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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§60 

Val av justeringsperson 
  

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att Kristina Jonsson väljes jämte ordförande justera dagens protokoll. 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§61 

Fastställande av föredragningslistan 
  

 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna föredragningslistan men följande tillägg 
Bidragsansökan från Klippans Pistolklubb. 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§62 

Kultur- och fritidslokaler i kv Sågen, etapp 2 
2021/50 

Beskrivning av ärendet 
Beslut om nytt tak på Sågenhuset under sommaren 2022. Gymnastikens hoppgrop planeras bli 
klar till skolstarten i hösten, håller på att gjuta gropen. Det kommer beställas fönster till 
Sågenhuset så att alla gamla fönster byts ut. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 55, 2021-05-19. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§63 

Information och åtgärder med anledning av Covid-19 
2021/51 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar att badhuset har öppnats upp lite mer i form av vattengympa 
och familjebad, allt genom bokning till aktiviteterna och maxantal. Även friskvården har 
öppet genom egen bemanning. Klippans bibliotek har öppnat upp för besök men fortsatt ingen 
mötesplats och meröppet i Östra Ljungby har öppnats upp. Förvaltningen följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att hemarbete, för de som kan, bör fortsätta till 15 
september 2021. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 54, 2021-05-19 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§64 

Budget 2021 -nämndsmål 
2021/53 

Beskrivning av ärendet 
En del av nämndens mål för 2021 är svåra att läsa av då det fortsatt råder pandemi och några 
mål följs upp först under hösten 2021. Kulturerbjudande till alla skolklasser åk F-6 jobbas det 
med och likaså målet med att inrätta kulturambassadörer. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 45, 2021-05-19. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret 
Förvaltningens ekonom 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§65 

Yttrande om motion gällande årlig tradition för att hålla 
minnet av Gerard Gbeyo vid liv 
2021/54 

Beskrivning av ärendet 
Johan Bengtsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om årlig tradition för 
att hålla minnet av Gerard Gbeyo vid liv. Ärendet var uppe i Kommunfullmäktige 2021-04-26 
där det beslutades att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 48, 2021-05-19 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 35, 2021-04-26. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

Beslut skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§66 

Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen som 
medfinansiär tillsammans med Färingtofta IK i ansökan till 
Boverket, nr 2 
2021/71 

Beskrivning av ärendet 
Färingtofta IK, FIK, har lämnat in en ny bidragsansökan till Boverket för att bygga ut och 
iordningsställa köket i Tornsborgs Tivoli. Tornsborg är en viktigt samlingsplats och 
finansieras till största delen genom uthyrningsverksamhet. I bidagsansökan till Boverket är 
kommunen medfinansiär med en insats om 225 tkr och totalt är ansökan på ca 1 milj. kr. 
Boverket väntas ge besked 2021-05-31. 

  

Förvaltningen har haft möte med föreningen som har tänkt om kring ansökan till Boverket. De 
har tankar om att skippa ansökan och själva driva eget projekt med ev bidraget från 
kommunen, 225 tkr. Föreningen har ändrat planerna/ritningarna i köket så att kostnaderna har 
blivit lägre och landar på ca 400 tkr. Med kommunens bidrag, egen insats om ca 200 tkr och 
arbetsinsatser vill de komma igång med bygget då det ändå inte förekommer 
uthyrningsverksamhet p g a pandemin. 
 
Färingtofta IK har fått avslag på sin ansökan från Boverket. Föreningen kommer att inkomma 
med en bidragsansökan senare i höst som avser enklare renovering av köket. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden § 32, 2021-03-17. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

Beslut skickas till 
Färingtofta IK 
Föreningskonsulent 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§67 

Budget 2021 - uppföljning 
2021/55 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m maj 2021. Inga större förändringar mot 
mars- och apriluppföljningen. Underskottet är fortsatt stort ca – 560 tkr och beror främst på 
intäktsbortfall på bad och friskvård. 

I prognosen är inräknat hyresbefrielse för föreningslivet våren 2021. 

Thomas Jellinek (SD) undrar vad den tänkta strategtjänsten innebär. Det är inte en chefstjänst 
som ska motsvara avdelningschef fritid som tidigare utan ska arbeta strategiskt mot hela 
förvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 46, 2021-05-19. 
Rapport budgetuppföljning maj 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m maj 2021. 

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret 
Förvaltningens ekonom 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§68 

Ansökan om flagga/fana 2021 
2021/56 

Beskrivning av ärendet 
Vid ansökningstiden slut (2021-05-09) har sju ansökningar om flaggor inkommit till Kultur- 
och fritidsförvaltningen enligt följande:  
Johan Persson, Klippan  
Pierre Persson, Ljungbyhed  
Irene Svensson, Klippan  
Roland Larsson, Ljungbyhed  
Ann-Charlotte Järnström, Klippan  
Christian Åström, Klippan  
Linnea förskola, Klippan 

Förvaltningen föreslår att bevilja inkomna ansökningar. 

Flaggorna brukar delas ut vid Nationaldagsfirandet på olika platser i kommunen. På grund av 
rådande omständigheter kring pandemin får respektive person/beviljad ansökan hämta sin 
flagga, efter överenskommelse, hos Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 47, 2021-05-19. 
Tjänsteskrivelse från förv.chef, avd.chef kultur och kulturutvecklare, 2021-05-10. 
Alla inkomna ansökningar. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att tilldela flaggor enligt förvaltningens förslag. 

Beslut skickas till 
Samtliga sökande 
Kulturutvecklare 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§69 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag 2021 - 
Livestreamfesten 2021 
2021/57 

Beskrivning av ärendet 
Studiefrämjandet, i samarbete med Musikföreningen MIC och Svenska Popfabriken, vill 
arrangera Livestreamfesten 2021 på Sågen (”Streetytan”) i höst. Studiefrämjandet (med 
samarbetspartners) kommer i år inte arrangera Parkfesten utomhus i juni pga pandemin. 

Syftet med Livestreamfesten är, som Parkfesten varit, att ge främst lokala band möjligheten 
att utvecklas genom att spela live på en bra scen med bra ljud och visa Klippaninvånarna den 
musikverksamhet som just nu finns i kommunen, samt att även inspirera andra att själva börja 
spela eller arrangera. 

Livestreamfesten kommer att filmas och sändas live på sociala medier. Skulle restriktionerna 
ändras kommer arrangemanget även vara publikt efter de restriktioner som gäller när 
arrangemanget sker. Studiefrämjandet ansöker om ett bidrag på 54 600 kr för att kunna 
arrangera Livestreamfesten 2021. 

Förvaltningen ser att detta musikarrangemang är en viktig del i att hålla ”energin levande” 
kring Klippans musikliv och samtidigt utveckla formerna för musikarrangemang. Inköp av 
videokameror föreslås ej vara med i bidraget då förvaltningen köper in dessa för användning i 
denna typ av sammanhang. Andra föreningar ska få möjlighet att låna utrustningen gratis. 
Insatsen/stödet från förvaltningen kommer även att vara i form av tillgång till lokaler, 
ljusteknik och internet och viss arbetsinsats från personal på Sågen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 49, 2021-05-19. 
Tjänsteskrivelse från förv.chef, avd.chef kultur och kulturutvecklare, 2021-05-11. 
Projektbeskrivning + budget för arrangemanget, 2021-03-18. 

 

Beslut 
att bevilja Studiefrämjandet ett arrangemangsbidrag på 18 600 kr för Livestreamfesten 2021, 
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till kultur- och fritidsarrangemang, verkkod 
3155, samt 
 
att redovisning av bidraget sker senast tre månader efter avslutat arrangemang. 
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

Beslut skickas till 
Studiefrämjandet 
Kulturutvecklare 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§70 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag 2021 - 
Filmprojekt 2021 till sommaren 2022, ett samarbete med 
FUB Klippan 
2021/58 

Beskrivning av ärendet 
Studiefrämjandet ansöker om ett projektbidrag på 38 800 kr till ett filmprojekt som ska 
sträcka sig över ett år. Det är ett samarbete mellan Studiefrämjandet och FUB i Klippan. De 
vill från sommaren 2021 till sommaren 2022 arrangera ett filmprojekt för personer med 
funktionsnedsättning och målet är att starta upp en filmgrupp som kommer lära sig att sköta 
kameror, videoredigeringsprogram och olika sätt att göra filmer på. Det kommer under året 
bland annat att vara tävlingar och filmvisningar. 

Projektet kommer att ha kostnader för inköp av filmteknik mm samt för att arrangera 
workshops. Föreningarna står för egeninsatser i form av personal som är med och stöttar 
under hela året, lokaler, viss utrustning och teknik. 

Förvaltningen förordar denna typ av samarbetsprojekt och ser det praktiska användandet av 
film som en viktig del i utvecklingen för målgruppen och deltagarna. 
 
Thomas Jellinek (SD) ställer frågan om vem som kommer äga utrustningen. Både 
studiefrämjandet och FUB Klippan blir ägare men studiefrämjandet tillhandahåller 
utrustningen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 50, 2021-05-19. 
Tjänsteskrivelse från förv.chef, avd.chef kultur och kulturutvecklare, 2021-05-11. Ansökan + 
budget för projektet, 2021-04-28. 

Beslut 
att bevilja Studiefrämjandet ett projektbidrag på 38 800 kr för Filmprojekt 2021-2022, 
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till kultur- och fritidsarrangemang, verkkod 
3155, samt 
 
att redovisning av bidraget sker senast tre månader efter avslutad projektperiod. 
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

Beslut skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§71 

Sommarlovsaktiviteter 2021 
2021/52 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fått drygt 300 tkr från Socialstyrelsen till gratis och smittsäkra 
sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. Några föreningar har anmält intresse att bedriva 
verksamhet. Förvaltningen tillsammans med aktörer kommer genomföra sommarskolor med 
olika teman. Aktivitetsparken kommer ha öppet alla dagar i veckan. Alla kommundelar 
kommer att ha sommarlovsaktiviteter. 
 
Elin Luckmann (SD) påtalar att det ej är mycket aktiviteter för de yngre barnen 7-9 år. 
 
Issa Alahmad (S) ställer frågan om simverksamheten i sommar. Förvaltningschefen 
informerar att det kommer vara simskola för de yngre. 
Friluftsbadet i Östra Ljungby, som drivs av scouterna Östra Ljungby, öppnades den 15/6 och 
friluftsbadet i Ljungbyhed, som bemannas av egen personal har också öppnats upp. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 44, 2021-05-19. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att notera informationen. 

Beslut skickas till 
Avd.chef kultur 
Enhetschef Ung fritid 
 

 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§72 

Kommunfullmäktige § 38, 2021-04-26 - Val i Kultur- och 
fritidsnämnden efter P-O Seger (SD) 
2021/59 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 om ersättare efter Per-Olof Seger (SD) från 
uppdraget som ledamot, tillika andre vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Till ny 
ledamot i Kultur- och fritidsnämnden utsågs Lars Håkansson (SD), till ny ersättare utsågs 
Andreas Olofsson (SD), samt att till ny andre vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 
utsågs Oscar Einarsson (SD). 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 51, 2021-05-19 
Kommunfullmäktige § 38, 2021-04-26. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§73 

Kompletteringsbudget 2021 
2021/60 

Beskrivning av ärendet 
Kompletteringsbudgeten innehåller nämndernas överskott och underskott samt ej avslutade 
investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 2021. Dessutom 
innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte var kända när budget 2021 
beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut hänskjutits till 
kompletteringsbudget. 

Kultur- och fritidsnämnden har fått 200 tkr i KB för drift av friluftsbadet i Östra Ljungby och 
513 tkr är överskott från 2020 för ej slutförda projekt. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 om 2021 års kompletteringsbudget. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 52, 2021-05-19. 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 30, 2021-04-26. 
Bilaga 1, kompletteringsbudget.  
Bilaga 2, bokslut/verksamhetsområde.  
Bilaga 3, investeringsplan 2020-2024. 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§74 

Årsredovisning 2020 för kommunen 
2021/62 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisning har upprättats för 2020 med redogörelse över måluppfyllelse för de beslutade 
fullmäktigemålen.  

Kommunen har sex fullmäktigemål och ett inriktningsmål för varje enskild nämnd. 
Måluppfyllelsen för dessa mäts generellt genom utfallet av nämndernas mål och uppdrag, 
tillsammans med statistik och resultat från undersökningar och mätningar när sådana finns att 
tillgå. Tre av fullmäktigemålen bedöms vara fullgott uppfyllda, medan resterande bedöms 
vara på god väg att uppfyllas men att visst arbete för detta kvarstår.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 godkänna årsredovisningen 2020 för Klippans 
kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 53, 2021-05-19. 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 28, 2021-04-26.  
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 29, 2021-04-26. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att notera informationen. 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§75 

Hyresdebiteringar föreningslivet våren 2021 (1/1-30/6) 
2021/61 

Beskrivning av ärendet 
Många föreningar drabbas hårt av rådande Corona pandemin samt genom att följa 
Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer. Flertalet föreningar har 
fått ställa in mycket av sin träning eller bedriva verksamhet med starka restriktioner och med 
begränsat antal deltagare.  
För att underlätta för föreningslivet och för att begränsa ekonomiska skadeverkningar av 
pandemin föreslår förvaltningen att inte debitera föreningslivet hyra för fasta lokaler under 
våren, 1/1–30/6 2021. Förslaget avser de lokaler som föreningslivet hyr av kommunen med 
fasta kontrakt för egen disposition. Omfattningen av hyresdebiteringen är ca 400 tkr för 
perioden. 
 
Utebliven hyresdebitering påverkar inte prognosen för nämndens ekonomiska utfall då 
förvaltningen tagit hänsyn till en eventuell utebliven hyresdebitering när prognoserna gjorts 
under våren.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-05-26. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att det inte debiteras någon hyra för perioden 1/1–30/6 2021 för föreningar som hyr lokaler av 
förvaltningen för egen disponering.  

Beslut skickas till 
Aktuella föreningar med fasta hyreskontrakt. 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§76 

Bidragsansökan från Klippans Pistolklubb, veteran SM i 
pistol 22-25 juli 2021 
2021/89 

Beskrivning av ärendet 
Klippans Pistolklubb har 2021-06-16 inkommit med en bidragsansökan gällande veteran SM i 
pistol 22-25 juli 2021. 
Föreningen har fått uppdraget och den stora äran att i Skyttesportsförbundets namn arrangera 
2021 års Veteran-SM i pistol. Förening och förbund räknar med en tillströmning i antalet 
skyttar, mycket på grund av att året som förflutit med pandemin.  Det är mer än tänkbart, att 
det blir en ansamling av 150-talet skyttar. 

Inför detta evenemang skulle klubben behöva stöd/bidrag för utgifter som ligger utanför 
klubbens tänkta budget för året. 

Bidrag sökes för hyreskostnad av mobila toaletter, 4 st till en kostnad av 7 200 kr exkl moms. 
I gengäld täcker det transportkostnad, uppställning samt slutstädning av nämnda enheter. 

Bidrag sökes för kostnad tryckning av dekaler inför evenemanget, ett märke med text 
”Veteran-SM Pistol 2021” med kommunens logotyp som bakgrund. 1 200 kr exkl moms för 
200 märken. 

Bidrag sökes för tavelmaterial till de fem grenar som kommer att avgöras på krutbanan, om  
2 000 kr. 

 

Summerat söker Klippans Pistolklubb om ekonomiskt stöd motsvarande 10 400 kronor exkl 
moms, 13 000 kronor inkl moms. 

 
Thomas Jellinek (SD) undrar om kommunen äger några mobila toaletter. Förvaltningschefen 
informerar att det finns en förening i kommunen som har mobila toaletter att hyra ut och 
förvaltningen kommer undersöka detta. 

 

Beslutsunderlag 
Inkommen bidragsansökan från Klippans Pistolklubb, 2021-06-16. 
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen delegation på ärendet med ett maxbelopp på 13 tkr,  
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till arrangemang, verksamhetskod 3155, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta föreningen för mer detaljerad kostnadsspecifikation 
och egen insats i projektet, samt 
 
att bidraget betalas ut efter godkänd inkommen redovisning av arrangemanget. 

 

Beslut skickas till 
Klippans Pistolklubb 
Föreningskonsulent 

 
 

____

23



  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§77 

Informationsärenden 2021 
2021/65 

Beskrivning av ärendet 
Protokollsutdrag KSAU § 91, 2021-05-12 Fördelning av etableringsschablon år 2022. 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §53, 2021-05-24 - Hans Svensson (S) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förvaltningschefen informerar kring historien om hur Lindgrenska fonden blev till. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

____
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  PROTOKOLL  
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-06-16 

§78 

Redovisning delegationsärende 
Förvaltningen redovisar delegationsärenden inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
2021-06-16. 

Beskrivning av ärendet 
Dnr KFN 2021/63 
Nytt kvartersnamn på Nyslättsområdet. 

Delegat: Ordförandebeslut 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 2021-05-17. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 

____
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