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§37

Val av justerare

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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§38

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
 
Tillkommande ärende:
* Förslag på investering i Bandsjön
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna dagens föredragningslista.
_____

  

Paragrafen är justerad

5 (30)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-04-22
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§ 39

Ansökan om att bli en godkänd bidragsberättigad förening i 
kommunen 
KFN 2020.0055

Ärendet
Föreningen Jalla Tillsammans har 2020-03-05 inkommit med ansökan om att bli 
bidragsberättigad förening. Föreningens syfte är att stärka integrationen i kommunen 
genom att skapa olika verksamheter, både kulturella såväl som idrottsliga. Föreningen vill 
också arbeta med att slussa intresserade människor till andra föreningars verksamhet och 
ser samverkan som ett viktigt redskap i sin verksamhet. Föreningen har bildats utifrån att 
många upplever en frustration och svårigheter kring att mötas, många har svårt att hitta in 
i det befintliga föreningslivet och i olika verksamheter. Föreningens ambitioner är också 
att skapa olika former av verksamheter i Sågenhusets öppna lokaler vilket förvaltningen 
välkomnar.

Förvaltningen ser positivt på föreningens etablering i kommunen, ser ett tydligt behov 
och en stor vinst för kommunen som helhet när föreningen får igång sin verksamhet.
 
Beslutsunderlag       
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 28
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidshcefen, 2020-04-01
Föreningen Jalla Tillsammans ansökan inkl. protokoll och stadgar, 2020-03-05.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna föreningen Jalla Tillsammans som bidragsberättigad förening fr o m 2020-
05-01,
 
att föreningen beviljas ett startbidrag om 500 kr, samt
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till verksamhetsbidrag (verksamhet 3401).
_____

Beslut skickas till 
Föreningen Jalla Tillsammans
Föreningsutvecklare
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Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Stiftelsen Lindgrenska fonden 2019 
KFN 2020.0056

Ärendet
Ekonomikontoret har inkommit med redovisning av stiftelsen Lindgrenska fonden 2019. 
Kapitalet uppgår till 82 675,16 och medel att disponera för utdelning ur fonden 2019 är 
13 235,05. Senaste uttaget är gjort 2001.

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.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 29.
Ekonomikontorets redovisning av Lindgrenska fonden.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 41

Delegationsbeslut 
KFN 2020.0059

Ärendet
Delegationsbeslut - utse tjänstgörande ersättare, då kultur- och fritidschef ej kan 
tjänstgöra på grund av sjukdom.
 
Beslutsunderlag    
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 30.
Delegationsbeslut, 2020-03-18.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att till tjänstgörande ersättare, då kultur- och fritidschef ej kan tjänstgöra p g a sjukdom, 
utse Anders Björkqvist med rätt att träda in i kultur- och fritidschefens ställe och 
överta delegerad beslutanderätt inkl. attesträtt, samt
 
att beslutet gäller fr om 2020-03-18 till och med 2020-08-31.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
Anders Björkqvist

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

Budget 2020 - uppföljning 
KFN 2020.0060

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m mars 2020. Årsprognosen är svår att 
bedöma utifrån Coronapandemins effekter på förvaltningens olika verksamheter.
Bad- och friskvårdsverksamheten har en kraftig minskning av intäkter p g a 
Coronapandemin. Även andra aktiviteter inom förvaltningen märks en nedgång.
Det är också en viss ökning av sjukskrivning bland personalen inom förvaltningen som 
inte enbart är relaterat till Covid-19.

Föreningar flaggar för bekymmer med deras ekonomi.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar                 
att notera informationen.
_____

Beslut skickas till 
Förvaltningens ekonom
Ekonomikontoret

Paragrafen är justerad
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§ 43

Ks Au § 37 , 2020-03-11 - i samråd med tekniska förvaltningen 
undersöka möjligheten till utsmyckning i form av brottare i rondellen  
på väg 13, Klippan 
KFN 2020.0061

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2020-03-11 från Kommunstyrelsens arbetsutskott fått i 
uppdrag att i samråd med Tekniska förvaltningen undersöka möjligheten till utsmyckning 
i form av brottare i rondellen på väg 13 i Klippan.
Förvaltningen har varit i kontakt med konstnären Leonard Anton och diskusterat kring 
uppdraget. Ett förslag på konstverket kommer redovisas vid nämndens möte i juni.
 
Beslutsunderlag    
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37, 2020-03-11.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar              
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 44

Kulturpriset 2019 
KFN 2020.0062

Ärendet
Inför utnämningen av 2019 års kulturpristagare har det inkommit fem stycken 
nomineringar. De inkomna förslagen med uppgiftslämnarnas motiveringar finns i bifogat 
excel-ark.
Förvaltningen har efter möte i Föreningsservice-gruppen valt att förorda Åsa Fridén som 
2019 års Kulturpristagare med följande motivering och bakgrund:

Åsa Fridén avslutade under år 2019 sitt mångåriga ordförandeskap för Klippans 
Konstförening och nästan tjugo år som aktiv i dess styrelse. Hon avslutade med flaggan i 
topp då hon var en drivande kraft bakom succén med Hans Arnold-utställningen i början 
av året och var även ansvarig under Konsthallens 15-års-jubileumsutställning i början av 
sommaren. Åsa har definitivt varit den enskilda person som har varit delaktig i att sätta 
Klippans Konsthall på kartan och har genom sin stora konst- och kulturkunskap gett den 
både sin bredd och spets. Under flera år har Åsa även utvecklat sitt eget konstnärskap och 
är nu aktiv som konstnär boendes i Klippans kommun och med flera utställningar bakom 
och framför sig.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 33.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-03.
Förvaltningens sammanställning, dnr 2020.62-1.867.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att tilldela Åsa Fridén 2019 års kulturpris.
_____

Beslut skickas till 
Förvaltningen kontaktar pristagaren

Paragrafen är justerad

12 (30)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-04-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Föreningsledarpriset 2019 
KFN 2020.0064

Ärendet
Inför utnämningen av 2019 års föreningsledarpris har det inkommit sex stycken 
nomineringar. De inkomna förslagen med uppgiftslämnarnas motiveringar finns i bifogat 
Excel-ark. En nominering läggs på bordet då den inte är med i förvaltningens 
sammanställning.
Förvaltningen har efter möte i Föreningsservice-gruppen valt att förorda Mats Weikel 
som 2019 års pristagare av föreningsledarpriset med följande motivering och bakgrund:

Mats är urtypen av driven föreningsmänniska. Med stort engagemang lägger han ner 
enormt arbete för att Klippan Taekwondo ska ta sig framåt och utvecklas. Alla 
medlemmar är i fokus, ingen är exkluderad och alla är lika värda. Listan på Mats 
engagemang är lång. Han är ordförande, han är tränare, han coachar tävlingar, han kör 
medlemmar till invägningar, han arrangerar läger, han handlar förnödenheter, han är först 
på plats på städdagar och så fort det ges möjlighet så nätverkar han och sätter både 
föreningen och kommunen på kartan. Utöver detta så är Mats en riktig glädjespridare 
med stort hjärta och härlig humor. Förutom hans ledaruppgifter så tränar Mats själv 
tillsammans med alla andra mot sitt första svarta bälte.
 
Ordföranden föreslår att Roger Kvist tilldelas 2019 års Föreningsledarpris. Roger är 
verksam inom FUB (förening för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning) och en 
eldsjäl inom Parasport, han har bl a introducerat Racerunning till Klippan, samt Handboll 
för funktionsnedsatta barn och unga.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 34.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-07.
Förvaltinngens sammanställning, dnr 2020.64-1.867.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att Roger Kvist, FUB, utses som mottagare av Föreningsledarpriset 2019.
_____
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Beslut skickas till 
Förvaltningen kontaktar pristagaren

Paragrafen är justerad
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§ 46

Byggnadsvårdspriset 2019 
KFN 2020.0063

Ärendet
Det har till kommunens stadsarkitekt inkommit ett förslag på kandidat till 2019 års 
Byggnadsvårdspris.
Efter samråd med stadsarkitekten framkommer att föreslagen fastighet är väldigt fint 
renoverat och välgjort men ej uppfyller kriterierna för byggnadsvårdspriset.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 35.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att ej dela ut 2019 års Byggnadsvårdspris, samt
 
att uppdra åt förvaltningen att undersöka historien varför det endast är en plakett den 
tilldelade får och inte som som de andra priserna en symbolisk summa.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 47

Nytänkarpriset 2019 
KFN 2020.0065

Ärendet
Nytänkarpriset är ett nyinstiftat pris, från 2018, som består av ett stipendium om 5 tkr. 
Förvaltningen har inte fått in några nomineringar.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 36.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 48

Personal- och arbetsmilljösituationen på biblioteket 
KFN 2020.0057

Ärendet
Bibliotekschefen är fortsatt sjukskriven. HR-avdelningen är inkopplad i ärendet. Det 
beslutades vid ett Samverkansmöte i mars att biblioteket ska ha stängt på torsdagar fram 
till sommaren. Detta för att frigöra tid för personal att slutföra arbetsuppgifter och 
projekt. Tiden ska också ägnas åt att organisera arbetet och bygga vi-känsla.
 
Beslutsunderlag      
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 37.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 49

Ansökan om arrangemangsbidrag , 250 tkr, till Bruksspelet 2020 - 
Silver Hill 
KFN 2020.0068

Ärendet
Ansvariga för Bruksspelet har inkommit med ansökan om bidrag, 250 tkr, till 2020 års 
arrangemang.
Bruksspelet år 2020 presenterar föreställningen ”Silver Hill” som är en ”80-tals musikal 
med guldkant, där allt är möjligt och nästan sant”. Det planeras för 15 föreställningar 
under juli månad.
Kombinationen av musikal och fokus på att lyfta vår spännande lokala historia och olika 
historiska skeenden samt blandningen av professionella och amatörer på scenen och inte 
minst att föreställningarna genomförs mitt i en aktiv fabriksmiljö gör Bruksspelet unikt.
En viktig del med Bruksspelet är också alla ideella krafter som under en längre tid under 
året lägger ner mycket tid och energi, både som en del av ensemblen och som 
funktionärer, på att tillsammans skapa något unikt med både innehåll, kulturellt värde och 
glädje.
Bruksspelet genererar inkomster till Klippans kommun som samhälle i form av 
turistekonomi samtidigt som den har ett kulturellt värde och sätter Klippan på kartan.
Förvaltningens bedömning är att Bruksspelet utgör en viktig satsning både utifrån ett 
kulturellt perspektiv såväl som för Klippans attraktionskraft. Denna typ av arrangemang 
har ytterst svårt att stå på egna ben avseende ekonomin.
 
Vid presidiemötet, 2020-04-07, diskuterades hur ev Covid-19 påverkar planerna kring 
arrangemanget avseende intäkter och kostnader och om det är möjligt att villkora bidraget 
till föreningen.
 
Ansvarig för Bruksspelet har beslutat att ställa in årets föreställningar p g a 
Coronapandemin. Arrangemanget har redan haft kostnader för manus, musik m m. 
Förvaltningen föreslår att det sökta bidraget, 250 tkr, betalas ut 2020 och villkorar 
bidraget med att föreställningen ska genomföras under 2021 i annat fall blir de 
återbetalningskyldiga.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-01.
Teater Amabiles ansökan.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
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att bevilja Teater Amabile ett arrangemangs-/projektbidrag på 250 tkr för Bruksspelet 
2020 för att nyttjas till att genomföra föreställningen under 2021, i annat fall blir 
ansvariga återbetalningsskyldiga,
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till kultur- och fritidsarrangemang, 
(verksamhet 3155), samt
 
att uppmana föreningen att inkomma med redovisning av arrangemanget senast tre 
månader efter avslutat projekt.
_____

Beslut skickas till 
Ansvarig för Bruksspelet
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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§ 50

Ansökan om arrangemangsbidrag, 40 200 kr, till Punkfesten 2020 
KFN 2020.0069

Ärendet
Musik i centrum (MIC) har inkommit med ansökan om arrangemangsbidrag, 40 200 
kr, till Punkfesten i Klippan 2020. För tredje året i rad planerar föreningen för att 
arrangera Punkfesten på Norrehus i Klippan under november månad. De vill att 
Punkfesten ska bli en årligt återkommande festival som är med och lyfter Klippans 
musikliv både inom kommunen som utanför. Ett syfte med arrangemanget är att få fler, 
gärna yngre, att själva vilja börja spela musik tillsammans med andra samt öka 
jämställdheten på våra scener och i våra replokaler. MIC skriver: ”vi tror att 
punkmusiken med sin historia i Klippan och "gör det själv"-tänket kan inspirera andra att 
starta ett eget band där det inte är så viktigt om man kan spela eller ej.” Föreningen tror 
och hoppas att även detta ska leda till att fler blir föreningsaktiva och på så sätt engagerar 
sig och bland annat arrangerar konserter.

Förvaltningen ser att detta musikarrangemang nu har börjat att etablera sig som en viktig 
del kring utvecklingen av musiklivet i Klippan och att de fortsätter att föra vidare ”gör det 
själv”-tänket till nya generationer.
 
Thomas Jellinek (SD) ifrågasätter hur de hanterar fri ålder och alkoholservering. 
Arrangemanget genomförs professionellt och det finns även vakter på plats. Vid de 
tidigare genomförda Punkfesterna har det inte framkommit några anmärkningar.
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 39.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-01.
MIC:s bidragsansökan.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja MIC ett arrangemangs-/projektbidrag på 35 000 kr för Punkfesten 2020,

att finansiering sker genom nämndens anslag till kultur- och fritidsarrangemang, 
(verksamhet 3155), samt

att uppmana föreningen att inkomma med redovisning senast tre månader efter avslutat 
arrangemang.
_____
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Beslut skickas till 
MIC
Kulturutvecklare
 

Paragrafen är justerad
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§ 51

Sommarlovsverksamhet 2020 
KFN 2020.0074

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att i år tillkommer inte några statliga medel till 
sommarlovsaktiviteter utan det får genomföras inom nämndens budgetram. Ett brev ska 
skickas ut till föreningslivet för att uppmana föreningar att deltaga i 
sommarlovsaktiviteter. Föreningar kan söka bidrag för detta.
Personal från Ung fritid kommer att bemanna Aktivitetsparken och 
spontanidrottsplatserna i Östra Ljungby och Ljungbyhed. Det planeras för familjedagar i 
Östra Ljungby. Ung fritid har också börjat att planera för sina egna sommaraktiviteter.
 
I och med att friluftsbadet i Östra Ljungby inte kommer att öppna i sommar finns en pott 
som kan nyttjas till olika aktiviteter.
 
Förvaltningen kommer att göra någon form av broschyr för alla sommaraktiviteterna 
och dela ut till skolorna före sommarlovet.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 52

Rapport 4Fun 2019 (gällande fritidsaktiviteter för barn och unga med 
någon funktionsnedsättning 
KFN 2020.0080

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).
Arbetsgruppen för "4Fun" har upprättat en verksamhetsrapport och en ekonomisk 
redovisning för 2019.
 
Sedan augusti 2017 finns en resurs anställd på 50% som arbetar med fritidsverksamhet 
för ovannämnda målgrupp.
 
Beslutsunderlag     
Rapport 4Fun 2019, inkl. ekonomisk redovisning.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar          
att notera rapporten.
_____
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§ 53

Ansökan om flagga/fana 2020 
KFN 2020.0079

Ärendet
Vid ansökningstiden slut (2020-04-14) har fyra st ansökningar om flaggor inkommit till 
Kultur- och fritidsförvaltningen.
Följande privatpersoner har ansökt om flagga år 2020:
Martin Wahlberg, Östra Ljungby
Suzanne Nilsson, Östra Ljungby
Lovisa Andersson Berg, Ljungbyhed
Henrik Silvryd, Klippan

Förvaltningen föreslår att bevilja inkomna ansökningar.

Flaggorna kommer att delas ut vid Nationaldagsfirande 2020 på olika platser i 
kommunen. Om dessa firande, på grund av rådande omständigheter, blir inställda så 
kommer resp. privatperson/beviljad ansökan att kunna hämta sin flagga på annat vis.
Information om var flagga kan hämtas skickas ut till resp. beviljad ansökan. Om sökande, 
eller annan representant, ej kan närvara vid firandet/eller hämta sin flagga får denne 
ansöka på nytt inför nästa år.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-15.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att tilldela flaggor enligt förvaltningens förslag.
_____

Beslut skickas till 
Förvaltningen kontaktar de sökande

Paragrafen är justerad
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§ 54

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Markarbetet till "Fjärilshuset" är påbörjat och konstverket beräknas stå klar inom kort.
 
Det finns 500 tkr (Treklövern) att nyttja under 2020 som är avsedda/öronmärkta till 
Aktivitetsparken. Förvaltningen presenterar olika förslag på inköp, för att på det sättet nå 
ut till fler målgrupper, t ex Boulder i sten (klättertorn), container till förvaring av bl a fler 
bord och stolar, slacklines, schackbord m m.
 
Thomas Jellinek (SD) ifrågasätter om det finns någon toalett vid parken. Förvaltningen 
håller på att undersöka möjligheten att köpa en bättre begagnad handikappanpassad 
toalett som ska ersätta den som står där idag som förvaltningen hyr.
Det pågår också en dialog med Tekniska förvaltningen om att bygga en fast toalett i 
närheten av parken.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 41.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 55

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

Ärendet
Sista leveransen av golvet till friidrottens lokaler har kommit och lagts på plats. 
 
Fr o m april har förvaltningen valt att stänga ytterdörrarna och de offentliga ytorna i 
Sågenhuset. Föreningar som fortfarande bedriver verksamhet får information från 
förvaltningen hur in- och utpasseringar i huset görs bäst.
 
Delar av taket på Sågenhuset som förstördes i en storm tidigare i mars är 
nu färdiglagat. Skadorna är ett försäkringsärende och drabbar inte nämndens 
ekonomi. Lokalerna överst i huset har klarat sig bra och inte fått några störra skador.
 
Enligt byggmötet 2020-04-22 informerades att slutbesiktning av etapp 2 ska genomföras 
den 10 juni. Cafée-delen beräknas bli klart under sommaren 2020.
 
Tekniska förvaltningen håller på att byta alla belysningsarmaturer på Sågenhuset.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 56

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Projektet har blivit något försenat p g a coronapandemin då färre personal 
arbetar. Ljungbyheds IF är mycket nöjda och positiva med arbetet som görs.
En tidplan för projektet ska redovisas vid byggmötet den 27/4.
 
Beslutsunderlag     
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 43.
 
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
Ordförandens uppfattning är att genomföra nämndsmöten som vanligt om inga andra 
direktiv kommer. Mötena om det går ska genomföras i större lokal för att kunna hålla 
avstånd till varandra.

Förvaltningens uppfattning är att så långt som möjligt bedriva sina verksamheter men har 
upprättat en prioordning kring hur de olika verksamheterna ska stängas ner om det blir 
tvunget.
 
All personal inom kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en digital- och en 
praktisk utbildning inom vård och omsorg. Allt detta för att vara förberedd på att 
ev hjälpa till inom äldreomsorgen/hemtjänsten p g a Coronapandemin.
 
Det kommer signaler från föreningslivet om förlorade intäkter m m. Förvaltningen har 
uppmanat föreningarna att avboka loker som inte nyttjas. Ett föreningsbrev kommer 
att skickas ut där förvaltningen önskar få in olika aspekter hur Covid-19 påverkar deras 
verksamheter. Förvaltningen ser en risk att föreningar kan komma att tappa engagerade 
ledare och ungdomar när verksamheter stängs ner en längre tid.
 
Förvaltningen har från Kommunledningen fått i uppdrag att tillsammans med föreningar 
se över och organisera kring volontärsjobb om det behövs framöver.
 
Beslutsunderlag                    
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-04-07, § 44.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 58

Flytbrygga i Bandsjön 
KFN 2020.0085

Ärendet
Förvaltningen har ett avtal med Risebergabygdens Grannsamverkan kring skötseln 
omkring Bandsjön som fungerar mycket bra. Det är många besökare när vädret tillåter 
och föreningen har ett önskemål om att få en flytbrygga placerad i Bandsjön.
Kostnaden för en flytbrygga är ca 50 tkr och kommer att tas från förvaltningens centrala 
pott, proj 771.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 59

Informationsärenden 2020 
KFN 2020.0020

Ärendet
Informationsärenden KFN 2020-04-22
 
Kommunstyrelsen - protokollsutdrag 2020-04-08, § 51 - Uppföljning av nämndernas 
internkontrollplaner 2019.
 
Per-Olof Seger (SD) ifrågasätter rostiga stolpar och taggtråd vid Läderbackarna. 
Förvaltningen tar med sig frågan till Tekniska förvaltningen.
 
Anders Anderss (KD) ställer frågan om sommaröppet i våra idrottshallar. Sedan ett par år 
tillbaka har idrottshallen i Klippan och Ljungbyhed öppet under sommaren.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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