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Innehållsförteckning
§ 38 Val av justerare (i tur att justera Oscar Einarsson)
§ 39 Godkännande av föredragningslista
§ 40 Gatunamn i nya kvarter vid västra industriområdet i Klippan
§ 41 Rapport Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) 2020
§ 42 Kriterier för investeringsbidrag
§ 43 Nytänkarpriset 2020
§ 44 Föreningsledarpriset 2020
§ 45 Byggnadsvårdspriset 2020
§ 46 Kulturpriset 2020
§ 47 Investeringsbidrag 2021
§ 48 Budget 2021 - uppföljning
§ 49 Ansökan om flagga/fana 2021
§ 50 Revidering av biblioteksplan (2020-2023)
§ 51 Bibliotek och fritidsgård i Pilagårdsskolans om- och tillbyggnad
§ 52 Studieförbundens bidrag 2021 gällande den kvantitativa delen
§ 53 Stiftelsen Lindgrenska fonden 2020
§ 54 Treklöverpengar 500 tkr -  att förgylla bostadsområde där 

Treklövern har bostäder
§ 55 BANFF - Mountain film, en internationell filmfestival
§ 56 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2
§ 57 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 58 Redovisning av delegationsärenden 1/1 - 15/4 2021
§ 59 Informationsärenden
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§38

Val av justerare (i tur att justera Oscar Einarsson)

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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§39

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslistan.
Tillkommande ärende:
* Informationsärenden/övrigt
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna dagens föredragningslista.
_____
 

  

Paragrafen är justerad
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§ 40

Gatunamn i nya kvarter vid västra industriområdet i Klippan 
KFN 2021.0009

Ärendet
Plan- och byggavdelningen har inkommit med fler förslag på kvarters- /gatunamn inför 
kommande fastighetsbildningar. Ärendet som var upp för beslut vid nämndens möte i 
mars behöver revideras.
 
Inför kommande fastighetsbildning behövs ett antal nya kvarters- och gatunamn.
Område 1, industri
Mellan Fabriksallén och järnvägen, väster om industrispåret.  Troligen kommer 1-2 
fastigheter att bildas. Förslag till kvartersnamn: TORPAREN Motivering:  En torpare 
kallades den som genom arrende eller eget ägande brukade ett stycke jord. Namnet är 
relaterat till intilliggande kvartersnamn ”STATAREN”.
 
Område 2, industri
Mellan Fabriksallén och järnvägen, öster om industrispåret.  Troligen kommer 3 
fastigheter att bildas. Förslag till kvartersnamn: STATAREN (befintligt)
 
Område 3, industri
Öster om Stackarpsvägen.  Troligen kommer 3 fastigheter att bildas. Förslag till 
kvartersnamn: HARVEN Förslag till eventuellt gatunamn inom området: Harvgatan 
Motivering:  Närliggande kvartersnamn åt väster är på temat redskap. Närliggande 
kvartersnamn åt nordost är på temat jordbruk.  Föreslaget kvartersnamn förenar de båda.  
 
Område 4, bostäder
Väster om Bruksallén.  Kan bli aktuellt i ett senare skede. Förslag till kvartersnamn: 
TRÄMÖLLAN Förslag till eventuellt gatunamn inom området: Kärragårdsgatan.
 
Område 5, bostäder
Område: Triangelformade område som avgränsas av Fabriksallén, Bruksallén och 
Bockastigen.
 
Bakgrund: Området är utpekat i översiktsplanen som intresseområde för 
bostadsbebyggelse. Området kommer antagligen att bebyggas under lång tid framöver 
men bör namnges redan nu för att få en röd tråd i namnsättningen. Eftersom exakt 
fastighets- och kvartersindelning i detta skede inte är känd, kommer en ”pott” av namn att 
föreslås för att vid behov kunna tillämpas inom området.

MÄLDEN  En blandning av vatten, pappersmassa och annat råmaterial som utgör ett 
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tidigt steg i processen mot det färdiga pappret.
 
PRESSEN Ett steg i processen där massan avvattnas.
 
TORKEN Ännu ett steg där torrhalten i det kommande pappret höjs.
 
BLEKEN Avdelning för att bleka bomulls- och linnelump.
 
VIRAN Den duk som mälden transporteras på tidigt i processen.
 
LUMPEN Avdelning där man beredde lump av bomull och linne.
 
TISCHEN Förskånskat ord av ”tissue”. En avdelning där man tillverkade servetter av 
kräppat papper.
 
VALSEN Cylinderformad del av maskinen som pressar pappret.
 
KALANDERN Maskin som pressar pappret och som består av ett antal valsar.
 
PAPETERIET  Avdelning för tillverkning av kuvert med mera. Se sista sidan. 
 
Förslag till gatunamn:
 
Vattenhjulsgatan Turbingatan
 
Namnen syftar på kraftförsörjningen som drivit pappersbruket.
 
Inför kommande fastighetsbildning på Elfdalsområdet behövs ett antal nya kvarters- och 
gatunamn.
 
Område 6-8, bostäder
Område: Tidigare grönområdet strax nordväst om nya Kungsfiskareskolan i 
förlängningen av Ekox- Nyckelpigs- och Lysmaskgatan.
 
Bakgrund: Hela området har ett tydligt tema med insektsnamn, både för kvarters- och 
gatunamn. Det kommer att behövas tre nya kvartersnamn och ett nytt gatunamn.
 
 
Förslag till kvartersnamn: 
 
Område nummer 6 får namnet SKRÄDDAREN.
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Område nummer 7 får namnet FLUGAN.
 
Område nummer 8 får namnet MALEN.
 
Förslag till gatunamn: 
 
Den nya gatan i området får namnet Skräddaregatan. 
 
Befintliga Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan förlängs och behåller sina 
namn.
 
Förvaltningen anser att både kvarters- och gatunamnen är bra då de beskriver historien 
runt Pappersbruket och övriga områden. Klippans hembygdsförening har haft möjlighet 
att yttra sig kring några förslag och är överens om att de föreslagna namnen är bra.

Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 28, 2021-04-14.
Skrivelse från Kartingenjör, Plan- och byggavdelningen, 2021-03-26 och 2021-03-31.
Kultur- och fritidsnämnden § 22, 2021-03-17.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna samtliga kvarters- och gatunamn enligt Plan- och byggavdelningens förslag 
enligt ovan.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 41

Rapport Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) 2020 
KFN 2021.0021

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.
2020 visar en sjunkande trend p g a Covid-19.
 
Förvaltningens friskvårdsinstruktör, Catharina Samuelsson föredrar ärendet.
 
Beslutsunderlag         
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 29, 2021-04-14.
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklare, 2021-03-12.
FaR rapport från friskvårdsinstruktör, 2021-03-11.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad

9 (32)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-04-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

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 timme.

-  Förvaltningen föreslår att lägsta totala värde för investeringen skall uppgå till lägst ett 
halvt basbelopp, 2021 motsvarar det 23 800 kronor. En förening får inte räkna samman 
flera investeringar för att komma upp till lägsta belopp för att kunna söka 
investeringsbidrag utan varja investering räknas som en egen.

-  Ett investeringsbidrag är inte tänkt som en akut insats utan skall i normalfallet ingå i 
föreningens kort och långsiktiga investeringsplan som diskuteras i föreningsdialogen.
 
Annika Ingelström Nilsson (L) föreslår ett tillägg till första stycket - att investeringar som 
bidrar till minskade driftskostnader eller energieffektivisering är godkända investeringar 
om de uppfyller övriga krav.
 
Beslutsunderlag       
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 30, 2021-04-14.
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Kultur- och fritidsnämnden § 27, 2021-03-17.
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 2021-02-25.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna förvaltningens förslag till kriterier för investeringsbidrag enligt ovan med 
det föreslagna tillägget, samt
 
att kriterierna börjar gälla fr o m 2022.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 43

Nytänkarpriset 2020 
KFN 2021.0022

Ärendet
Nytänkarpriset är nytt sedan 2018 och består av ett stipendium om 5 tkr som går till 
föreningen, samt en minnesplakett uppsatt inne i Sågenhuset.
 
Förvaltningen har fått in fyra nomineringar till 2020 års Nytänkarpris.
Fred Svegart och Jan Berg som tillsammans med en grupp medlemmar dragit igång ett 
naturvårdsprojekt inom ramen för Ljungbyheds verksamhet.
 
PRO Klippan som snabbt hittade nya vägar och lösningar för att kunna fortsätta en 
meningsfull och givande verksamhet för sina medlemmar.
 
Bertil Pettersson och Stig Ålund, PRO Klippan som gjort många tipsrundor med hjälp av 
mobilen både i kommunen och närliggande kommuner.
 
Åsbo Släkt- och folklivsforskare som har hittat nya digitala lösningar för sina 
åldersmässigt äldre medlemmar.

 
Förvaltningen ska försöka göra mer marknadsföring kring priset och ev skapa mer kring 
själva ceremonin för att locka fler till att söka.
Normalt delas priset ut vid Nationaldagsfirandet men p g a Coronapandemin sker 
utdelningen vid Kommunfullmäktiges möte i juni.
 
Ordföranden föreslå att PRO Klippan ska tilldelas priset.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 31, 2021-04-14.
Alla inkomna nomineringar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att 2020 års Nytänkarpris tilldelas PRO Klippan.
_____
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Paragrafen är justerad
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§ 44

Föreningsledarpriset 2020 
KFN 2021.0023

Ärendet
Inför utnämningen av 2020 års föreningsledarpris har det inkommit tre stycken 
nomineringar.
Ralf Scott och Kent Olsson från Klippans Kraftsportklubb.
 
Tony Lundberg, Lasse Amnestål, Tommy Andersen, Krister Persson, Björn Svensson och 
Stefan Backman från Klippans Pistolskytteklubb.
 
Philip Lindholm från Klippan LAN och E-Sport.
 
Presidiet har föreslagit Ralf Scott och Kent Olsson, Klippans Kraftsportklubb, som 
mottagare av Föreningsledarpriset 2020. De har tillsammans under många år sett till att 
tyngdlyftningen lever kvar i Klippan. Genom att ta hand om, instruera och inspirera har 
de fått en stor grupp ungdomar att träna varje vecka. Alla är välkomna och behandlas 
lika.
 
Beslutsunderlag       
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 32, 2021-04-14.
Alla nomineringar.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att Ralf Scott och Kent Olsson, Klippans Kraftsportklubb, utses som mottagare av 
Föreningsledarpriset 2020.
_____

Paragrafen är justerad

14 (32)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-04-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Byggnadsvårdspriset 2020 
KFN 2021.0026

Ärendet
Vid ansökningstidens slut har inga nomineringar inkommit.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidiu § 33, 2021-04-14.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 46

Kulturpriset 2020 
KFN 2021.0024

Ärendet
Inför utnämningen av 2020 års kulturpristagare har det inkommit sju nomineringar. 
Kulturpriset uppgår till 10 tkr.
Lars Månsson, Klippans Bokhandel.
Tor Svensson, f d musiklärare, arrangör.
Magnus Ragnvid, fotograf.
Bertil Larsson, Ljungbyheds Militärhistoriska förening.
Jasmine Cederkvist, konstnär.
Klippans hembygdsförenings styrelse.
Thomas Holst och Per-Åke Holmberg, musiker
 
Kultur- och fritidsnämndens presidium har förordat att Lars Månsson, Klippans 
Bokhandel, tilldelas 2020 års kulturpris. För sina folkbildningsinsatser och sättet han 
tipsar och uppmuntrar till läsning. I en tid när allt fler internethandlar står Klippans 
bokhandel kvar och satsar mycket på lokalt utgivna böcker om Klippan med omnejd.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 34, 2021-04-14.
Alla inkomna nomineringar.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att tilldela Lars Månsson, Klippans Bokhandel, 2020 års kulturpris.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 47

Investeringsbidrag 2021 
KFN 2021.0025

Ärendet
Föreningslivet har inkommit med ansökningar om investeringsmedel för sina 
anläggningar och verksamheter. Totalt är ansökningarna på 1 267 148 kr och nämnden 
har ca 550 tkr till förfogande för investeringar.
Förvaltningen har upprättat ett förslag på fördelning som hamnar på 556 tkr och 
förvaltningschefen redogör för uppdelningen.

Söderåsens Brukshundklubb har ansökt om pengar till en gräsklippare och förvaltningen 
menar att det bör tas kontakt med föreningen och fråga om det är nödvändigt med så stor 
gräsklippare som de ansökt pengar till.
 
Lars Håkansson (SD) ifrågasätter Ljungbyheds Golfklubbs ansökan som bl a gäller 
investering av golfbilar. Förvaltningschefen menar att inte vem som helst får låna en 
golfbil utan det är särskilda omständigheter som avgör om du får tillgång till en bil.
 
Mats Waldemarsson (S) anmäler jäv och deltager inte vid beredningen och beslut om 
föreningen Veteranjärnvägens bidragsansökan.
 
Beslutsunderlag          
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 35, 2021-04-14.
Tjänsteskrivelse från förv.chef, föreningskonsulent och kulturutvecklare.
Förvaltningens förslag till fördelning.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att bevilja investeringsbidrag enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag, samt
 
att förvaltningen kontaktar Söderåsens Brukshundklubb före utbetalning för att undersöka 
behovet av stor gräsklippare.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 48

Budget 2021 - uppföljning 
KFN 2021.0020

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m mars 2021 som visar ett underskott på 
drygt 580 tkr.
Det mesta pekar mot ett negativt resultat även 2021 på grund av pandemin. De 
verksamheter som är beroende av intäkter, Bad & Friskvård, Sågenhuset och 
Driftsavdelningen kommer med största sannolikhet att sluta med röda siffror. Det är svårt 
att lägga en säker prognos då effekterna av pandemin för föreningslivet kan komma att 
slå ännu hårdare. Att hämta hem ett underskott på övriga verksamheter är svårt även om 
ett visst överskott finns. När pandemin väl släpper kommer ett uppdämt behov av 
verksamhet och aktiviteter att visa sig vilket förvaltningen och nämnden behöver möta 
samtidigt som ekonomin skall vara i balans.
Farhågor för ett stort tapp av medlemmar i föreningslivet kommer att kräva resurser och 
stöd för att få igång verksamheterna igen. Vi ser också en risk att tappa elever på 
musikskolan.
 
Anders Andersson (KD) undrar hur förvaltningen tänker kring öppnandet av 
friluftsbaden. Förvaltningschefen informerar att det planeras för att bägge baden ska vara 
öppna och att utmaningen blir att ha kontroll på hur många som vistas i 
omklädningsrummen, där det för närvarande är restriktioner på max en person/10 
kvadratmeter.

Andreas Olofsson (SD) undrar hur det blir med simskola under sommaren. Två veckor 
före öppnandet av friluftsbaden kommer skolan bedriva simskoleverksamhet och i 
Klippans badhus kommer det också att satsas mer på detta i sommar. 
 
Förvaltningens åtgärder är återhållsamhet med förnuft och där det är möjligt 
vakantsättning av tjänster och begränsningar av vikarietillsättning.
 
Kommunledningen är medveten om situationen och har gett nämnden en viss acceptans 
för ett minsuresultat i år. 
 
Beslutsunderlag        
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 36, 2021-04-14.
Månadsrapport mars 2021.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera och godkänna budgetuppföljning t o m mars 2021.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 49

Ansökan om flagga/fana 2021 
KFN 2021.0027

Ärendet
Hittills har det inkommit fem ansökningar om flaggor till Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Sista dag för att ansöka är 9 maj 2021.
 
Förut har flaggorna delats ut i samband med Nationaldagsfirande men under rådande 
pandemi kommer de som får sin ansökan beviljad att personligen få hämta sin flagga hos 
Kultur- och fritidsförvaltningen. Om sökande eller annan representant ej kan hämta sin 
flagga får denne ansöka på nytt.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 50

Revidering av biblioteksplan (2020-2023) 
KFN 2019.0210

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en 
ny biblioteksplan för Klippans kommun i maj 2020. Alla kommuner ska enligt 
bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan för sin verksamhet. Denna biblioteksplan 
ska omfatta både folkbiblioteksverksamheten och skolbiblioteksverksamheten.  
Biblioteksplanen i Klippans kommun utgör en brygga mellan kommunens vision och hur 
biblioteket arbetar strategiskt för att utveckla verksamheten. Utifrån Riktlinjer för 
styrdokument i Klippans kommun ska biblioteksplanen ange vad som ska uppnås samt 
vilka metoder som kommer att användas för att nå målen.  Biblioteksplan 2021-2024 
gäller för de kommunalt finansierade biblioteken, såväl folk- som skolbibliotek, i 
Klippans kommun. Biblioteksplan 2021-2024 ersätter biblioteksplan 20162020, förlängd 
till 2021, som styrande dokument för biblioteksverksamheten.
 
Förvaltningen har tillsammans med skolan upprättat förslag till ny biblioteksplan för 
2021-2024.
 
Avdelningschef för kultur, Anders Björkqvist föredrar ärendet och informerar att det i 
dokumentet har lagts till en innehållsförteckning samt att alla länkar i dokumentet är 
uppdaterade.
 
Annika Ingelström Nilsson (L), ifrågasätter hur förvaltningen hanterar information i 
dokumentet som ev är på gång att ändras enligt skollagen. Anders Björkqvist menar att 
det är nu gällande lagar som är till grund i dokumentet och blir det ändring får 
skolan lyfta ärendet för revidering.
Annika Ingelström Nilsson (L) tycker att tillgängliheten är viktig. Anders Björkqvist 
informerar att målsättningen är att få meröppet i biblioteket i Ljungbyhed före Klippan. 
Biblioteket i Östra Ljungby har sedan några år meröppet. Meningen är att alla biblioteken 
ska kunna ha samma utbud, ett mål som beräknas ta upp till 4 år.
 
Andreas Olofsson (SD), tycker framförallt att den digitala utvecklingen av 
biblioteken framöver är bra och att det kommer in i skolan.
 
Anders Andersson (KD), undrar hur det blir med skolbibliotek på nya 
Kungsfiskareskolan. Anders Björkqvist informerar att skolan kommer köpa, av 
folkbiblioteketet, en tjänst på 20% för att driva skolbiblioteket.
Vid alla skolbiblioteken är det för närvarande endast fysisk utlåning som gäller.
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Beslutsunderlag       
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 38, 2021-04-14.
Förslag på biblioteksplan 2021-2024
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna och anta biblioteksplanen för 2021-
2024.
_____
 

Paragrafen är justerad
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§ 51

Bibliotek och fritidsgård i Pilagårdsskolans om- och tillbyggnad 
KFN 2021.0031

Ärendet
Pilagårdsskolan står inför projektering för om- och tillbyggnad av skolans lokaler. 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser tre behov inom nämndens ansvarsområde som har 
behov av nya och bättre lokaler i Östra Ljungby och skulle ur många synvinklar vara 
lämpliga att integrera i skolan.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 39, 2021-04-14.
Skrivelse från förv.chef, avd.chef kultur, enhetshef ungdom.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
föreslår att det i projekteringen av om- och utbyggnaden av Pilagårdsskolan ingår ett 
integrerat folk- och skolbibliotek, en mindre fritidsgårdslokal i anslutning till en fullgod 
idrottshall.
_____
 

Paragrafen är justerad
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§ 52

Studieförbundens bidrag 2021 gällande den kvantitativa delen 
KFN 2021.0007

Ärendet
Från den 1/1 2021 har Klippans kommun ett nytt bidragssystem för studieförbunden.
Förvaltningen har tagit emot ansökningar från förbunden och under 
handläggningsprocessen har flera svårigheter uppstått. Pandemin påverkar och med den 
också det beslut nämnden tog tidigare att fördelning av den kvantitativa delen skall 
baseras på föregående års ansökan för att inte drabba studieförbunden för hårt.
En annan svårighet är att förvaltningen inte lyckats förmedla hur och för vad bidrag kan 
erhållas för studieförbunden. Ansökningarna är spretiga och i flera fall inte kompletta 
vilket gör handläggningen mycket svår. Förvaltningen ser inte hur det skall gå att få en 
rättvis och bra bedömning utifrån inkomna handlingar.

För att få en så bra process som möjligt för att systemet skall ge en positiv utveckling av 
folkbildningsverksamheten i kommunen föreslår förvaltningen att införandet skjuts upp 
ett år. Det innebär att det nya systemet gäller från 2022 och att 2021 års bidrag betalas ut 
till fullo enligt tidigare system, dvs endast kvantitativa bidrag.

Förvaltningen föreslår därtill att alla studieförbund bjuds in till enskilda dialoger, 
tillsammans med presidiet, med väl tilltagen tid för att gå igenom det nya systemet och i 
det alla parters möjlighet att lyfta sina perspektiv. Förslaget är att dessa genomförs i 
maj/juni 2021 och att processen för 2022 års bidrag startar hösten 2021 enligt tidigare 
plan.
 
Alla studieförbunden har sökt den kvantitativa delen men inte för den kvalitativa delen. 
Ett par studieförubund har under 2020 inte haft någon verskamhet.
Thomas Jellinek (SD) undrar hur förvaltningen kontrollerar den kvantitativa delen - 
Förvaltningschefen informerar att det görs stickkontroller men att förvaltningen behöver 
bli bättre på det, det görs också en statlig kontroll för den kvantitativa delen.I budget 
finns en pott på 470 tkr öronmärkt till studieförbunden som fördelas utifrån % fördelning.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 40, 2021-04-14.
Skrivelse från förv.chef, avd.chef kultur, kulturutvecklare.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att fördelningen av 2021-års bidrag till studieförbunden fördelas enligt 2020 års modell, 
samt
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att kalla samtliga studieförbund till dialogsamtal kring det nya bidragssystemet senast i 
juni 2021.
 
Reservation    
Sverigedemokraterna i Klippan reserverar sig mot Ärende 15, Attsats ett. Med hänvisning 
till vår tidigare inlämnade skrivelse gällande Ibn Rushd, bl.a då det finns potentionella 
kopplingar till terrorklassade organisationer och bör därför inte få ta del av bidrag.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 53

Stiftelsen Lindgrenska fonden 2020 
KFN 2021.0029

Ärendet
Regler som gäller för Herman och Ella Lindgrens fond är att 9/10 av räntan får utdelas 
vart tredje år till något municipalsamhället nyttigt ändamål, som utan donation icke bleve 
realiserat eller och försköning av samhället, viss gatuförbättring eller dyligt.
Kapitalet i fonden är 82 675 kr och medel att disponera för utdelning 2020 är 13 237 kr.

Förvaltningen föreslår att skyltar till en aktivitetsrunda köps in för medel ur fonden. 
Aktivitetsrundan är ett beprövat koncept som får människor att röra på sig och på ett 
enkelt och lustfyllt sätt träna utifrån sina egna villkor. Aktivitetsrundan får också ut 
människor i våra fina omgivningar. Förslag på platser kan vara Cösters dahl, Stadsparken, 
stadsnära slingan i Ljungbyhed eller Klockarbacken i Östra Ljungby.
 
Ingela Jönsson (C) föreslå att förvaltningen tar fram fakta/historien kring Herman och 
Ella Lindgrens fond.
 
Beslutsunderlag   
Skrivelse från förvaltningschef, 2021-04-20
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 41, 2021-04-14.
Konceptbeskrivning aktivitetsrunda.
Ekonomikontorets redovisning.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att bevilja medel ur Lindgrenska fonden för en satsning på aktivitetsrunda, samt
 
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram fakta/historia kring personerna bakom 
Lindgrenska fonden och redovisa vid nämndens möte i juni.
_____
 

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret

Paragrafen är justerad
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§ 54

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

Ärendet
Processen kring årets satsning inom ramen för ”Treklövernpengarna” inleddes med en 
enkätundersökning i Östra Ljungby utifrån medborgarnas önskemål samt att 
skolklasserna på Pilagårdsskolan har fått jobba fram sina önskemål. Drygt 60 personer 
svarade på enkäten och pekar mot mötesplatser, utegym och aktiviteter för alla åldrar. 68 
skolbarn, 44 tjejer/24 killar svarade och mest efterfrågat var anläggning för 
kickbike/skate, klättervägg och studsmattor.

Under arbetets gång har också en möjlighet till att utveckla ett leaderprojekt uppkommit 
där flera föreningar uppgett att man är intresserade av att delta för att utveckla Östra 
Ljungby och Stidsvigs aktivitetsytor. För att detta skall bli riktigt bra föreslår 
förvaltningen att både 2021 och 2022 års satsning inom ramen för ”Treklöverpengarna” 
förläggs i Östra Ljungby och integreras med ett leaderprojekt i samarbete med 
föreningslivet i Östra Ljungby/Stidsvig. En godkänd leaderansökan kan ge medel upp till 
ca 3 milj. kr.

Då skolans om och utbyggnad inte är klar föreslår förvaltningen att årets insats görs i ytor 
och redskap som kan flyttas. Förslaget är att köpa in en pumptrackbana, anlägga ett 
utegym samt sittplatser och belysning i parken vid Pilagårdsskolan. Placering av utegym 
kan vara ett alternativ att anlägga i Stidsvig. Förhoppningen är att det mesta ska bli klart 
under sommaren.
 
Beslutsunderlag         
Skrivelse från förv.chef, fritidskonsulent, enhetschef Ung fritid, 2021-04-20.
"Moodboard" för aktivitetspark/aktivitetsytor.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna förvaltningens förslag för "Treklöverpengarna" 2021 och arbetet med ett 
leaderprojekt för fortsatt utveckling.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 55

BANFF - Mountain film, en internationell filmfestival 
KFN 2021.0033

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om BANFF, en internationell filmfestival som handlar om 
äventyr och natur. Kommer till Klippan 2021-09-11 och är ett av tre stopp i hela Sverige. 
Den kommer genomföras i aktivitetsparken, badhuset och i Sågenhuset. Budget för 
arrangemanget är 100 tkr. Om tillställningen behöver ställas in p g a pandemin eller väder 
flyttas datumet fram och förvaltningen behöver inte betala något.
Ingela Jönsson (C) påtalar att det bör tänkas på Allemansrätten när detta ska arrangeras.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 56

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

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att gymnastikens hoppgrop är påbörjad. Miljöhuset vid 
Sågen är klart och det kommer att bli fler  parkeringsplatser i anslutning till Sågenhuset.

Några föreningar bedriver verksamhet i huset och vår enhet Ung Fritid har öppet i 
fritidsgården och spontanytan med begränsat antal besökare. Även Café Otto har öppet 
eftermiddag/kväll.
 
Hörslinga har installerats i möteslokalerna Köpenhamn och Helsingfors i Sågenhuset. 
Även på spontanytan ska det installeras hörslinga och bättre ljud- och ljusutrustning.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 57

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

Ärendet
Ingen personal inom förvaltningen är sjuk i Covid-19.

Regeringen har öppnat upp träning för vuxna men otydligt vad som gäller. Förvaltningen 
har valt att fortsatt hålla stängt. Nuvarande restriktioner gäller t o m 9 maj. Förvaltningen 
väljer att öppna upp lite vad gäller badet och biblioteket om regeringen och 
Folkhälsomyndigheten medger detta.
Varje 14:e dag tar förvaltningens ledningsgrupp nya beslut om vad som ska gälla.
 
Förvaltningschefen upptar problemet med nämndens underskott som till största delen 
beror på pandemin och har lyft/infomerat Budgetberedningen/Kommunstyrelsen om det 
ekonomiska läget. En viss acceptans finns för ett underskott vid året slut av nämndens 
verksamheter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 58

Redovisning av delegationsärenden 1/1 - 15/4 2021 
KFN 2021.0017

Ärendet
Förvaltningen har sammanställt delegeringsärenden inför Kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 2021-04-28.

2020-04-08 Dnr 2020.0166.048, Ansökan om arrangemangsbidrag till Tomteritten 2020 
(1800 kr). Delegat förvaltningschef.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens sammanställning.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Beslut skickas till 
Fritidskonsulent

Paragrafen är justerad
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§59

Informationsärenden

Ärendet
Thomas Jellinek (SD) upptar frågan om vem som är ansvarig för bron vid Storäng mot 
Bjärsgård då den är i dåligt skick. Förvaltningschefen informerar att det är Skånska 
Landskap som är ansvarig och kommer lyfta frågan med dem vid ett inplanerat möter i v 
18.
 
Anders Andersson (KD) upptar frågan om hur och när motionsslingor och stigar 
underhålls. Det mesta är naturstigar och då blir underhållet därefter.
 
Anders Andersson (KD) påtalar att det ligger en stolpe med elkablar på i Skytteskogen, 
förvaltningschefen lyfter frågan till vår driftsenhet.
 
Anders Andersson (KD) upptar frågan hur bokning av den nya idrottshallen vid 
Kungsfiskareskolan kommer ske. Förvaltningschefen informerar att föreningar får ansöka 
om tider och förvaltningen fördelar tiderna.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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