mål av inriktningskaraktär. Syftet är att tydligt 
uttrycka den politiska viljeinriktningen och den önskvärda färdriktinngen 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.
 
En del av målen har varit svåra att koppla aktiviteter till och därmed ej så lätta att 
uppfylla. I princip alla mål bygger på att mängden deltagare och besökare skall öka i våra 
verkamheter vilket är kontraproduktivt utifrån rådande restriktioner kring Corona 
pandemin.
Förvaltningens ledningsgrupp har börjat arbetet kring ev nya mål inför 2021.
 
Ordföranden uppmanar nämnden att lyfta ärendet i sina politiska grupper.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 76, 2020-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att samtliga politiska partier lyfter ärendet i sina grupper för diskussion, samt
 
att förvaltningen tar fram förslag till nämndsmål 2021 och redovisar vid nämndens möte i 
november.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Processen kring studieförbundens bidrag 2021 
KFN 2020.0134

Ärendet
Nämnden antog 2020-09-16 ny bidragsmodell för studieförbunden i Klippans kommun 
och förvaltningen har kommunicerat ut informationen till studieförbunden. Det visar sig 
att ärendet måste upp för beslut i Kommunfullmäktige i november därför förskjuts den 
tidigare tidsplaneringen något. Förvaltningen kommer, under förutsättning att fullmäktige 
godkänner den nya bidragsformen, handlägga studieförbundens bidrag under 1:a kv 2021.
 
Beslutsunderlag        
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 78, 2020-09-30
Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen, 2020-09-23.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen, samt
 
att ärendet kommer upp vid nämndens möte i december.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Skrivelse från Centerpartiet gällande utreda möjligheten att starta upp 
en "Fritidsbank" 
KFN 2020.0132

Ärendet
Centerpartiet har inkommit 2020-09-22 med skrivelse angående utreda möjligheten att 
starta upp en "Fritidsbank".
Idag ses en minskande andel av befolkningen som är aktiva och som ägnar sig åt en 
hobby/aktivitet på sin fritid. Många aktiviteter är också förknippade med kostnader, 
vilket gör att en del får avstå från dessa aktiviteter. Genom riktade insatser, såsom 
Fritidsbanken, kan Klippans kommun möjliggöra olika fritidsaktiviteter för barn, unga, 
äldre och personer med funktionsvariationer m fl, i syfte att få fler engagerade i 
föreningslivet och därmed ökad social gemenskap.

En Fritidsbank erbjuder lån av utrustning/spel m m och på så sätt kan kommunen ge fler 
invånare möjligheten att testa på olika fritidsaktiviteter utan någon större kostnad.
 
Förvaltningen bejakar förslaget och på Sågen finns lokal som passar för ändamålet. Dock 
tillkommer kostnader för personal som är ansvarig och driftar verksamheten.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 79, 2020-09-30.
Inkommen skrivelse från Centerpartiet, 2020-09-22.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att starta upp en Fritidsbank för att 
kunna erbjuda lån av fritidsrelaterad utrustning och redovisa vid nämndens möte i 
december.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Utredning kring friluftsbadens och Klippans badhus driftskostnader 
KFN 2020.0133

Ärendet
Förvaltningen har från Tekniska förvaltningen fått i uppdrag att lämna synpunkter och 
vilka konsekvenser vår förvaltning får om det beslutas att friluftsbadet i Östra Ljungby 
ska renoveras/rustas upp.
Tekniska förvaltningen har fått en offert på ca 18 milj. kr för att rusta upp friluftsbadet i 
Östra Ljungby. Detta innebär att Kultur- och fritidsförvaltningen får en hyreshöjning med 
ca 2 milj. kr/år som måste kompenseras om badet ska fortsätta ha öppet.
Förvaltningen har för avsikt att badhuset i Klippan ska vara öppet även under sommaren 
och ska då även två friluftsbad i kommunen ha öppet krävs mer personal och resurser.
 
Annika Ingelström Nilsson (L) ifrågasätter den offererade kostnaden på nästan 18 milj.kr. 
För några år sedan då det genomfördes en statuskontroll var kostnaderna på 4-5 milj. kr. 
Förvaltningschefen informerar att det tillkommmit kostnader kring bygge av en 
permanent kiosk och entrébyggnad. För att säkerställa en långsiktig drift samt en god 
arbetsmiljö personalen är det inte orimliga siffror.
 
Thomas Jellinek (SD) efterlyser en specifiserad offert. Finns en detaljerad offert som 
följer med ärendet upp till Kommunstyrelsen.
 
Kristina Jonsson (M) ifrågasätter om allt som är åtgärdat inför sommarens öppnande av 
friluftsbadet har fungerat.
Det har investerats i en filteranläggning och vattenkvalitén har varit bra under hela 
sommaren.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 80, 2020-09-30.
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-09-24.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen,
 
att ställa sig bakom förvaltningens skrivelse, samt
 
att skicka ärendet till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad förening i 
kommunen 
KFN 2020.0136

Ärendet
Den nybildade kulturföreningen "Kvickrotens scen och kultur" har inkommit 2020-09-25, 
med skrivelse om att bli en godkänd bidragsberättigad förening i kommunen.
Föreningen verkar bl a i Tornsborg och hoppas utveckla samarbete med den lokala 
föreningen Färingtofta IK. Föreningens syfte är att utöva och utveckla kulturverksamhet 
och skapa mötesplatser på landsbygden.
 
Beslutsunderlag           
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 88, 2020-09-30.
Föreningens ansökan inkl. protokoll och stadgar, 2020-09-25.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna föreningen Kvickrotens scen och kultur som bidragsberättigad  fr o m  
2020-11-01,
 
att föreningen beviljas ett startbidrag om 500 kr, samt
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till kulturföreningar, verksamhet 3157.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

Budget 2020 - uppföljning 
KFN 2020.0060

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning per 2020-09-30.
Prognosen håller sig på ungefär samma nivå som vid delårsbokslutet, d v s ca - 670 
tkr. Mycket kan härledas till Covid-19 då intäkterna är radikalt mindre än ett normalt år. 
Verksamheten planeras upp utifrån en stipulerad intäktsinvå som fallit ut varför 
förvaltningen har en minusprognos. Mest drabbad är bad och friskvårdsenheten med en 
årsprognos på - 600 tkr.
 
Prognosen är mycket osäker då det råder starka signaler från föreningslivet om 
svårigheter relaterat till Covid-19 och där extra stöd kan bli nödvändig för föreningarnas 
överlevnad.
 
Beslutsunderlag      
Månadsrapport september 2020.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera och godkänna budgetuppföljning t o m september 2020.
_____
 
 
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Budget 2021 - taxor och avgifter för Kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter att gälla f r o m 1/1 2021 
KFN 2020.0130

Ärendet
Inför nytt verksamhetsår ser förvaltningen över sina taxor och avgifter för de olika 
verksamheterna. Inför 2021 föreslår förvaltningen några avgiftsändringar inom 
badverksamheten.
 
Eva Stjärnlind (S) tycker avgiftsändringarna är ett bra förslag men önskar förtydligande 
kring att-satsen "införa gratis bad för inskrivna på särskolan samt personer medd LSS-
beslut under allmänhetens tid för bad". Bör också framgå att det gäller boende i Klippans 
kommun.
 
Beslutsunderlag       
Förvaltningschef och bad- o friskvårdschefens skrivelse, 2020-10-07.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 77, 2020-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att återremittera ärendet till förvaltningen för förtydligande, samt
 
att ärendet kommer upp för beslut vid nämndens möte i november.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116

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

Ärendet
Nämnden  har infört en tillfällig  "Corona" pott på 300 tkr och information har gått ut till 
kommunens föreningsliv.
Stödet riktas till föreningar som har eller kommer få svårt att upprätthålla sin verksamhet 
utifrån att Covid 19 gett konsekvenser i form av kraftigt minskade intäkter och eller 
ökade kostnader för att upprätthålla verksamhet i föreningen.
För närvarande har en ansökan inkomit men några till väntas inkomma.
 
Beslutsunderlag        
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 83, 2020-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar           
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Ljungbyheds IF har ännu inte flyttat in i sitt nya klubhus. Det var en del anmärkningar 
vid besiktningen som gjorde att inflytten är framskjuten. I omklädningsrummen som är 
ganska små har det satts upp element  som tar stor plats av ytan och det pågår dialog 
mellan föreningen och Tekniska förvaltningen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad

18 (25)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Personal- och arbetsmilljösituationen på biblioteket 
KFN 2020.0057

Ärendet
Bibliotekschefen har börjat arbeta 25%.
Vid ett Samverkansmöte 2020-09-20 ställdes ett krav från DIK/SACO att en enhetschef 
för biblioteket måste vara på plats senast sommaren 2021 för verksamhetens och 
personalens skull och välmående.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 85, 2020-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119

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

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att Tekniska förvaltningen ska påbörja bygget av 
caféköket och senast 31 oktober 2020 ska det vara klart.
 
Den 10 november ska förvaltningen medverka vid en digital konferens och presentera 
Sågenhuset. Det är Helsingborgs Stad som är ansvarig för konferensen.
 
Den planerade isbanan i Sågenhuset behövs ev byggas om för att passa in i lokalen som 
är tänkt för ändamålet.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Bygget av Fjärilshuset är klart och det som återstår är inkoppling av ljud. Det planeras en 
digital invigning torsdagen 29/10 på eftermiddagen där pressen och några få bjudes in.
 
Ingemo Nilsson (C) informerar från Funktionshinderrådet. Övergången vid Sågenhuset 
känns ej säkert. Det efterlyses parkering för handikappade.
Förvaltningschefen informerar att det är på gång, dialog med Tekniska förvaltningen 
pågår.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121

Kurser och konferenser 2020 
KFN 2020.0021

Ärendet
Föreligger inbjudan till Erfarenhetsdgarna 2020 - den digitala versionen, samt till SFK:s 
Erfarenhetskonferens 28-29 januari 2021.
 
Beslutsunderlag      
Inkomna inbjudningar.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att intresserade kontaktar förvaltningen.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

Redovisning av delegationsärenden 1/6 - 30/9 2020 
KFN 2020.0022

Ärendet
Förvaltningen har sammanställt delegeringsärenden inför Kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 2020-10-14.

2020-06-23 Dnr 2020.111-3.048, Ansökan om att bli bidragsberättigad förening i 
Klippans kommun. Delegat Ordförandebeslut

2020-06-24 Dnr 2020.112-2.880 Förslag på ändrade öppettider för Ljungbyheds 
bibliotek. Delegat Ordförandebeslut

2020-09-30 Dnr 2020.115-7.246 Namn på kvarter och gator vid Nyslätt/Ljunghuset.
Delegat Ordförandebeslut
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens sammanställning, 2020-10-06.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123

Informationsärenden KFN 2020-10-14 
KFN 2020.0020

Ärendet
KFN 2020.0139.041
Kommunfullmäktige § 75, 2020-09-28 – Återföring av medel, Mobila Teamet.
 
Kommunstyrelsen § 133, 2020-10-07 - Internkontrollplan 2021.
 
Thomas Jellinek (SD) upptar trafiksituationen vid Sågens parkering. Det finns inga 
tydliga markeringar för p-platserna och det är otydligt var infarten och utfarten är.
Förvaltningschefen informerar att det ska städas upp på området och sättas dit 
"betonggrisar"
 
Kommunstyrelsen § 134, 2020-10-07 - Riktvärden för temperaturer i lokaler.
Nämnden påpekar att riktvärdet för omklädningsrum som är 18 grader anses för lågt 
och synpunkten bör framföras till Kommunstyrelsen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen, samt
 
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en skrivelse i ärendet med nämndens 
påpekande och redovisa vid nämndsmötet i november.
_____
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124

Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i kommunen 
KFN 2020.0141

Ärendet
Norra Åsbo Biodlarförening har inkommit med skrivelse 2020-10-13 om att bli en 
bidragsberättigad förening.
Föreningen består av 68 medlemmar och håller till i Ljungbyskola.
 
Beslutsunderlag    
Föreningens ansökan inkl. handlingar och stadgar, 2020-10-13.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna Norra Åsbo Biodlarförening som bidragsberättigad fr o m 2020-10-14,
 
att bevilja föreningen ett startbidrag om 500 kr, samt
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till kulturföreningar, (verksamhet 3157).
_____

Paragrafen är justerad
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