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Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 44 Ansökan om bidrag till golv, toalettstol (3 950 kr) samt till 

klädselbrädor och målning av klubbstugan (7 150 kr) Totalt 11 100 
kr

§ 45 Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad förening 
kommunen. Ansöker om lokalbidrag (45 525 kr)och med tiden 
bidrag till barn- och ungdomsverksamhet när den har kommit igång.

§ 46 Rapport från Skåneidrotten och SISU-Idrottsutbildarna om 
verksamheten i Klippan under 2017 och samverkansavtal 2018

§ 47 Rapport 4Fun 2017
§ 48 Översyn av bidragsreglerna.
§ 49 Budget 2018 - uppföljning
§ 50 Sommarverksamhet 2018 i kommunen
§ 51 Badverksamheten sommaren 2018
§ 52 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
§ 53 Dataskyddslagen 2018 (Revision 2017-11-07)
§ 54 Delegationsordning gällande bidragsansökningar
§ 55 Ansökan om flagga/fana 2018
§ 56 Redovisning kring bad och friskvård
§ 57 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 58 Information från mottagare av kulturstipendiet 2017
§ 59 Kurser och konferenser 2018
§ 60 Informationsärenden

3 (53)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Ansökan om bidrag till golv, toalettstol (3 950 kr) samt till 
klädselbrädor och målning av klubbstugan (7 150 kr) Totalt 11 100 kr 
KFN 2018.0057

Ärendet
Klippans Skyttekompani har inkommit med bidragsansökan, dat 2018-02-20, gällande 
toalettstol m m, 3 950 kr, och klädsel samt målning av klubbstugan, 7 150 kr, totalt
11 100 kr.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att verksamheten behöver en toalett för att serva 
föreningens aktiva. Förvaltningen ser det som positivt att föreningen själv vill utföra 
arbetet med ideella krafter. Det är också positivt att föreningen vill förbättra standarden 
på sin klubbstuga genom byte av fasadbrädor. Förvaltningen ser gärna att ideella initiativ 
av detta slag premieras och stimuleras.
 
Förvaltningen föreslår att Klippans Skyttekompani beviljas 75% av yrkandet, d v s
8 400 kr.
 
Beslutsunderlag  
Klippans Skyttekompaniets ansökan, 2018-02-20.
Föreningsutvecklare Jens Riis Olsons skrivelse.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-04-05, § 27.
 
Yrkande
Eva Stjärnlind (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Kicky Sinclair (M) yrkar att Klippans Skyttekompani bör få 50% i bidrag med hänsyn till 
tidigare tagna beslut när det gäller bidragsansökningar.
 
Ordföranden noterar två förslag:
Förvaltningens förslag att bifalla föreningen 75 % i bidrag, samt Kicky Sinclairs förslag 
att ge föreningen 50% i bidrag.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra. Ordföranden finner att Kultur- och 
fritidsnämnden bifallit förvaltningens förslag.
 
Votering begärs.
 
Den som bifaller förvaltningens förslag röstar Ja.
Den som bifaller Kicky Sinclairs förslag röstar Nej.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vid omröstningen avges 5 Ja-röster, nämligen av Michael Nemeti (S), Eva Stjärnlind (S), 
Conny Berg (MP), Suleyman Erdem (MP) och Ingela Jönsson (C) och 4 Nej-röster, 
nämligen av Kicky Sinclair (M), Kristina Jonsson (M), Anders Andersson (KD) och Per-
Olof Seger (SD).
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta förvaltningens yrkande.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Beviljar Klippans Skyttekompani  75% i bidrag , 8 400 kr, till sin renovering.
_____

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-25

Voteringslista: §45
Ärende: Ansökan om bidrag till golv, toalettstol (3 950 kr) samt till klädselbrädor och målning av 
klubbstugan (7 150 kr) Totalt 11 100 kr,  KFN 2018.0057

Voteringslist(or)
Ansökan om bidrag från Klippans Skyttekompani

Ledamot Ja Nej Avstår
Michael nemeti(S), ordförande X
Suleyman Erdem(MP), vice ordförande X
Kicky Sinclair(M), 2:e vice ordförande X
Eva Stjärnlind(S), ledamot X
Ingela Jönsson(C), ledamot X
Kristina Jonsson(M), ledamot X
Anders Andersson(KD), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Conny Berg(MP), ersättare X
Resultat 5 4 0
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§ 45

Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad förening 
kommunen. Ansöker om lokalbidrag (45 525 kr)och med tiden bidrag 
till barn- och ungdomsverksamhet när den har kommit igång. 
KFN 2018.0044

Ärendet
Funktionell Kropp Aktiv Ungdom ansöker i skrivelse, inkom 2018-02-12, om att bli en 
bidragsberättigad förening i kommunen samt ansöker om ett lokalbidrag baserat på ett 
driftsnetto på 60 700 kr.
 
Förvaltningen ser det positivt att föreningen blir bidragsberättigad och tror att Funktionell 
Kropp Aktiv Ungdom med den programförklaring som ligger i ärendet kommer att 
komplettera Klippans föreningsliv med inriktning mot unga på ett utmärkt sätt. 
Förvaltningen anser att föreningen inte behöver vänta på lokal för att starta upp ett 
medlemsregister.
 
När det gäller lokalbidrag för lokal i Heimstadens hus som väntar på bygglov ser Kultur- 
och fritidsförvaltningen ett par frågetecken. För det första ser förvaltningen det som svårt 
att bevilja ett lokalbidrag för en lokal som inte är färdigställd. Här anser förvaltningen att 
beslut först kan tas då  man vet att lokalen kommer kunna tas i bruk. För det andra anser 
förvaltningen eftersom det inletts en process där de externa lokalerna bör/ska avvecklas 
för att centrera föreningslivet till kommunala lokaler vore det fel att sända ut signaler att 
teckna upp lokalbidrag till nya externa lokaler. Förvaltningen ser att denna verksamhet 
ska gå att samnyttja i de lokaler som kommer att finnas i Sågen.
 
Beslutsunderlag  
Funktionell Kropp Aktiv Ungdoms ansökan, inkom 2018-02-12.
Föreningsutvecklare Jens Riis Olsons skrivelse, 2018-02-28.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-04-05, 28.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Godkänner föreningen Funktionell Kropp Aktiv Ungdom som bidragsberättigad 
förening fr o m 2018-05-01.
2. Beviljar föreningen ett startbidrag om 500 kr. Finansiering sker genom nämndens 
anslag till verksamhetsbidrag (akt. 431)
3. Avslår ansökan om lokalbidrag.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 46

Rapport från Skåneidrotten och SISU-Idrottsutbildarna om 
verksamheten i Klippan under 2017 och samverkansavtal 2018 
KFN 2018.0008

Ärendet
Skåneidrotten har inkommit 2018-03-21 med rapport för Skåneidrotten och SISU 
Idrottsutbildarnas verksamhet i kommunen under 2017. Skåneidrotten har också 
inkommit med förslag till samverkansavtal för 2018.
Målsättningen under avtalsperioden är att idrottsföreningarna ska erhålla den hjälp de 
efterfrågar för sitt utvecklingsarbete, utöver detts skall Skåneidrotten ge stöd och råd i 
andra idrottsrelevanta frågor och ärenden. Skåneidrotten har målsättningen att fördjupa 
sitt arbete i föreningsledet och därmed öka antalet kvalitativa föreningsbesök i 
kommunen.
Kommunen erlägger 25 tkr till Skåneidrotten för 2018 års verksamhet.
 
Beslutsunderlag  
Skåneidrottens verksamhetsrapport 2017.
Samverkansavtal för 2018.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-04-05, § 29.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Noterar verksamhetsrapporten för 2017.
2. Godkänner upprättat avtal med Skåneidrotten för 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47

Rapport 4Fun 2017 
KFN 2017.0345

Ärendet
Kommunstyrelsen har avsatt 400 tkr årligen i syfte att användas till fritidsaktiviteter för 
barn- och unga med funktionsvariationer. De avsatta medlen finns sedan augusti 2014 i 
Kultur- och fritidsnämndens budget under ett specifikt projektnummer.
 
En arbetsgrupp är bildad och arbetar under namnet "4Fun".
 
Sedan augusti 2017 finns en resurs anställd på 50% som arbetar med fritidsverksamhet 
för ovan nämnda målgrupp.
 
En verksamhetsrapport för 2017 är upprättad.
 
Beslutsunderlag  
Rapport 4Fun 2017, mars 2018
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar rapporten.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48

Översyn av bidragsreglerna. 
KFN 2013.0155

Ärendet
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att göra en översyn av bidragsreglerna.
Delar av förvaltningens ledningsgrupp och en anlitad konsult har arbetat fram ett förslag 
på nya bidragsbestämmelser.
 
Förslag på bidragssystem är en dialogmodell och tre typer av bidrag, nämligen bidrag 
genom överenskommelse, arrangemangsbidrag och egna initivativ. Förslaget har varit ute 
på remiss hos föreningarna i kommunen och 17 synpunkter har kommit in. I stort är det 
bara positiv respons, ett antal föreningar oroar sig över att de kommer få mindre i bidrag 
än de har idag.
Vid dagens möte har en synpunkt tillkommit från Centerpartiets kommunkrets Klippan. 
Förvaltningschefen har svarat på skrivelsen och återkopplat till berörda.
 
Vid genomgång av förslaget till nya bidragsbestämmelser föreslås ett tillägg i dokumentet 
- Förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningsbidrag - sidan 3, under Alla som 
söker bidrag ska: Punkt två ändras till - Förebygga och motverka användning av Alkohol, 
Narkotika, Doping, Tobak och Våld.
 
Ärendet kommer upp för beslut i Ks au i maj samt i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige i juni.
 
Förvaltningschefen informerar att det kommer skickas ut en inbjudan till föreningslivet 
om en träff den 20 juni 2018 där det ska diskuteras om hur processen ska fortsätta 
beroende på beslutet i fullmäktige i juni.
 
Förhoppningen är att bidragsbestämmelserna ska gälla fr o m 2019-01-01.
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningsbidrag, version 10, 2018-04-24, bilaga 
A KFN § 48/18.
FAQ för föreningarna, 2018-04-24, bilaga B KFN § 48/18.
Sammanställning av utlåtande om nytt bidragssystem, 2018-04-03, bilaga C KFN § 
48/18.
Skrivelse från Centerpartiets kommunkrets Klippan, 2018-04-24, bilaga D, KFN § 48/18.
Kultur- och fritidschefs skrivelse, 2018-04-25, bilaga E, KFN § 48/18.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-04-05, § 31.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ställer sig bakom förvaltningens förslag till nya bidragsbestämmelser med föreslaget 
tillägg samt att gälla fr o m 2019-01-01.
2. Utvärderar arbetsmodellen efter två år och därefter rapporterar till nämnden om hur 
dialogmodellen har fungerat med förslag till hur arbetet med föreningsbidragsmodellen 
skall fortgå.
3. Föreslår Kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till nya bidragsbestämmelser 
samt att gälla fr o m 2019-01-01.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 49

Budget 2018 - uppföljning 
KFN 2018.0036

Ärendet
Förvaltningen redovisar budgetuppföljning t o m 2018-03-31.
Inga större avvikelser noteras.
 
Beslutsunderlag
Resultaträkning t o m 2018-03-31.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-04-05, § 32.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Noterar budgetuppföljningen t o m 2018-03-31.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 50

Sommarverksamhet 2018 i kommunen 
KFN 2018.0070

Ärendet
Förvaltningen har fått ca 238 tkr från Socialstyrelsen för att använda till gratis 
sommaraktiviteter för barn mellan 6-15 år.
 
Förvaltningen har även fått ca 298 tkr från Socialstyrelsen till aktiviteter att använda 
under övriga lov 2018.
 
Förvaltningen kommer inom kort skicka ut ett brev till alla föreningar i kommunen där de 
erbjuds ersättning för att arrangera  aktiviteter för barn och unga under loven.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Uppdrar åt förvaltningen att upprätta ett program över sommaraktiviter och redovisa vid 
nämndens möte i maj.
 
_____

Paragrafen är justerad
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§ 51

Badverksamheten sommaren 2018 
KFN 2018.0071

Ärendet
Förvaltningen har fått medel från Socialstyrelsen, ca 510 tkr, för att ge förskolebarn 
vattenvana.  Genom satsningen ökar chansen att man tar till sig den kommunala 
simskolan på ett bättre sätt. De barn som satsningen riktar sig till är de som är födda 2011 
och 2012. Förutsättningen är att alla insatser ska vara kostnadsfria för medborgaren. Det 
man kan få pengar för är material, transporter och instruktörer. Dessutom kan en liten del 
gå till administration.
 
Merparten av denna satsning kommer ske i sommar på våra utebad. Klippans badhus 
tillsammans med Klippans Simsällskap har gjort ett förslag på verksamheter. 
Tillsammans kommer förvaltningen att erbjuda simskolor i Ljungbyhed och Östra 
Ljungby. Förvaltningen kommer dessutom erbjuda buss från Klippan till Ljungbyhed. 
Simskolan är en intensivkurs under tre veckor med lektion måndag till fredag där varje 
lektion är 30 minuter.
 
Förvaltningen undersöker skolornas intresse av att själva utnyttja våra friluftsbad efter 
sommarsäsongens slut. Om det blir så kommer förvaltningen även täcka en kostnad för 
att ha meröppet.
 
Förslag på aktiviteter:
Simskola v 26-28                    50 tkr
Busskostnader v 26-28            50 tkr
Simskola v 29-31                    50 tkr
Busskostnader v 29-31            50 tkr
Undervisningsmat. Ö-Lj         20 tkr
Undervisningsmat. Lj-h          20 tkr
Våtdräkter                               50 tkr
Administrationskostnad          25 tkr
Meröppet Ö-Lj FB                  15 tkr
Meröppet Lj-h FB                   15 tkr
 
Totalt                                   345 tkr 
 
Resterande medel är inte budgeterade ännu. I juni kommer personalen på badhuset 
planera nästa verksamhetsår och då kommer även denna fråga behandlas. Vi vet redan nu 
att bassängtid är svårt att få loss utan att säga nej till andra befintliga kunder. 
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Förvaltningen måste göra en konsekvensanalys för att få en överblick vad ett sådant 
beslut kan innebära.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-04-05, § 34
Chef bad och friskvård Jens Riis Olssons skrivelse. 2018-04-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Noterar informationen.
2. Godkänner förvaltningens förslag till fördelning av medel till aktiviter kopplat till 
vattenvana för förskolebarn.
_____

Paragrafen är justerad

44 (53)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52

Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8. 
KFN 2013.0149

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att det har kommit in två anbud gällande Sågenprojektet. 
Anbuden är långt ifrån varandra och dessutom betydligt högre än vad som är budgeterat.
 
Förvaltningschefen har haft dialog med fastighetschefen och ett förslag om att bygga om 
Sågenhuset i etapper/olika moduler har tagits fram och arkitekten har fått i uppdrag att 
rita om delar av huset. Eftersom det ev kommer att byggas i etapper finns det ett par 
föreningar som inte kan tillträda tänkta lokaler enligt planerad tidsplan men med 
möjlighet i ett senare skede.
Fastighetschefen har haft dialog med båda leverantörerna som lämnat anbud och de 
kommer att räkna på projektet igen och ge pris på varje etapp/modul.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Noterar informationen.
2. Uppdrar åt förvaltningen att till nämndens möte i maj redovisa idéer och skisser 
gällande utemiljön vid badhuset och skateanläggningen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 53

Dataskyddslagen 2018 (Revision 2017-11-07) 
KFN 2017.0234

Ärendet
Alla systemansvariga i kommunen har fått en introduktion gällande GDPR, General Data 
Protection Regulation, som börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter PUL.
 
Nämnderna är personuppgiftsansvariga och kommer att få utbildning. Kommunens 
Ledningsgrupp kommer allt eftersom med direktiv hur förvaltningarna ska arbeta med 
GDPR.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 54

Delegationsordning gällande bidragsansökningar 
KFN 2018.0083

Ärendet
Det kommer många bidragansökningar på lägre belopp och förvaltningen önskar därför 
delegation på detta tills det ev. nya bidragssystemet börjar gälla.
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-04-05, § 37.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Godkänner att förvaltningen under 2018 får delegation upp till 5 tkr när det gäller 
bidragsansökningar.
2. Uppdrar åt förvaltningen att redovisa alla delegationsärenden till nämnden under året.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 55

Ansökan om flagga/fana 2018 
KFN 2018.0089

Ärendet
Ansökan om flagga/fana 2018.
Vid ansökningstidens slut (2018-04-22) har fyra ansökningar inkommit till förvaltningen.
Följande personer har ansökt om flagga 2018.
Robert Pegelow, Klippan
Roland Pegelow, Klippan
Per Hult, Klippan
 
Följande förening har ansökt om flagga 2018.
Klippans Hembygdsförening, Klippan
 
Förvaltningen föreslår att flagga delas ut till alla sökande.
Flaggorna kommer att delas ut vid Nationaldagsfirande i kommunen 2018. Om 
sökande/annan representant ej kan närvara vid firandet och hämta flaggan får denne 
ansöka på nytt.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens skrivelse, 2018-04-19.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Tilldelar flaggor enligt förvaltningens förslag.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 56

Redovisning kring bad och friskvård 
KFN 2018.0084

Ärendet
Kicky Sinclair (M) önskar att det i årsredovisningen görs en särskild redovisning av 
Klippans Badhus, friluftsbaden och friskvården. Idag redovisas det tillsammans och det är 
svårt att urskilja vad det är.
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-04-05, § 38.
Redovisningsrapporter 2017 för alla baden och friskvården, 2018-04-11.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Uppdrar åt förvaltningen att fr o m årsredovisningen 2018 särredovisa Klippans Badhus, 
friluftsbaden och friskvården.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 57

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Ljungbyheds IF (LIF), som idag håller till på gamla Ljungby skola, har under många år 
varit i behov av ett nytt klubbhus, nya omklädningsrum och ett nytt förråd tilleras 
maskinpark. De byggnader som finns på och i anslutning till Ljungavallen har varit 
utdömda i många år.
Många diskussioner har förts med föreningen och även tillsammans med 
Kommunstyrelsens presidium m fl.
 
Med tiden har föreningen ändrat sina krav gällande klubbhus och omklädningsrum och 
det har diskuteras olika alternativ.
 
Förvaltningen har haft möte med PEAB som ställer sig positiv till att flytta Ljungavallen 
till F5-området i Ljungbyhed. De ser gärna att det förekommer verksamheter inom 
området.
PEAB har fått i uppdrag att ta fram kostnader för att iordningställa två fotbollsplaner och 
byggnader där till.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
1. Noterar informationen.
2. Uppdrar åt förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för två olika alternativ och 
redovisa vid nämndens möte i maj/juni.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58

Information från mottagare av kulturstipendiet 2017 
KFN 2017.0200

Ärendet
Anders Clausson som är en av de mottagare som fick 2017 års kulturstipendium har 
2018-04-16 inkommit med en redovisning från hans resa till Stockholm där han bl a 
besökte Arkitektur- och designcentrum (ARKDES). I biblioteket finns bland annat böcker 
som har tillhört Sveriges mest kända arkitekter, t ex Sigurd Lewerentz, som var ansvarig 
för utformningen av Sankt Petri kyrka i Klippan.
 
Beslutsunderlag     
Skrivelse från Anders Clausson, 2018-04-16.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59

Kurser och konferenser 2018 
KFN 2018.0035

Ärendet
Inbjudan från Familjen Helsingborgs EU-nätverk till Inspirationsseminarium på 
Europadagen den 9 maj i Helsingborg.
 
Beslutsunderlag   
Inbjudan från Familjen Helsingborgs EU-nätverk.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Godkänner Ingegerd Hagelins deltagande vid Inspirationsseminarium på Europadagen 
den 9 maj i Helsingborg.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Informationsärenden

Ärendet
2:e v ordförande upptar frågan kring en dom gällande Sveriges Unga Muslimer, SUM. 
Organisationen mister sitt statsbidrag då det påstås att de har koppling till islamistiska 
Muslimska brödrarskapet och inte bedriver en verksamhet som "respekterar demokratiska 
idéer" enligt statliga MUCF som betalar ut stödet. I Klippan finns en underförening till 
SUM som heter Klippans Unga Musilimer, KUM, som får bidrag ifrån kommunen.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Uppdrar åt förvaltningen att undersöka hur KUM bedriver sin verksamhet och rapportera 
vid nämndens möte i maj.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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