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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 18 Val av justerare (i tur att justera Mats Waldemarsson)
§ 19 Godkännande av föredragningslista
§ 20 Revidering av biblioteksplan (2020-2023)
§ 21 Verksamhetsrapport 2020 över utställningar i Klippans Konsthall 

inkl. egenproducerade utställningar
§ 22 Gatunamn och kvartersnamn vid västra industriområdet i Klippan
§ 23 Redovisning av arrangemangsbidrag, 57 750 kr, till olika arr. kring 

tema Hållbart och Agenda 2030
§ 24 Vad vill Klippans kommun med hembygds- och bygdegårdar?
§ 25 Rapport 4Fun 2020 (gällande fritidsaktiviteter för barn och unga 

med någon funktionsnedsättning
§ 26 Redovisning av investeringsbidrag 2020
§ 27 Kriterier för investeringsbidrag
§ 28 Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i Klippans 

kommun
§ 29 Budget 2021 - uppföljning
§ 30 Budget 2022 - förvaltningens förslag till äskande
§ 31 Treklövernpengar 500 tkr -  att förgylla bostadsområde där 

Treklövern har bostäder
§ 32 Klippans kommun, Kultur -och fritidsförvaltningen som 

medfinansiär tillsammans med Färingtofta IK i ansökan till Boverket, 
nr 2

§ 33 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2
§ 34 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 35 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 36 Kurser och konferenser 2021
§ 37 Informationsärenden KFN 2021-03-17
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Val av justerare (i tur att justera Mats Waldemarsson)

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

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
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Revidering av biblioteksplan (2020-2023) 
KFN 2019.0210

Ärendet
Det åligger kommuner att upprätthålla en biblioteksplan som tydliggör bibliotekens roll 
och uppdrag i kommunen, såväl folkbiblioteken som skolbiblioteken. Klippan kommuns 
nuvarande plan löpte ut 2019-12-31 men kommunfullmäktige beslöt 2020-05-25 att 
förlänga nu gällande plan till 2020-12-31 i avvaktan på att en ny tas fram.

Detta är en stor process som behöver göras i samverkan med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och med extern medverkan vilket har varit svårt att genomföra i 
pandemitider, samtidigt som förvaltningens biblioteksorganisation drabbats av en 
långtidssjukskrivning på nyckelposition. Arbetet är påbörjat men för att få en 
genomarbetad plan med hög kvalité föreslår förvaltningen att arbetet med den nya planen 
får fortgå under första halvan av 2021 och att nuvarande biblioteksplan förlängs 
ytterligare ett halvår. Inför det fortsatta arbetet med planen har förvaltningen för en liten 
kostnad fått hjälp av en konsult från regionen.
 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22 att förlänga nu gällande biblioteksplan t.o.m. 
2021-06-30.
 
Beslutsunderlag     
Kommunfullmäktige § 9, 2021-02-22.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Verksamhetsrapport 2020 över utställningar i Klippans Konsthall inkl. 
egenproducerade utställningar 
KFN 2021.0010

Ärendet
Efter avslutat kalenderår redovisas en rapport kring de utställningar som varit under 
föregående år i Klippans Konsthall. Detta görs i samarbete mellan Klippans 
Konstförening och Kultur- och fritidsförvaltningen. År 2020 var de egenproducerade 
utställningarna två till antalet: sommarutställningen av Ljungbyhedskonstnären Jasmine 
Cederqvist ”Belonging – att höra hemma”, samt fotografen och Klippanbördige Magnus 
Ragnvids höstutställning ”Familiar Face”.
Anders Björkqivst, avd.chef kultur, redogör för rapporten.
 
Beslutsunderlag         
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 16, 2021-03-04.
Tjänsteskrivelse från kulturutvecklare, avd.chef kultur, förvaltningschef.
Verksamhetsrapport Konsthallen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att noterar och godkänna Verksamhetsrapporten 2020,

att notera informationen kring de två egenproducerade utställningarna, samt

att enligt driftsavtal med Konstföreningen göra utbetalning av 2020 års bidrag,
30 tkr.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Gatunamn och kvartersnamn vid västra industriområdet i Klippan 
KFN 2021.0009

Ärendet
Information om flera kommande nya kvarter och gatunamn vid industriområdet i 
västra Klippan.
Plan- och byggavdelningen har inkommit med plan över kommande fastighetsbildning i 
västra Klippan. Det gäller fyra olika områden/kvarter som ska namnsättas. 
Namnförslagen är Torparen, Stataren, Plogen, och Kärrgården.

Klippans hembygdsförening har meddelat att Plan- och byggavdelningens förslag till 
kvartersnam är bra då de rimmar bra med områdets historia.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 17, 2021-03-04.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 13, 2021-01-27.
kartskiss från Plan och Bygg.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna Plan- och byggavdelningens namnförslag på de nya kvarteren enlig ovan.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Redovisning av arrangemangsbidrag, 57 750 kr, till olika arr. kring 
tema Hållbart och Agenda 2030 
KFN 2020.0070

Ärendet
Studieförbunden ABF, Bilda, Studieförbundet Vuxenskolan, Sensus, Studiefrämjandet 
och Folkuniversitetet har inkommit med redovisning av deras gemensamma projekt, 
Tema Hållbart och Agenda 2030, i Klippans kommun 2020.
 
Projektet var svårt att genomföra p g a bland annat Coronapandemin och på det följande 
uppsägningar. Studieförbunden försökte ställa om och genomföra arrangemangen digitalt 
på distans men p g a flera omständigheter gick det inte att genomföra flertalet av 
arrangemangen.
 
Studieförbunden blev beviljade 45 tkr, men eftersom de flesta arrangemangen fick ställas 
in och inga kostnader fanns har en del av bidraget, 29 288 kr, betalats tillbaka.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 18, 2021-03-04.
Redovisning från Studieförbunden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera och godkänna inkommen redovisning.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24

Vad vill Klippans kommun med hembygds- och bygdegårdar? 
KFN 2021.0012

Ärendet
Hembygdsrörelsen och våra bygdegårdar har på många sätt en viktig funktion i 
kommunen. Hembygdsföreningarna verkar för att bevara och tillgängliggöra hembygdens 
historia, tar tillvara och levandegör natur- och kulturarvet men bedriver också verksamhet 
som handlar om att aktivera människor, skapa möten och på olika sätt bidra till 
upplevelser och kunskap kring vårt kulturarv.
Bygdegårdarnas funktion är tydligt fokuserad mot möten och mötesplatser i våra olika 
kommundelar. Bygdegårdarna är möjliggörare för olika former av verksamhet för en 
levande landsbygd genom egen verksamhet men framförallt genom att upplåta/hyra ut 
lokaler för andra att träffas och bedriva verksamhet.

Då det idag inte finns en tydlighet i vad kommunen vill med dessa två verksamhetsformer 
och med de föreningar som driver verksamheterna önskar förvaltningen att en inriktning 
diskuteras och processas fram under året.
Förvaltningen föreslår ett dialogforum mellan föreningarna, några politiker från nämnden 
och eventuellt kommunstyrelsen samt tjänstepersoner för att diskutera värdet av de båda 
verksamhetsformerna och på vilket sätt de ser behov av kommunalt stöd samt utröna 
möjligheter till andra stödformer. Denna dialog bör ske i fysisk form varför tiden fastslås 
när vi ser att rådande pandemi bedarrar. Med resultatet som grund formulerar sedan 
nämnden med hjälp av förvaltningen riktlinjer för stöd till dessa organisationer.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 19, 2021-03-04.
Skrivelse från förvaltningschef, 2021-03-10.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 19, 2021-03-04.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att dialogforum om hembygds- respektive bygdegårdsverksamhet arrangeras med 
aktuella föreningar, politiker och tjänstemän under 2021, samt
 
att riktlinjer för stödformer arbetas fram utifrån resultatet från mötet.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25

Rapport 4Fun 2020 (gällande fritidsaktiviteter för barn och unga med 
någon funktionsnedsättning 
KFN 2021.0015

Ärendet
Kommunstyrelsen har avsatt 400 tkr årligen i syfte att användas till fritidsaktiviteter för 
barn- och unga med funktionsvariationer. De avsatta medlen finns i kultur- och 
fritidsnämndens budget under en specifik verksamhetskod (5206).

Sedan 2017 finns en anställd på 50% som bl a arbetar med att etablera samarbeten med 
olika föreningar och arbetar långsiktigt för att integrera målgruppen i befintliga 
verksamheter.
 
Arbetsgruppen för "4Fun" har upprättat en verksamhetsrapport och en ekonomisk 
redovisning för 2020.
 
Beslutsunderlag     
Rapport 4Fun 2020, 2021-03-01.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera rapporten.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Redovisning av investeringsbidrag 2020 
KFN 2020.0099

Ärendet
Klippans Pistolklubb har inkommit med redovisning av beviljat investeringsbidrag 2020 
(41 tkr). Bidraget användes till att slutföra bygget med tak på deras 25 m skjutvall och att 
de nu har säkerhetsställt båda skjutvallarna med ny sand. Båda banorna är nu besiktigade 
och godkända 5 år till.
 
Scouterna Östra Ljungby har inkommit med redovisning av beviljat investeringsbidrag 
2020 (20 997 kr). Scouterna köpte in två tält och ett vindskydd till en kostnad av 16 190 
kr.
Scoutkåren har medvetet valt att inte köpa tält för att lägga på en hylla i materialförrådet. 
Däremot ser scoutkåren ett behov av komplettering av både tält och vindskydd 
kommande år. Föreningen önskar därför att få behålla den summa de inte använt, 4 807 
kr, men är förstås beredda på att den kan återkrävas.
 
Ljungbyheds Pistolklubb har inkommit med redovisning av beviljat investeringsbidrag 
2020 (60 tkr). Bidraget användes till att flytta sina skjutvallar för att uppfylla nya 
säkerhetsbestämmelser. Anläggningen är besiktigad och godkänd.
 
Mats Waldemarsson, S, ifrågasätter vem som har besiktigat anläggningen vid 
Ljungbyheds Pistolklubb då detta inte framgår av redovisningen.
 
Beslutsunderlag      
Inkommen redovisning från Klippans Pistolklubb.
Inkommen redovisning från Scouterna Östra Ljungby.
Inkommen redovisning från Ljungbyheds Pistolklubb.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
att notera och godkänna inkomna redovisningar,
 
att Scoutkåren Östra Ljungby får behålla ej utnyttjad del av bidraget, 4 807 kr, och 
inkomma med redovisning av ev inköp under 2021 i annat fall skall bidraget återbetalas, 
samt
 
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta Ljungbyheds Pistolklubb för att få ett 
förtydligande kring besiktningen av deras anläggning.
_____
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Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Kriterier för investeringsbidrag 
KFN 2021.0011

Ärendet
Föreningslivet har möjlighet att söka investeringsbidrag från nämnden. 
Investeringsbidraget är tänkt för föreningar med egna anläggningar för att kunna 
underhålla sina byggnader, göra ombyggnadsinsatser/energiinvesteringar etc. samt göra 
större investeringar i verksamhetsmaterial som är erforderliga för verksamheten och som 
inte kan finansieras inom ramen för eget kapital eller verksamhetsbidraget.

Det finns idag inga uppsatta kriterier för vad som kan beviljas inom ramen för 
investeringsbidragen vilket förvaltningen önskar diskutera med nämnden för att dessa 
skall vara vägledande vid årets fördelning och gälla skarpt från 2022.

Förvaltningen har några grundtankar att basera diskussionen på:
-  Bidrag kan ges för investeringar och underhållsarbeten av bestående karaktär som är 
nödvändig för verksamhetens    fortlevnad samt för att hålla byggnader och material i gott 
skick.

-  Förvaltningen föreslår att investeringen inte enbart skall finansieras genom bidrag från 
nämnden, en egenfinansiering bör ligga till grund för 
investeringsansökan. Förvaltningens förslag är att bidrag kan ges upp till 50 % av 
investeringens totala
värde. Föreningen bidrar med 50% egen finansiering. Föreningens egen finansiering kan 
vara genom andra externa finansiärer, eget kapital eller genom ideellt arbetad tid enligt 
Leader/Jordbruksverkets modell som genererar 220 kr/arbetad tim.

-  Förvaltningen föreslår att lägsta totala värde för investeringen skall uppgå till lägst ett 
halvt basbelopp, 2021 motsvarar det 23 800 kronor.

-  Ett investeringsbidrag är inte tänkt som en akut insats utan skall i normalfallet ingå i 
föreningens kort och långsiktiga investeringsplan som diskuteras i föreningsdialogen.
 
Nämnden diskuterar kring lägsta beloppet för investeringen och vad som är en 
investering. Framförs att det är viktigt att alla föreningar i kommunen får ta del av 
informationen och att möjlighet till att ansöka om investeringsbidrag gäller alla 
bidragsberättigade föreningar i kommunen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 21, 2021-03-04.
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-02-25.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att  notera informationen, samt
 
att ärendet kommer upp för beslut vid nämndens möte 2021-04-28.
 
_____
 

 

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i Klippans kommun 
KFN 2021.0013

Ärendet
Norra Åsbo Jaktvårdskrets har 2021-02-22 inkommit med ansökan om att bli en godkänd 
bidragsberättigad förening i kommunen. Jaktvårdskretsen består av cirka 500 medlemmar 
och är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas intresse för jakt, vilt 
och viltvård inom sitt verksamhetsområde.
Förvaltningen anser att föreningens stadgar och verksamhet är förenliga med kommunens 
bidragsbestämmelser och bör därför få sin ansökan beviljad.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 22, 2021-03-04.
Norra Åsbo Jaktvårdskrets ansökan, 2021-02-22.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna Norra Åsbo Jaktvårdskrets som bidragsberättigad förening fr o m
2021-03-17,
 
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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Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

Budget 2021 - uppföljning 
KFN 2021.0020

Ärendet
Förvaltningschefen presenterar budgetuppföljning t o m februari 2021.
Intäkterna ligger rejält lägre än föregående år på grund av pandemin och kommer skapa 
bekymmer under året. Bidrag till föreningslivet betalades ut tidigare i år mot föregående 
år varför utfallet för februari ser så mycket sämre ut men kommer att rätta till sig under 
året.
 
Påverkande faktorer på ekonomin är i princip inga intäkter på bad och friskvård och 
svårigheter med att debitera hyror för föreningslivet för verksamhetslokaler som ej kan 
nyttjas.
 
Stor osäkerhet råder och det enda vi kan vara säkra på är att utmaningen för att klara ett 
nollresultat är oerhört svårt med de förutsättningar som råder.
 
Beslutsunderlag    
Rapport Stratsys.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m februari 2021.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 30

Budget 2022 - förvaltningens förslag till äskande 
KFN 2021.0019

Ärendet
Förvaltningen presenterar förslag på äskande inför budget 2022. Förslaget kommer lyftas 
vid upptaktsmötet 2021-04-06.
 
På driftssidan föreslår förvaltningen följande:
Medel till en utbyggnad mot en Kulturskola, ca 1 500 tkr. Avdelningschef kultur, Anders 
Björkqvist och enhetschef på Musikskolan, Maria Nauclér föredrar ärendet.

Ökad bidragspott till föreningslivet på 500 tkr.
 
Medel till tjänst för att kunna starta en Fritidsbank, 500 tkr/år för att sedan minskas med 
hälfen som en permanent verksamhet.
 
När det gäller investeringar föreslås följande:
Tillgänglighetsanpassa vandringsleden "Skytteskogen", 175 tkr.

Staket mot väg vid Ljungavallen, 175 tkr.

Meröppet bibliotek i Ljungbyhed, 250 tkr.

Gemensamt investeringsanslag, 800 tkr för förvaltningen enligt flerårsplanen.
 
Beslutsunderlag       
Skrivelse från förvaltningschef, avd.chef kultur, musikskolechef, 2021-03-10.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att äska om 1 500 tkr i ramjustering inför 2022 för att utveckla och erbjuda 
kulturskoleverksamhet,
 
att äska om 500 tkr i ramjustering inför 2022 för att utöka föreningsbidragen,
 
att äska om 500 tkr i ramjustering inför 2022 och 2023 och 250 tkr från 2024 för att 
inrätta en Fritidsbank i Klippan,
 
att äska om 600 tkr för investering att tillgängliggöra motionsslinga, staket vid 
Ljungavallen och Meröppet bibliotek i Ljungbyhed till 2022, samt
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att äska om 800 tkr i gemensamt investeringsanslag för förvaltningen enligt flerårsplanen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 31

Treklövernpengar 500 tkr -  att förgylla bostadsområde där Treklövern 
har bostäder 
KFN 2021.0014

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar årligen över de så kallade ”Treklövernpengarna”, 
500 tkr som syftar till att göra insatser i bostadsområden som förvaltas av det kommunala 
bostadsbolaget Treklövern. Insatserna skall planeras och genomföras i nära samverkan 
med Tekniska förvaltningen, Gata/Park.

De två senaste åren har dessa medel varit en del av finansieringen av aktivitetsparken i 
Klippan. Förvaltningen föreslår att årets satsning görs i Östra Ljungby i anslutning till 
den multiarena som anlades för tre år sedan i parken utanför skolan.
Tanken är att involvera boende i Östra Ljungby i arbetet och planering för workshops i 
skolan för att få fram idéer är igång. Av erfarenhet och med de signaler som 
förvaltningen fått fram tills nu är att någon form av aktivitetspark liknande den i Klippan 
är önskad. Förvaltningen har begärt in offert på en variant av skate- och 
kickbike/cykelbana samtidigt som det finns önskemål om att hitta något annorlunda som 
sticker ut och inte finns i Klippan eller i annan närliggande ort.

Förvaltningen redovisar en idéskiss som Tekniska förvaltningen tagit fram inför en 
framtida process kring Pilagårdsskolan finns en illustration hur en eventuell aktivitetspark 
skulle kunna utformas. Denna skiss är bara ett tankearbete för att se hur en skola skulle 
kunna byggas och några beslut föreligger inte.

Något som nämnd och förvaltning också behöver beakta i anläggandet är att det kommer 
ett behov av skötsel av anläggningen när den är färdigställd.

Treklövernpengarna måste användas under 2021.
 
Annika Ingelström Nilsson, L, menar att bygget av aktiviteter bör väntas till 
ombyggnaden av Pilagårdsskolan är klar så det inte krockar med byggplanerna för 
skolan. Annika förordar också Stidsvig som möjlig plats för Treklövernpengarna.
 
Thomas Jellinek, SD, undrar var besökarna till friluftsbadet ska parkera då den nuvarande 
parkeringsplatsen är tänkt till annat ändamål. Förvaltningschefen informerar att det finns 
en ny anlagd parkering vid andra sidan av badet.
Thomas informerar att Klippans Padel håller på att montera ner en utebana som ev kan 
placeras i Östra Ljungby. Förvaltningschefen har börjat en dialog med ägarna av 
Klippans Padel kring förslaget.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag    
Skrivelse från förvaltningschef, 2021-03-10.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 23, 2021-03-04.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Klippans kommun, Kultur -och fritidsförvaltningen som medfinansiär 
tillsammans med Färingtofta IK i ansökan till Boverket, nr 2 
KFN 2020.0158

Ärendet
Färingtofta IK, FIK, har lämnat in en ny bidragsansökan till Boverket för att bygga ut och 
iordningsställa köket i Tornsborgs Tivoli. Tornsborg är en viktigt samlingsplats och 
finansieras till största delen genom uthyrningsverksamhet. I bidagsansökan till Boverket 
är kommunen medfinansiär med en insats om 225 tkr och totalt är ansökan på ca 1 milj. 
kr. Boverket väntas ge besked 2021-05-31.
 
Förvaltningen har haft möte med föreningen som har tänkt om kring ansökan till 
Boverket. De har tankar om att skippa ansökan och själva driva eget projekt med ev 
bidraget från kommunen, 225 tkr. Föreningen har ändrat planerna/ritningarna i köket så 
att kostnaderna har blivit lägre och landar på ca 400 tkr. Med kommunens bidrag, egen 
insats om ca 200 tkr och arbetsinsatser vill de komma igång med bygget då det ändå inte 
förekommer uthyrningsverksamhet p g a pandemin.
 
Beslutsunderlag       
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 27, 2021-03-04.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att avvakta Boverkets besked angående Färingtofta IK:s ansökan, samt
 
att beslut tas vid nämndens möte 2021-06-08.
_____

Paragrafen är justerad

23 (28)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

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

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att det har köpts in mer plastis, för ca 50 tkr, och 
som levererades den 3 mars. Den kommer byggas till på den befintliga isbanan så 
utrymmet i Sågenhuset utnyttjas optimalt.
Alla fönster på ena sidan av huset är utbytta och under våren ska övriga fönster bytas ut.

Ska bli större parkeringsyta vid Sågenhuset.

I anslutning till Sågenhuset byggs ett miljöhus som snart är klart.

Gymnastikens hoppgrop har nyligen fått bygglovet klart och arbetet beräknas bli klart 
under april.
 
Beslsutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 25, 2021-03-04.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

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

Ärendet
I stort är det samma begränsningar som tidigare fram till påsklovet. Dock har 
verksamheten på Ung Fritid öppnats upp genom att högst 15 st ungdomar får besöka 
fritidsgården samtidigt. Spontanytan inne i Sågenhuset har också öppnats upp med att 15 
st personer samtidigt får vistas på ytan. Under påsklovet kommer badet ha öppet, i 
begränsad form, precis som under sportlovet vilket föll mycket väl ut.
Aktivitetspass utomhus såsom styrka, kondition och stavgång har startats upp v 11 med 
begränsat antal deltagande.
 
Skrivelse från Riksidrottsförbundet delas ut till nämnden -  gäller rapport som visar 
alarmerande minskning av idrottsaktiviteter för helåret 2020.  RF varnar för svåra och 
långsiktiga konsekvenser för det svenska samhället om inte kraftig handling vidtas.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 24, 2021-03-04.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Inget nytt att rapportera.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 26, 2021-03-04.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ta bort ärendet som en stående punkt på ärendelistan.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Kurser och konferenser 2021 
KFN 2021.0018

Ärendet
Föreligger inbjudan från KEF, Kommunekonomernas förening, om digital 
distansutbildning i intern kontroll för nämndsledamöter.
 
Beslutsunderlag    
Inbjudan från KEF.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att förvaltningen mailar ut kursinbjudan, samt
 
att intresserade anmäler sig till förvaltningen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-03-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Informationsärenden KFN 2021-03-17 
KFN 2021.0003

Ärendet
KFN 2021.16-1.000
Kommunstyrelsen § 5, 2021-02-03 – Ändring av riktvärde för omklädningsrum.
 
Beslutsunderlag    
Förvaltningens sammanställning 2021-03-17.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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