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§146

Val av justerare (i tur att justera Anders Andersson)

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

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§147

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
 
Tillkommande ärende anmäles till dagordningen:
Hyresdebitering Klippans Bowlinghall.
Hyresdebiteringar föreningslivet hösten 2020.
Informationsärenden.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna dagens föredragningslista.
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148

Egenproducerad utställning i Klippans Konsthall 2021 
KFN 2020.0162

Ärendet
Förvaltningen föreslår följande till ”egenproducerad utställning” i Klippans Konsthall 
under 2021: ”SLICKERS – keramik – i tiden”. Tanken med utställningen är att utifrån en 
originalidé kring keramik som ett konsthantverk som är under ständig utveckling lyfta 
fram olika konstnärskap som speglar vår samtid och då också utifrån ett lokalt perspektiv. 
Utställningsperiod: 9 oktober – 2 december 2021.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef och kulturutvecklare, 2020-12-08.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149

Remiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna 
KFN 2020.0161

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har från Kommunstyrelsens arbetsutskott fått en remiss om 
revidering av Reglemente för Kommunstyrelsen och nämnderna.
Det nya förslaget innebär att reglementena är samlade i ett och samma dokument där den 
första delen innehåller sådant som är gemensamt för samtliga nämnder. Därefter följer en 
del för respektive nämnd.
För Kultur- och fritidsnämndens del är det under ansvar och uppgifter viss
omformulering av text samt förändringar som överensstämmer med nämndens uppgifter.

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget i stort. Under § 14 i den gemensamma delen 
föreslås en ändring till följande: Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan 
delta i ett helt sammansträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan 
ledamot som ersättare för dessa

Sedan många år har ärenden till nämnden behandlats via ett presidium på felaktiga 
grunder. Presidiet har agerat som ett utskott varför det är önskvärt att ersätta nuvarande 
form, presidieberedning med ett Utskott så det blir en formell beslutsinstans.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef och nämndsekreterare, 2020-12-09.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 113, 2020-12-01.
Protokollsutdrag Ks Au § 195, 2020-11-18.
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2020-11-10.
Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Klippans kommun.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att föreslå en ändring/förtydligande i den gemensamma delen § 14 till om 
varken ordföranden eller annan i presidiet (istället för ordföranden eller vice ordföranden) 
kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en 
annan ledamot som ersättare för dessa,
 
att inrätta ett utskott som bereder ärenden till nämnden, samt
 
att ställa sig bakom reglementet och föreslår Kommunfullmäktige att anta reglemente för 
Kommunstyrelsen och nämnderna.
_____
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 150

Yttrande om motion gällande årlig tradition för att hålla minnet av 
Gerard Gbeyo vid liv 
KFN 2020.0144

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2020-10-19 från Kommunstyrelsen fått en remiss för
yttrande gällande årlig tradition för att hålla minnet av Gerard Gbeyo vid liv.
Det har gått 25 år sedan Gerard Gbeyo mördades i Klippan. Motionären, miljöpartiet de 
gröna, önskar upprätthålla minnet av denna händelse genom att bl a ge Kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att anförtro en konstnär att genom ett konstverk i Klippan 
gestalta och/eller främja minnet av Gerard Gbeyos död.

Förvaltningen bejakar motionärens ansats om att inte glömma händelsen och de 
bakomliggande faktorerna till det inträffade. Att genom ett konstverk lyfta diskussionen 
kring rasism, främlingsfientlighet och alla människors lika värde samt att visa att Klippan 
är ett öppet och inkluderande samhälle är positivt vilket förvaltningen bejakar. 
Förvaltningen ser dock inte att ett uppdrag till konstnär skall knytas till själva händelsen 
för 25 år sedan.
 
Sedan tidigare arbetar förvaltningen tillsammans med skolan och gör insatser genom att 
besöka klasser och informera/diskutera värdegrund och alla människors lika värde.
 
Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-12-09.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 104, 2020-12-01.
Inkommen remiss från Kommunstyrelsen, 2020-10-21.
Motion från miljöpartiet de gröna, inkom 2020-10-19.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att föreslå Kommunstyrelsen att avslå motionen.
_____
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 151

Investeringsbidrag 2020 
KFN 2020.0099

Ärendet
Föreningen Veteranjärnvägen Klippan har inkommit med redovisning av beviljat 
investeringsbidrag, 100 tkr. Föreningen har installerat en värmepump i sin fastighet.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium  § 105, 2020-12-01.
Inkommen redovisning av föreningen, 2020-11-18.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att godkänna inkommen redovisning.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 152

Skrivelse från Centerpartiet gällande utreda möjligheten att starta upp 
en "Fritidsbank" 
KFN 2020.0132

Ärendet
Centerpartiet har inkommit 2020-09-22 med skrivelse angående utreda möjligheten att 
starta upp en "Fritidsbank".
 
Nämnden gav 2020-10-14 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta upp en 
"Fritidsbank". Förvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet och ställer sig positiv till 
inrättande av en Fritidsbank om de ekonomiska förutsättningarna är lösta. På Sågen finns 
lokal som passar för ändamålet. Dock tillkommer kostnader för personal som är ansvarig 
och driftar verksamheten.
En satsning på Fritidsbanken kan möjliggöra en rik fritid för många då många barn och 
unga idag blir utestängda från fritidssysselsättningar då det inte finns ekonomiska 
förutsättningar att få prova många olika idrotter.
Sågen kan både erbjuda och ge möjlighet till detta.
 
Förvaltningschefen informerar att det finns alternativ till att inrätta en Fritidsbank och 
vara knuten till organisationen Fritidsbanken Sverige ideel förening där alla huvudmän 
som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar och väntas följa vissa riktlinjer.
Kommunerna i Höganäs, Ängelholm och Båstad har på gång att starta en Sportbank som 
till stora delar kan jämställas med en Fritidsbank. Konceptet är mer flexibelt och 
kostnaderna beräknas till ca hälften (ca 300 tkr). Förhoppningen är att fler kommuner går 
ihop och att det blir ett samarbete kring upplägget. Det är inte bara sportgrejor som lånas 
ut, det kan t ex även vara musikinstrument.
Eslöv har under två år arbetat med en Sportbank och det föreslås att ev bjuda in ansvarig 
för projektet för att få mer information.
 
Förvaltningen har inte dessa medel som krävs för att inrätta en Fritidsbank/Sportbank 
utan måste i såfall äska detta i kompletteringsbugeten 2021.
 
Beslutsunderlag       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 106, 2020-12-01.

Tjänsteskrivelse från Fritidskonsulent och förvaltningschef, 2020-11-26.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 111, 2020-10-14.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 79, 2020-09-30.
Inkommen skrivelse från Centerpartiet, 2020-09-22.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att förvaltningen får i uppdrag att forsätta arbeta med ärendet.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153

Beslutsattestanter 2021 
KFN 2020.0154

Ärendet
Enligt gällande regler ska nämnderna fatta beslut om beslutsattestanter.

Förvaltningens förslag till nämnden är enligt följande:

att för ansvarskod 4000 och 4001 utse kultur- och fritidschef Arne Amnér, samt som 
ersättare utse Anders Björkqvist, avdelningschef för kultur,

att för ansvarskod 4101 utse driftschef Kent Hansson,

att för ansvarskod 4200 och ansvar 4231 utse kultur- och fritidschef Arne Amnér, samt 
som ersättare utse Anders Björkqvist, avdelningschef för kultur,

att för ansvarskod 4211 utse enhetschef Lars Hultin,

att för ansvarskod 4221 utse bad- och friskvårdschef Eva Jönsson,

att för ansvarskod 4300 och ansvar 4331 utse Anders Björkqvist, avdelningschef för 
kultur,

att för ansvarskod 4311 utse enhetschef Maria Nauclér, samt som ersättare utse Anders 
Björkqvist, avdelningschef för kultur,

att för ansvarskod 4321 utse bibliotekschef Viktoria Einarsson Zuniga, samt som ersättare 
utse Anders Björkqvist, avdelningschef för kultur,

att utse kultur- och fritidschef Arne Amnér att med generell rätt fungera som 
beslutsattestant för ovan nämnda ansvarskoder inom förvaltningen om inte ordinarie 
beslutsattestant är i tjänst. Ordinarie beslutsattestant ska därvid meddelas om utförd 
beslutsattest,

att utse assistent Ingela Nymberg Olsson, assistent Ingrid Björkqvist, fritidsledare Ida 
Nilsson samt biblioteksassistent Christel Krönfors som ansvariga för att attester och 
kontering har skett och att beslutsattest utförts av behörig person.
 
Beslutsunderlag        
Protokollsutdrag Kultur- o fritidsnämndens presidium § 107, 2020-12-01.
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Förvaltningens skrivelse, 2020-11-16.

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till beslutsattestanter för 2021.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
alla berörda ansvar

Paragrafen är justerad
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§ 154

Beslutsordning i personalärenden inom  Kultur- och 
fritidsförvaltningen 2021 
KFN 2020.0155

Ärendet
Beslut i personalärenden utgår från Kommunstyrelsens delegation till arbetsutskott, 
personalchef samt förvaltningschefer, dat dec 2006, och förteckning över 
personalärenden som är av verkställighetskaraktär, dat dec 2006.

Följande har rätt att fatta beslut i personalärenden inom respektive 
ansvarsområde/ansvarskod:

för ansvarskod 4000 och 4001 kultur- och fritidschef Arne Amnér, ersättare är Anders 
Björkqvist, avdelningschef för kultur,

för ansvarskod 4101 driftschef Kent Hansson,

för ansvarskod 4200 och 4231 kultur- och fritidschef Arne Amnér, ersättare är Anders 
Björkqvist, avdelningschef för kultur,

för ansvarskod 4211 enhetschef Ung fritid Lars Hultin,

för ansvarskod 4221 bad- och friskvårdschef Eva Jönsson,

för ansvarskod 4300 och ansvar 4331 avdelningschef för kultur Anders Björkqvist,

för ansvarskod 4311 enhetschef musikskolan Maria Nauclér, ersättare Anders Björkqvist, 
avdelningschef för kultur,

för ansvarskod 4321 bibliotekschef Viktoria Einarsson Zuniga, ersättare Anders 
Björkqvist, avdelningschef för kultur,

att kultur- och fritidschef Arne Amnér med generell rätt fungerar som beslutsfattare för 
ovan nämnda ansvarskoder inom förvaltningen om inte ordinarie beslutsfattare är i tjänst.
 
Beslutsunderlag        
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 108, 2020-12-01.
Förvaltningens skrivelse, 2020-11-16.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
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att notera informationen, samt
 
att överlämna paragrafen för kännedom till Kommunledningsförvaltningen, HR-
avdelningen.
_____

Beslut skickas till 
HR-avdelningen
alla berörda ansvar

Paragrafen är justerad

17 (32)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155

Budget 2020 - uppföljning 
KFN 2020.0060

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m november 2020.
Det är fortsatt stora avvikelser mot budgetade intäkter och övriga kostnader. Delar av 
övriga kostnader härrör otydliga gränsdragningar mot Tekniska förvaltningen gällande 
underhåll av pumpar och vattenrening på badet.
 
Det finns stora osäkerhetsfaktorer som alla är kopplade till Corona pandemin. 
Föreningslivet som har det svårt p g a pandemin söker stöd och förvaltningen ser inte 
vilka nivåer detta kommer att landa på ännu.
 
Årsprognosen fortsatt mycket svårt att sia om men som det ser ut nu blir det ett 
underskott på ca 750 tkr.
 
Alla utom en planerad investering kommer att genomföras i år.
 
Beslutsunderlag      
Rapport Stratsys, nov. 2020.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m november 2020.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 156

Verksamhetsbidrag 2021 till föreningar i Klippans kommun 
KFN 2020.0163

Ärendet
Det nya bidragssystemet är nu inne på sitt andra år och har börjat hitta sina former. 
Föreningslivet har förstått på vilket sätt man söker och oftast för vad. Det finns 
fortfarande flera ansökningar där delar av det som söks borde ingå i investerings-
ansökningarna varför de föreslagna nivåerna kan skilja en del mot sökt belopp.
Några föreningar är gulmarkerade i dokumentet, dessa föreningar har begärt 
omförhandling på redan beviljat bidrag för 2021 vilket i en del fall har bejakats då 
föreningen inte förstått vad som skulle ingå i verksamhetsstödet.
De föreningar som är rödmarkerade är redan beviljade bidrag för 2021 (tvååriga bidrag 
beviljade hösten 2019 för 2020/21).
Totalt är det 20 st redan beviljade bidrag och 52 st nya ansökningar som renderar sökt 
belopp på 3 034 824 kronor.
 
Efter dialoger, tjänstemannaberedning och slutligen beredning i föreningsutskottet 
föreslås att fördela ut 2 564 500 kronor i verksamhetsstöd för 2021. I detta saknas en 
förening som nämnden skall prova en OPP lösning som verksamhetsbidragsform, 
nämligen Modell Ljungbyhed vilket kommer som ett separat ärende i januari. I rapporten 
fördelning verksamhetsbidrag 2021-2022 finns också förslag på bidrag 2022 till några 
föreningar på totalt 520 000 kr.
Förvaltningschef beskriver processen att föreningarnas ekonomi, behov och tidigare 
beviljade bidrag analyseras inför förslag på bidragsnivåer.

Efter föreslagen fördelning finns 571 000 kronor kvar till investeringsbidragen och 
nämnda OPP lösning.

Mats Waldemarsson deltar inte i beredningen och beslut i ärendet.
Diskussioner kring vad som är ”stödbart” för föreningslivet. Förvaltningen ser det som 
problematiskt att betala bidrag till föreningsverksamhet som egentligen är andra 
förvaltningars kärnverksamhet. Årets bidragsdiskussioner handlade bland annat om 
infomaterial för destinationsutveckling och trygghetsskapande verksamhet i Ljungbyhed. 
Diskussionerna satte fingret på behovet av en tydlig kultur och fritidspolitik som klargör 
var gränserna går för vårt bidragsgivande vilket är ett arbete som bör prioriteras på 
förvaltningen och i nämnden.
 
Beslutsunderlag       
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, verksamhetschef Kultur, fritidskonsulent och 
kulturutvecklare, 2020-12-09.
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Förslag på fördelning verksamhetsbidrag 2021/2022.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att bevilja verksamhetsbidrag till föreningslivet 2021/2022 enligt föreningsutskottets 
förslag.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 157

"Coronabidrag" till föreningar 
KFN 2020.0159

Ärendet
Sista dag för föreningar att ansöka om "Corona" bidrag var 2020-11-30. Vid nämndens 
möte 2020-11-18 behandlades sju bidragsansökningar och därefter har ytterligare fem 
ansökningar inkommit. Hittills har 150 tkr betalats ut till föreningar.
Bidraget är riktat till föreningar vars excistens riskerar falla p g a pandemin.
 
Förvaltningen har upprättat förslag på bidragsnivåer enligt följande:
1. Ljungbyheds scoutkår söker 5 tkr. Föreningen har ett visst eget kapital. Förvaltningen 
föreslår 0 kr.
 
2. Vedby/Rönne IF söker 30 tkr. Föreningen har ett visst eget kapital. Föreningen har inte 
sökt bidrag från RF som finns tillgängliga. Förvaltningen föreslår 0 kr.
 
3. Klippan RC klubb söker 25 tkr. Föreningen har en viss buffert. Föreningen har missat 
att söka verksamhetsbidrag de senaste två åren. Förvaltningen föreslår 0 kr.
 
4. Klippan Amatörernas Folkdanslag söker 13 800 kr. Föreningen har ett visst eget 
kapital. Förvaltningen föreslår 0 kr.
 
5. Åsbo Ponnyklubb söker 90 tkr. Klubben har inte eget kapital då man återinvesterar allt 
ev överskott i sin anläggning. Klubben har sökt medel från RF och fått 19 tkr. 
Förvaltningen föreslår 45 tkr.
 
Presidiet ställer sig bakom förvaltningens förslag till bidragsnivåer.
 
Beslutsunderlag         
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 114, 2020-12-01.
Alla föreningars ansökningar.
Tjänsteskrivelser från fritidskonsulent och förvaltningschef.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att bevilja coronabidrag till föreningar enligt förvaltningens förslag.
_____

21 (32)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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§ 158

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

Ärendet
Förvaltningen fick 2020-10-14 återremitterat ärendet för förtydligande kring nya taxor 
och avgifter inom badverksamheten.
Förvaltningen har inte fått återkoppling av sakkunnig i ärendet.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 115, 2020-10-14.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att ärendet kommer upp vid nämndens möte i januari eller februari 2021.
_____

Paragrafen är justerad

23 (32)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
I protokollet för nämndens möte 2020-11-18 blev det inskrivet fel gällande Tomas 
Jellineks (SD) synpunkter avseende trafiksituationen vid Sågen och Aktivitetsparken.
Det ska vara: Tomas Jellinek (SD) ser gärna att problemet med trafiksituationen lyfts till 
högre instans.
 
Föreslås att ärendet tas bort som stående punkt på dagordningen och tas fortsättningsvis 
upp när behov finns.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar                
att notera ändringen i protokollet, samt
 
att ärendet tas bort som stående punkt på ärendelistan.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 160

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

Ärendet
Den 28 november anlades isbanan inne i Sågenhuset och den öppnades under v 50 några 
dagar innan nya Coronarestriktioner gjorde att all verksamhet på spontanytor och 
fritidsgård stängdes. Förvaltningen har köpt in hjälmar för utlåning.
 
Den planerade höj och sänkbara hoppgropen för friidrotten och gymnastiken som visat 
sig ha fel mått verkar ändå passa så att tänkta/planerade funktioner fungerar. Gropen 
hinner inte bli färdigställd i år så investeringspengarna behöver föras över till 2021.
Hoppgropen finansieras av bidrag från Skåneidrotten.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 161

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

Ärendet
Många inom förvaltningen har insjuknat i Covid-19 och flera verksamheter är drabbade. 
Fr om 19/12 t o m 27/12 är Klippans badhus stängt. Under v 51 har endast 
huvudbiblioteket öppet för hämtning och lämning av böcker, då det pågår ombyggnad 
inne i lokalen. Ung fritid har stängt fritidsgården då skolan har beslutat om 
distansundervisning och flera av fritidsledarna jobbar ute tillsammans med Mobila 
Teamet.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 162

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Fotbollsföreningen Ljungbyheds IF, LIF, håller på att flytta ut från gamla Ljungby skola 
till sin nya klubblokal. LIF och Ljungbyheds Pistolskytteklubb, som också huserar i 
gamla skolan, måste senast före jul vara ute från de gamla lokalerna annars riskeras att 
hyresavtalet förlängs ett år till, ca 220 tkr.
Tekniska förvaltningen kommer avsluta projektet 2020-12-31 och därefter kommer 
byggnaden att rivas.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 163

Hyresdebitering Klippans Bowlinghall 2020 
KFN 2020.0165

Ärendet
Klippans Bowlinghall ägs av kommunen, Kultur- och fritidsnämnden hyr den av 
Tekniska förvaltningen som i sin tur hyr ut den till en privat aktör som bedriver 
verksamheten. Bowlingverksamheten har generellt drabbats hårt och Klippans 
Bowlinghall är inget undantag. Flera hallar runt om i landet har stängt igen för gott 
medan övriga går på knäna på grund av Covid-19.
Entreprenören tog över en relativt nedgången verksamhet och har satsat stort för att få 
igång en fungerande verksamhet. Kommunens bowlingföreningar vittnar om ett stort lyft 
av hallen och ett bra samarbete med entreprenören. Från förvaltningens sida ser vi en 
positiv utveckling och kommunen bör värna entreprenörens möjligheter att fortsätta 
utveckla verksamheten då den är en stor tillgång.
Situationen för entreprenören är mycket ansträngd. Bowlingverksamheten är i princip 
obefintlig utifrån Covidutbrottet vilket gör att intäkterna uteblir för entreprenören. Hallen 
har sedan hösten 2019 satsat på att bygga upp en lunchservering och har lyckats komma 
upp i en nivå att gå runt och fungerar trots covid-19 men genererar ännu ingen vinst.

Förvaltningen har i överenskommelse med entreprenören pausat hyresdebiteringen för 
hallen för att ge en möjlighet att överleva pandemin. Överenskommelsen gällde i första 
hand till maj månads utgång men har nu förlängts under hösten. Entreprenören har betalat 
in hyra för januari och februari. Fram till årsskiftet kommer de pausade 
hyresdebiteringarna uppgå till ett värde av 247 200 kr. Entreprenören har gjort allt för att 
hitta lösningar för att överleva pandemin. Personal har delvis permitterats, 
skatteinbetalningar har skjutits på framtiden i överenskommelse med Skatteverket och 
olika bidrag har sökts med varierad framgång. Entreprenören lyckas med hjälp av privata 
medel hålla igång verksamheten men klarar inte att betala den hyresskuld som byggts upp 
under året.

Det finns två vägar att gå vidare i detta. Att begära in uppkommen hyresskuld med trolig 
effekt att entreprenören kommer att stänga igen verksamheten eller att hitta en långsiktig 
lösning.
Två vägar ser förvaltningen som möjlig, endera att lägga hyresskulden utportionerad på 
lång sikt alternativt att under 1–2 år, eller komma överens om en hyresreducering för 
kommunen när vi hyr bowlingbanor till föreningslivet. Förvaltningen hyr bowlingbanor 
för drygt 200 tkr per år.
 
Förvaltningen föreslår att ett avtal skrivs med entreprenören och att kommunens jurist får 
titta på förslaget.
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Beslutsunderlag         
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-12-15.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar                                        
att uppdra åt förvaltningen att skriva avtal med entreprenören av Klippans Bowlinghall 
om en återbetalningsplan som är rimlig för verksamhetens fortlevnad.
_____

Beslut skickas till 
Klippans Bowlinghall
Fritidskonsulent

Paragrafen är justerad
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§ 164

Hyresdebiteringar föreningslivet hösten 2020 
KFN 2020.0164

Ärendet
Föreningslivet har drabbats i olika hög grad av Corona pandemin. Många föreningar har 
fått ställa in eller ställa om sin verksamhet under större delen av 2020 och flera föreningar 
har förutom konsekvenser i verksamheten också fått ekonomiska följder. Under våren 
debiterade förvaltningen hyror för de föreningar som hyr egna lokaler vilket normalt görs 
vid två tillfällen under året. För vårens verksamhet i juni och för höstens verksamhet vid 
årsskiftet. Hyreskostnaderna som debiteras av föreningarna är sammantaget ca 280 tkr 
per termin, ca 160 tkr för föreningarna i Sågenhuset och ca 120 tkr för övriga lokaler och 
anläggningar.

Föreningarna har haft svårigheter att bedriva sina verksamheter då nämnden och 
förvaltningen begränsat föreningarnas möjligheter att träna genom att följa 
Folkhälsomyndigheternas och Riksidrottsförbundets rekommendationer.
Förvaltningen föreslår därför att ingen hyra debiteras för hösten 2020, likställt för alla 
föreningar för att motverka ytterligare svårigheter för föreningslivet.
 
Tomas Jellinek (SD) undrar hur årsprognosen för nämnden kommer att se ut om förslaget 
godkännes.
Förvaltningschefen menar att det har flaggats från kommunledningen för viss 
acceptans av ett minusresultat. Ev kan det bli aktuellt med att äska mer medel till 
föreningslivet i kompletteringsbudgeten 2021.
 
Beslutsunderlag        
Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen, 2020-12-15.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att det inte debiteras någon hyra för perioden 1/7 - 31/12 2020 för föreningar som hyr 
lokaler av förvaltningen för egen disponering.
_____
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Beslut skickas till 
Alla föreningar som hyr lokaler av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Paragrafen är justerad
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§ 165

Informationsärenden 2020 
KFN 2020.0020

Ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 164, 2020-12-02 - Förfogandemedel för Östra 
Ljungby friluftsbad.
 
Föreslås att nämndsmötet i januari 2021 ställs in om det fortsätter med rådande 
omständigheter kring pandemin.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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