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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 125 Val av justerare ( i tur att justera Ingela Jönsson)
§ 126 Godkännande av föredragningslista
§ 127 Redovisning från Bio Grand Ljungbyhed kring åtaganden 2020 enligt 

avtal
§ 128 Revidering av biblioteksplan (2020-2023)
§ 129 Redovisning av beviljat investeringsbidrag 2020
§ 130 Förslag Tidplan budget 2022
§ 131 Budget 2021 - nämndsmål
§ 132 Förslag till intern kontrollplan 2021
§ 133 Budget 2021 - driftbudget
§ 134 Budget 2020 - uppföljning t o m oktober
§ 135 Budget 2021 - taxor och avgifter för Kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamheter att gälla f r o m 1/1 2021
§ 136 Föreningsutskott kopplat till bidragsprocessen 2021/2022
§ 137 Beredning av ärenden till nämnd genom utskott eller presidium
§ 138 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 139 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2
§ 140 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)/"Corona" bidraget
§ 141 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 142 Redovisning delegationsärenden 1/10 - 5/11 2020
§ 143 Informationsärenden 2020
§ 144 Ansökan om arrangemangsbidrag, 40 200 kr, till Punkfesten 2020
§ 145 Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen som 

medfinansiär tillsammans med Färingtofta IK i ansökan till Boverket
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§125

Val av justerare ( i tur att justera Ingela Jönsson)

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§126

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
 
Tillkommande ärende anmäles till dagordningen:
Punkfesten 2020.
Ansökan till Boverket, Färingtofta IK.
Information kring konstnärlig utsmyckning Kungsfiskareskolan.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att godkänna dagens föredragninslista.
_____
 

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127

Redovisning från Bio Grand Ljungbyhed kring åtaganden 2020 enligt 
avtal 
KFN 2020.0147

Ärendet
Bio Grand i Ljungbyhed och Kultur- och fritidsnämnden har ett avtal som reglerar 
ersättning, 66 tkr, till verksamheten i biografen. I åtagandet för Bio Grand är det bl a ett 
antal aktiviteter kopplade. Bidraget betalas ut efter inlämnad redovisning och 
godkännande i nämnden.
I och med Coronapandemin har det varit omöjligt för biografen att fullfölja sina åtagande. 
För att säkerställa Bio Grands möjligheter till fortlevnad ser förvaltningen att årets 
handläggning inte tar hänsyn till genomförda aktiviteter utan betalar ut bidraget till fullo 
för 2020.
 
Beslutsunderlag       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 90, 2020-11-05.
Tjänsteskrivlese av förvaltningschef och avd. chef kultur, 2020-10-26.
Avtal mellan Bio Grand och Kultur- och fritidsnämnden.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att bevilja Bio Grand fullt avtalat stöd, 66 tkr, för 2020, samt
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till kulturföreningar (verksamhet 3157).
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128

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.
 
Beslutsunderlag       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 91, 2020-11-05.
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och avd.chef kultur, 2020-10-27.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 49, 2020-05-25.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att föreslå Kommunfullmäktige att förlänga nuvarande biblioteksplan för Klippans 
kommun till 2021-06-30.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129

Redovisning av beviljat investeringsbidrag 2020 
KFN 2020.0099

Ärendet
Vedby/Rönne IF har 2020-10-13 inkommit med redovisning av beviljat 
investeringsbidrag (50 tkr) 2020. Bidraget användes till inköp av en gräsklippare och två 
st 5-mannamål.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 92, 2020-11-05.
Inkommen redovisning, 2020-10-13.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna inkommen redovisning.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130

Förslag Tidplan budget 2022 
KFN 2020.0143

Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat förslag till Tidplan för budget 2022.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 93, 2020-11-05.
Ekonomikontorets förslag Tidplan budget 2022, 2020-10-12.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131

Budget 2021 - nämndsmål 
KFN 2020.0128

Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt sex mål av inriktningskaraktär. Syftet är att tydligt 
uttrycka den politiska viljeinriktningen och den önskvärda färdriktningen för kommunens 
verksamheter samt att visa en prioritering av utvecklingsområden. Fullmäktigemålen ska 
ha genomslag i verksamheterna genom att bryta ner och konkretiseras i mätbara och 
tidsatta nämndsmål.
Nämndsmålen följs upp av Kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år, i 
delårsrapport och årsredovisning.
 
Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att bidra 
till och främja föreningsengagemang, skapa och ge förutsättningar för 
samhällsengagemang och demokratisk utveckling, motverka intolerans enligt devisen 
"allas möjligheter och allas Klippan".
 
Förvaltningen presenterar förslag på nämndsmål till fem av fullmäktiges mål. Från 2020 
har nämnden två inriktningsmål till förvaltningen som föreslås vara kvar 2021.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 94, 2020-11-05.
Förvaltningens förslag på nämndsmål 2021.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna förvaltningens förslag på nämndsmål för 2021.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132

Förslag till intern kontrollplan 2021 
KFN 2020.0129

Ärendet
Förvaltningen presenterar förslag på intern kontrollplan för 2021.
Några av de riskfaktorer som förvaltningen har valt att titta på under året kommer inte att 
slutföras 2020, varför förvaltningen föreslår att dessa kvarstår under 2021. Detta gäller 
riskkategorierna personal och kommunikation. Även under riskkategorin Verksamhet ser 
förvaltningen några brister.
Utöver dessa har ett antal kommungemensamma risker identifierats och som sträcker sig 
över samtliga nämnder. Riskerna finns inom riskkategorierna ekonomi, personal samt 
verksamhet.
 
Anders Andersson (KD) upptar frågan om kontroller kring oro och otrygghet bland 
förvaltningens personal med tanke på pandemier eller liknande. Förvaltningschefen tar 
med sig förslaget.
 
Beslutsunderlag          
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 95, 2020-11-05.
Förslag intern kontrollplan 2021.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2021.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133

Budget 2021 - driftbudget 
KFN 2020.0149

Ärendet
Driftbudget för 2021 är fastställd till 54 214 tkr, vilket även omfattar kompensation för 
hyresökning samt prisökning städ (löneökningar) för 2020.
Kompensation för löneökningar 2020 och 2021 fördelas, inom ramen för centralt avsatta 
medel, när förhandlingarna har avslutats.
Förvaltningen har gjort tillfälliga lösningar för att täcka ökade personalkostnader på 
badet, musikskolan och biblioteket. De berörda avdelningarna måste arbeta med dessa 
under 2021 för att lösas framöver. 

Ingående ram i tkr                                                                   51 610                             
Från kompletteringsbudget 1/2020                                             -   218 tkr
Kapitalkostnader renovering friluftsbadet Ö-Ljungby
(flytt till finansförv.) – 230 tkr, KS § 160/18 Arbetskläder, 12 tkr 
Bidrag klubbhus Kopparmöllan                                                      500 tkr
Ökad hyra 50% ny idrottshall Kungsfiskarskolan, halvår               580 tkr
Sänkt intern ränta från 2,4% till 1,4%                                        -    955 tkr
Kompensation hyresökn. samt prisökn. måltid o lokalvård
(löneökning, ökad OH)                                                                    105 tkr
Hyra för biblioteket Ö- Ljungby (flytt fr Socialnämnden)                92 tkr
KF § 56/20, flytt av budget Mobilt Team fr Kommunstyrelsen   2 500 tkr
Summa förändring                                                                      2 604 tkr
 
Totalt tilldelad ram för år 2021                                                54 214 tkr
 
Investeringsbudgeten, som är beslutad i Kommunfullmäktige, och avser Kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2021 till 5 950 tkr enligt följande:
Badet Ö-Ljungby, renovering (ansvar Teknisk förv.)                  3 750 tkr
Fjärrvärme Åbyvallen (ansvar Teknisk förv.)                                 200 tkr
Utredning utbyggd idrottshall (ansvar Teknisk förv.)                     300 tkr
Inventarier, utrustning                                                                     800 tkr
Inventarier idrottshallar och gymnastiksalar                                   250 tkr
Moduler Kopparmöllans IP                                                            600 tkr
Summa                                                                                        5 950 tkr
 
Dessa investeringar ökar driftskostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt 
intern hyra, med ca 380 tkr/helår, (6,4 %).
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 96, 2020-11-05.
Budget rapport uppdelat på ansvar och verksamhet.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna förvaltningens förslag till driftbudget 2021.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134

Budget 2020 - uppföljning t o m oktober 
KFN 2020.0060

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m oktober 2020.
Prognosen pekar på ca - 800 tkr och det beror främst på intäktsbortfall inom bad och 
friskvård samt gränsdragningsproblem gentemot Tekniska förvaltningen där Kultur- och 
fritidsförvaltningen har tagit kostnader som inte finns budgeterade inom t ex 
vattenrening.
Centralt finns ett visst överskott kopplat till fördröjning kring rekryteringen av Mobila 
teamet.
 
Föreningslivet som har det svårt p g a pandemin söker "corona" bidrag och förvaltningen 
vet ännu inte vilka nivåer det handlar om.
 
Investeringarna löper på enligt plan och pekar på ett noll-resultat.
 
Det finns en viss acceptans från högre instans till ett minusresultat p g a rådande 
omständigheter.
 
Beslutsunderlag    
Uppföljning t o m oktober 2020.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m oktober 2020.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135

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

Ärendet
Ärendet utgår.
Förvaltningen har ej fått återkoppling av sakkunnig i ärendet.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136

Föreningsutskott kopplat till bidragsprocessen 2021/2022 
KFN 2020.0119

Ärendet
Sista dag för föreningarna att söka verksamhetsbidrag för 2021/2022 var 31 augusti 
2020. Föreningsutskottet har tillsammans med tjänstepersoner genomfört alla dialoger 
med föreningarna.

Ett möte på Sågen är planerat till den 1/12 kl 13.00 med Föreningsutskottet och 
tjänstepersoner för att upprätta förslag på bidragsnivåer som ska beslutas vid nämndens 
möte i december. Ett digialt möte via Teams föreslås, dock kommer presidiet och andra 
som önskar vara fysiskt på plats. 
Förvaltningen skickar kallelse till alla i Föreningsutskottet inklusive ersättare.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____
 

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137

Beredning av ärenden till nämnd genom utskott eller presidium 
KFN 2020.0131

Ärendet
Ärenden som ska beslutas av nämnd kan beredas på flera olika sätt, t ex via ett utskott 
eller sk presidieberedning. Idag och sedan många år tillbaka bereds Kultur- och 
fritidsnämndens ärende via ett presidium men förfaringssättet liknar mer ett utskotts.
 
Vid presidieberedning genomförs ärendeberedning på ett mindre formellt sätt 
tillsammans med representanter från tjänsteorganisationen för att diskutera och 
kvalitetssäkra aktuella ärenden. Det går bra att föra minnesanteckningar för eget behov 
men inget protokoll skapas eftersom ingen formell beslutsinstans finns.
 
Ett utskott kan både föreslå beslut till nämnden men även ta egna beslut, samt att 
protokoll skapas.Utskottets beslutanderätt framgår av nämndens vid var tid gällande 
delegationsordning. Beslut om att inrätta utskott ska även skrivas in i nämndens 
reglemente.
 
Vid presidiemötet 2020-11-05 förordade ordföranden att ett utskott inrättas.
En förutsättning är att reglementet medger detta vilket gällande reglemente inte gör. Nytt 
förslag till reglemente är under framtagande och nämnden kommer att få förslaget på 
remiss.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 97, 2020-11-05
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 82, 2020-09-30.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att ställa sig positiva till att inrätta ett utskott.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Den 29 oktober invigdes Fjärilshuset vid aktivitetsparken med stor mediauppslutning. 
Ordförande höll ett invigningstal.
 
Eva Stjärnlind (S) lyfter frågan om trafiksäkerheten vid Sågen och Aktivitetsparken med 
anledning av en olycka som skedde 2020-11-17 vid övergångsstället, som lyckligtvis gick 
bra. Vid tillfället fungerade inte fasadbelysningen på Sågenhuset. Det är mycket barn i 
rörelse då det är aktiviteter/verksamheter på båda sidor om gatan så det är av stor vikt att 
problemet med att säkra gatan löses snabbt.
Förvaltningschefen informerar att det är på gång med en övesiktsplan för området och 
vägen men där åtgärder inte kommer göras förrän om ca 3-4 år.
Förvaltningschefen informerar att problemet med trafiksäkerheten har påtalats för chefen 
på Tekniska förvaltningen.
Tomas Jellinek (SD) ifrågasätter om problemet ska lyftas till högre instans. 
Förvaltningschefen föreslår att avvakta och se vad Tekniska förvaltningen gör åt 
problemet annars tas ärendet upp igen vid nämndens möte i december för vidare 
ställningstagande.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 98, 2020-11-05.
 
Kultur- och fritidsnämnen beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad

18 (29)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139

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

Ärendet
Tekniska förvaltningen har börjat att bygga caféets kök och väntas bli klart inom kort.
 
Den planerade hoppgropen i friidrottens lokaler blir något billigare än budgeterat. Det har 
offererats 1,5 milj. kr och i budget finns 2 milj. kr. Tekniska förvaltningen har beställt 
arbetet.
Det finns också pengar från Riksidrottsförbundet (RF) som måste nyttjas och redovisas i 
år. Tanken är att ev. köpa in tillbehör till hoppgropen.
 
Sågen etapp 3 kommer inom kort att starta och avser uppfräschning av fasaden där 
Tekniska förvaltningen står för kostnaderna.
 
Belysning är uppsatt vid parkeingen intill Sågenhuset men nämnden anser att det behövs 
mer.
 
Anders Andersson (KD) ifrågasätter hur mycket investeringspengar Sågenhuset har 
kostat. Förvaltningschefen informerar att det rör sig om ca 45 milj. kr (inkl. statliga 
bidrag på ca 6 milj. kr).
 
Eva Stjärnlind (S) undrar hur det går med den planerade isbanan. Förvaltningschefen 
informerar att enligt plan kommer isbanan, som är 98 m2, till Klippan i slutet av vecka 
48.
 
Förvaltningschefen informerar från den digitala Erfarenhetskonferensen som 
genomfördes 2020-11-10 och där förvaltningen presenterade Sågenhuset. Många 
intresserade har hört av sig och vill komma på besök.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 140

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

Ärendet
Coronapandemin är inne i en kraftigare våg och börjar märkas i vardagen på flera 
konkreta sätt. Efter nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten har förvaltningen gjort 
flera olika åtgärder för att minska smittspridningen. All gruppträning är inställd och 
friskvården är stängd både i Klippan och Ljungbyhed. Biblioteket har minskat 
öppettiderna och är för närvarande ingen mötesplats utan uppmanar besökare till att 
endast låna och lämna böcker.
Restriktionerna som gällde till och med 2020-11-17 har förlängts till året ut.
 
Det är hög sjukfrånvaro på biblioteket och inom badverksamheten, samt svårt att få tag i 
vikarier.
 
Nämnden har 2020-10-14 beslutat om en tillfällig "Corona" pott på 300 tkr. Bidraget är 
riktat till föreningar vars excistens riskerar falla p g a pandemin.
Föreningarna har hela november på sig att söka bidraget och hittills, 2020-11-17, har sex 
ansökningar inkommit. Efter det har en ansökan tillkommit från Söderåsens 
Brukshundklubb som söker 20 tkr. Föreningen har en bra kassa. 

Förvaltningen har upprättat förslag på bidragsnivåer enligt följande:
1. Klippans Ridklubb söker 25 tkr. Minskade intäkter på grund av inställda tävlingar och 
arrangemang, föreningen har en bra kassa. Förvaltningen föreslår 0 kr.
 
2. Ljungbyheds IF söker 75 tkr. Tappat publikintäkter, föreningen har en bra kassa. 
Förvaltningen föreslår 0 kr.
 
3. Klippans Förenade Fotboll, KFF, söker 142 tkr. Tappat mycket intäkter och nyttjat 
nästan hela checkkrediten till bl a skatter, löner och sociala avgifter. För att klara 
november månad behöver föreningen 50 tkr och ytterligare 12 tkr för att klara december. 
Förvaltningen föreslår 75 tkr.
 
4. Klippans Pistolklubb söker 50 tkr. Förlorat intäkter och har ingen kassa. Föreningen 
söker även bidrag från Riksidrottsförbundet. Förvaltningen föreslår 25 tkr.
 
5. Klippans hembygdsförening söker 49 tkr. Har fasta driftskostnader på ca 7 tkr/mån. 
Föreningen har för närvarande en bra kassa så de kan klara sig en kortare tid. 
Förvaltningen föreslår 0-50 tkr. Nämnden beslutar 25 tkr.
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Föreningen har en väg till sina byggnader och parkering som är i mycket dåligt skick och 
som beräknas till ca 33 tkr i underhåll. Förvaltningen bör undersöka med Tekniska 
förvaltningen, gata park, om möjlighet till hjälp med vägen.
 
6. Gråmanstorps bygdegård söker 50 tkr. Har stora uppvärmningskostnader och fasta 
driftskostnader på ca 3 500 kr/mån, har ingen kassa. Endast uthyrningsverksamhet. 
Förvaltningen föreslår 25 tkr.
 
Eva Stjärnlind (S) ifrågasätter om KFF har anställda och om bidraget ska 
täcka personalkostnader. Förvaltningschefen informerar att föreningen har en anställd på 
lönebidrag som inte belastar KFF:s ekonomi så mycket.
 
Anders Andersson (KD) föreslår någon form av motkrav från föreningen. Efter 
diskussion föreslås att Klippans Förenade Fotboll behöver/bör jobba upp en buffert och 
att detta måste budgeteras och genomföras under ett antal år för att föreningen skall 
kunna få möjlighet att söka bidrag. 
Tomas Jellinek (SD) är överens om att villkora bidraget för att få bättre insyn i 
föreningens ekonomi.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 100, 2020-11-05.

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
att notera informationen,
 
att bevilja bidrag till föreningar enligt förvaltningens förslag,
 
att bevilja Klippans hembygdsförening ett bidrag om 25 tkr, samt
 
att avslå ansökan från Söderåsens Brukshundklubb.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 141

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Ljungbyheds IF och Tekniska förvaltningen har olika uppfattningar om vad som fungerar 
och vad som har sagts kring olika detaljer i LIF:s klubbhus.
Förvaltningen har 2020-11-17 träffat styrelsen för LIF och fått en redogörelse kring 
problemen. Föreningen har nu flyttat in i sina nya lokaler.
 
Gamla Ljungby skola där LIF idag håller till och som är väldigt eftersatt kommer troligen 
att rivas till förmån för bostadsbygge.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 101, 2020-11-05.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 142

Redovisning delegationsärenden 1/10 - 5/11 2020 
KFN 2020.0022

Ärendet
Förvaltningen har sammanställt delegeringsärenden inför Kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 2020-11-18.

2020-10-09 Dnr 2020.140.048, Projektstöd för simkunnighet vuxna.
Delegat Kultur- och fritidschef.

2020-11-05 Dnr 2020.0150.246, Namn på gata vid det nya industriområdet norr om 
motorvägen i Östra Ljungby. Delegat Ordförandebeslut.

 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens sammanställning, 2020-11-10.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 143

Informationsärenden 2020 
KFN 2020.0020

Ärendet
KFN 2020.0152.042
Kommunfullmäktige § 85, 2020-10-26 - Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-
08-31.
 
KFN 2020.0153.007
Kommunfullmäktige § 86, 2020-10-26 - Granskning av delårsrapport per 2020-08-31.
 
KFN 2020.0156.295
Kommunstyrelsen § 151, 2020-11-04 - Kontorsombyggnad på Kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Vid nämndens möte 2020-10-14 fick förvaltningen i uppdrag att upprätta en 
skrivelse gällande informationsärendet Riktvärden för temperaturer i lokaler som 
Kommunstyrelsen beslutat om 2020-10-07.
Förvaltningen har upprättat förslag på skrivelse till Kommunstyrelsen. Synpunkten gäller 
att Tekniska förvaltningen har klumpat ihop gymnastik och sporthallar med 
omklädningsrum och att dessa har fått riktvärdet 18 grader. Förvaltningen motsätter sig 
starkt riktvärdet 18 grader i omklädningsrum där det borde överstiga 22 grader.
 
Förvaltningschefen informerar att förvaltningen håller på att omförhandla avtalet med 
Segragymnaiset gällande ridhuset i Gångvad. Segra önskar höja hyran till 130 tkr/år från 
nuvarande 55 tkr/år. Det pågår också dialog med Klippans Ridklubb som i sin tur har 
nyttjandeavtal med Kultur- och fritidsnämnden.
 
Det har 2020-11-04 inkommit en anonym skrivelse gällande festande och hög musik på 
Forsby idrottsplats. Kommunen äger anläggningen sedan några år tillbaka och arrenderar 
ut den till Forsby idrottsplatsförening u p a. Finansiering sker genom uthyrning av 
anläggningen/lokalen. Förvaltningen bör undersöka vem som har avtalet för att få 
tydlighet vad som gäller.
 
2:e vice ordförande ifrågasätter hur statusen är på omklädningsrummen på Sågen som 
utsattes för brand i februari 2020. Förvaltningschefen informerar att 
omklädningsrummen har blivit färdigställda under v 45.
 
2:e vice ordförande påpekar kaoset på parkeringen vid Skäralid. Förvaltningschefen 
menar att det inte är kommunens fråga.
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2:e vice ordförande önskar en redovisning kring statusen gällande OK Kompassen. Gäller 
en insändare kring hanteringen av deras hyrda lokal på Elfdalen. Förvaltningen begick ett 
formellt fel då OK Kompassen inte skriftligen blev uppsagda från sin lokal. Detta började 
hösten 2018 då Kultur- och fritidsnämnden som var förstahandshyresgäst i nämnda lokal 
blev uppsagd och ny arrendator skulle tillträda. Förvaltningen erbjöd föreningen en ny 
lokal på Sågen det enda alternativet vid det tillfället, men som inte accepterades av 
föreningen. Förvaltningen valde då istället att inleda en dialog för att hitta en lösning. OK 
Kompassen fick hjälp av förvaltningen att flytta alla sina saker till Sågen för förvaring. 
Ev är en ny lokal på Bjersgårdsvägen i IOGT-huset på gång till föreningen. 
Förvaltningens föreningskonsult har dialog med OK Kompassen.
OK Kompassen har meddelat kultur- och fritidsförvaltningen att de inte ställer sig bakom 
insändarens skrivelser i media.
 
Anders Andersson (KD) ifrågasätter hur förhållningssättet mot föreningslivet är utifrån 
rådande omständigheter med Covid-19. Förvaltningen har sedan 14 dagar gjort 
restriktioner i all vuxenträning. Flera föreningar i Sågenhuset har stängt ner sina 
verksamheter.

Oscar Einarsson (SD) undrar hur det är med öppettider på fritidsgården Holken i 
Ljungbyhed. Fritidsgården håller öppet som vanligt.
 
1:e vice ordförande har haft kontakt med en blivande landskapsarkitekt som gjort en 
ritning/skiss över Lykkedammarna vid Hyllstofta. Ritningen är tydlig och lätt att förstå 
och kan ev märkas upp med befintliga slingor/strövstigar. Föreslås att ev bjuda in 
landskapsarkitekten till ett presidiemöte i början av 2021 för att informera kring arbetet.
 
Förvaltningschefen visar bild och informerar om den konstnärlig utsmyckningen som ska 
pryda nya Kungsfiskareskolan.
Även en lokal konstnär ska tillsammans med barn upprätta någon form av konst i form av 
handskulpturer i skolans amfiteater.
 
2:e vice ordförande konstaterar att förvaltningen utbetalt studieförbundsbidrag till Ibn-
Rushd. Förvaltningschefen informerar att förvaltningen sedan många år har 
delegationsrätt på detta.
 
Beslutsunderlag      
Förvaltningens sammanställning, 2020-11-18.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 103, 2020-11-05.
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Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen, 2020-10-29.

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 123, 2020-10-14.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att notera informationen,
 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vem som har avtalet gällande Forsby 
idrottplats,
 
att Kultur- och fritidsnämnden önskar en omprövning av beslutet om 18 grader C i 
kommunens omklädningsrum kopplade till idrotts- och gymnastikhallar, samt överlämna 
synpunkten till Kommunstyrelsen.
 
Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas grupp lämnar följande protokollsanteckning:
 
Sverigedemokraterna Klippan tar avstånd från beslutet som Arne Amnér, chef över 
Klippans Kultur- och fritidsförvaltning tagit gällande att fördela ut bidragspengar till det 
muslimska studieförbundet Ibn Rushd.
Beslut är taget på delegation och det är ett beslut som vi hade yrkat avslag på. Att 
förvaltningen tagit detta beslut är tekniskt sätt fullt möjligt enligt författningen MEN 
enligt oss moraliskt och politiskt fel då Ibn Rushd inte spelar enligt de demokratiska 
spelreglerna och förhåller sig till den demokratiska värdegrunden.
Förvaltningen lutar sig mot den ideella föreningen Folkbildningsrådets senaste rapport 
(När tilliten prövas) och dess slutsats att de är godkända att få statsbidrag. Rapporten 
vidhåller dock att Ibn Rushd har allvarliga problem att lösa och jobba vidare med.
Sverigedemokraterna väljer en annan slutsats med hänvisning till bl.a. terrorexperten 
Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan och hans noggranna granskningar som 
konstaterar att Ibn Rushd är knutna till det islamistiska terrorklassade nätverket 
Muslimska brödraskapet.
I tidningen Expressen har det flitigt debatterats där Ranstorp varit väldig aktiv och där 
skriver han den 28 oktober 2019 följande om Ibn Rushd: "ett ideologiskt nätverk som 
anser sig ha ett uppdrag att sprida en viss tolkning av islam som långt ifrån alla muslimer 
delar. På det viset hoppas man kunna bygg upp ett islamskt ´parallellsamhälle´ som ska 
finnas i Sverige, men vid sidan av majoritetssamhället. Detta tydliggörs av IR:s egen 
terminologi där muslimskt liv ska särskiljas i ett så kallat ´muslimskt civilsamhälle´ "
 
Ibn Rushd har också återkommande bjudit in antisemitiska, homofoba och 
våldsbejakande föreläsare vilket är fullkomligt motbjudande. Det de sysslar med är 
snarare segregation än integration.
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Att de överhuvudtaget ska få ta del av skattemedel rimmar väldigt illa med den 
demokratiska värdegrunden vårt samhälle vilar på och därför tar vi således avstånd från 
Arne Amnérs och Kultur- och fritidsförvaltningens beslut att ge pengar till Ibn Rushd.
_____
 
 
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 144

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

Ärendet
Musik i centrum (MIC) har inkommit med en önskan om att få behålla redan beviljade 
och utbetalda arrangemangsmedel, 35 tkr, till att genomföra Punkfesten när det är 
lämpligt, förhoppningsvis under 2021.
Nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten medger endast högst åtta 
personer vid offentliga tillställningar.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna att MIC får behålla sitt arrangemangsbidrag, 35 tkr, för att genomföra 
Punkfesten under 2021.
_____

Paragrafen är justerad
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§145

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

Ärendet
Färingtofta IK har gjort en ny ansökan igen till Boverket gällande renovering av 
Tornsborgs tivoli.
För att fortsätta utveckla denna viktiga samlingspunkt så behöver föreningen anpassa och 
modernisera köket för framtidens behov. Det nuvarande köket är från 60-talet och är inte 
anpassat för att ha större sammankomster och möten.
Färingtofta IK som äger och driver anläggningen vill ansöka om 754 tkr från Boverket 
för tänkt renovering. Kravet från Boverket är att kommunen ställer sig bakom 
renoveringen samt bidrar med 30% av kostnaden, ca 230 tkr.
Finansiering kan ske genom nämndens anslag till föreningsinvesteringar alternativt från 
arrangemangspotten då några större arrangemang redan flaggat för att de ställs in 2021. 
Finns också föreningar som fått beviljat och utbetalt sina bidrag under 2020 för att 
genomföra arrangemangen under 2021.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att ställa sig bakom Färingtofta IK:s ansökan till Boverket och garanterar en 
medfinansiering på 30%, max 230 tkr.
_____

  

Paragrafen är justerad
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