
PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-02-21

Paragrafer
§§19-25

Sekreterare
Ingela Nymberg Olsson

Ordförande
Michael Nemeti

Justerande
Anders Andersson

Plats och tid OBS! Stora konsertsalen, musikskolan kl. 18:30-21:15

Beslutande ledamöter Michael Nemeti (S) (ordförande)
Suleyman Erdem (MP) (vice ordförande)
Kicky Sinclair (M) (2:e vice ordförande)
Ingela Jönsson (C)
Kristina Jonsson (M)
Anders Andersson (KD)
Mats Waldemarsson (S)  ersätter Eva Stjärnlind (S)
Ingemo Nilsson (C)  ersätter Jan Wallgren (S)
Per-Olof Seger (SD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Annika Ingelström-Nilsson (L)

Övriga närvarande Anders Björkqvist (rektor musikskolan) §§19-20
Jens Riis Olsson (chef bad och friskvård) §§19-21
Lotta Andgren (kulturutvecklare) §§19-21
Arne Amnér (förvaltningschef)
Ingela Nymberg Olsson (sekreterare)

Utses att justera Anders Andersson

Justeringens plats och 
tid
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kultur- och fritidsnämnden
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Förvaringsplats för 
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Kultur- och fritidsförvaltningen

 
.................................................Underskrift

Ingela Nymberg Olsson
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 19 Budget 2019 - förvaltningens förslag till äskande
§ 20 Budget 2018 - KB
§ 21 Översyn av bidragsreglerna
§ 22 Bokslut och verksamhetsberättelse 2017
§ 23 Nytt datum för nämndsmötet i april
§ 24 Kurser och konferenser 2018
§ 25 Informationsärenden  2018-02-21
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§ 19

Budget 2019 - förvaltningens förslag till äskande 
KFN 2018.0022

Ärendet
Förvaltningschefen redogör för upprättat förslag till äskande inför budget 2019 som ska 
behandlas vid upptaktsmötet/budgetberedningen 2018-03-20. Även investeringsbehoven 
de närmaste åren diskuteras.
Anders Björkqvist, rektor på musikskolan, Jens Riis Olsson, chef för bad och friskvård 
samt Lotta Andgren, kulturutvecklare informerar och argumenterar kring vissa äskanden.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 13.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Noterar informationen.
2. Upptar ärendet för beslut vid nämndens möte 2018-03-14.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 20

Budget 2018 - KB 
KFN 2018.0049

Ärendet
Förvaltningschefen informerar kring förvaltningens äskande avseende 
kompletteringsbudget 1/2018 för både drift och investeringar.
Kompletteringsbudgeten kommer att beslutas i fullmäktige 2018-04-24.
 
Driftbudget:
455 tkr     Offentlig utsmyckning (konstpotten)
500 tkr     Driftskostnader Sågen
 
Investeringbudget:
   964 tkr  Bolestad, asfaltering
   800 tkr  Skateanläggning (fr 2017)
   189 tkr  Åbyvallen (fr 2017)
   140 tkr  Badhuset, hkp-hiss ( fr 2017)
   100 tkr  Bäljaneå (fr 2017)
3 000 tkr  Inventarier Sågen (Ingår i Tekniska förvaltningens 30 milj. till Sågen projektet
                fr 2017)
 
Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 26
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 21

Översyn av bidragsreglerna 
KFN 2013.0155

Ärendet
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att göra en översyn av bidragsreglerna. Det 
har under våren 2017 genomförts en föreningsträff där det gjordes workshops kring olika 
frågeställningar. Under augusti 2017 genomfördes ett möte tillsammans med presidierna i 
socialförvaltningen och kommunstyrelsen för att förankra processen och få 
synpunkter/signaler inför förvaltningens fortsatta arbete kring bidragsöversynen.
 
En konsult har anlitats på timmar för att leda arbetet. Delar av förvaltningens 
ledningsgrupp har tillsammans med konsulten arbetat med bidragsöversynen.
 
Förvaltningschefen tillsammans med Jens Riis Olsson, chef för bad och friskvård, och 
Lotta Andgren, kulturutveckare redogör kring arbetet med översynen, samt syfte och mål 
med det tänkta bidragssystemet.
Förslag på bidragssystem är en dialogmodell och tre typer av bidrag, nämligen bidrag 
genom överenskommelse, arrangemangsbidrag och egna initiativ.
 
Förslaget skall ut på remiss till föreningarna under två veckor.
 
Ärendet kommer upp för beslut vid nämndens möte i april. Förhoppningen är ett beslut i 
kommunstyrelsen före sommaren och beslut i fullmäktige under sommaren/hösten.
 
Bidragsbestämmelserna föreslås gälla fr o m 2019-01-01.
 
Beslutsunderlag   
Förslag till bidragsbestämmelser för föreningsbidrag, version 9.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 11.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1.Noterar informationen.
2.Upptar ärendet för beslut vid nämndens möte i april.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 22

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 
KFN 2017.0343

Ärendet
Årsredovisning för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2017 presenteras.
 
Förvaltningschefen redogör för bokslut 2017. Fullmäktigemålen och nämndsmålen 
kommenteras.
 
Nämndens driftbudget redovisar ett överskott på 617 tkr. I resultatet skall anslaget för 
offentlig utsmyckning på 457 tkr avräknas och då blir resultatet + 160 tkr.
 
Den största avvikelsen är är på nämnd och ledning som redovisar ett rejält överskott som 
bl a  beror på att potten för konstnärlig utsmyckning finns här och att intäkterna blev 
högre än planerat.
 
Bad- och friskvårdsenheten har haft ett tufft år med nyöppning av Ljungbyheds 
friluftsbad efter en omfattande renovering och med det ökade kostnader. Uteblivna 
intäkter på badhuset p g a stängning och renovering. Det befarades ett rejält underskott 
men intäkterna ökade rejält under hösten så resultatet blev bättre än väntat.
 
Idrottshallar och musikskolan hamnade på röda siffror och ungdomsverksamheten, 
kulturverksamheten och biblioteket har ett litet överskott.
 
När det gäller investeringsbudgeten har förvaltningen inte genomfört alla projekt.
 
Projekt 771 (kompletterande inventarier och upprustning) är ej genomförd (400 tkr).
 
Projekt 778 (Åbyvallen upprustning) kvar 189 tkr. Det är beställt varor som ska levereras 
2018 vilket motsvarar överskottet.
 
Projekt 784 (Kl:s badhus handikappanpassning) kvar hela potten 400 tkr. Beställt 
en handikapphiss, 140 tkr, vilken kommer att installeras 2018.
 
Projekt 786 (Strövstigen Bäljaneå) påbörjats men inte färdigställts, ca 200 tkr. Kommer 
att bli klar under 2018.
 
Projekt 787 (Skateboardanläggning) kommer att genomföras i mars 2018, 800 tkr.
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När det gäller projekt 788 (friluftsbadet Lj-hed), projekt 790 (friskvårdsutrustning), 
projekt 801 (bibliotek inventarier) och projekt 793 (innergården) är alla genomförda med 
lyckat resultat.
 
Projekt 794 (musikskolan, ny teknik) hade 200 tkr, men har hittat andra och billigare 
lösningar varför även detta projekt kan avslutas.
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2017, bilaga KFN § 22/18.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 12.
 
Presidiets förslag till Kultur- och fritidsnämnden   
Noterar och godkänner årsredovisningen för 2017.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 23

Nytt datum för nämndsmötet i april 
KFN 2018.0054

Ärendet
Nämndsmötet den 18 april föreslås ändras till den 25 april p g a att förvaltningens 
ledningsgrupp är på internat.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Godkänner att nämndens möte i april flyttas till 2018-04-25.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 24

Kurser och konferenser 2018 
KFN 2018.0035

Ärendet
Inbjudan från Skåneidrotten gällande konferens - En framtid tillsammans - kommun och 
idrottsrörelse, med fokus på anläggningsfrågor. Konferensen äger rum 2018-03-14 i 
Hässleholm.
 
Inbjudan till kulturpolitiska överläggningar 2018 - Ett samtal om kulturpolitiska 
prioriteringar med barns och ungas kulturvanor i fokus. Konferensen äger rum
2018-02-28 i Helsingborg.
 
Beslutsunderlag    
Inbjudan från Skåneidrotten.
Inbjudan från Region Skånes kulturförvaltning.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänner att presidiet bereds möjlighet att medverka vid båda konferenserna samt 
godkänner Kristina Jonssons deltagande vid Skåneidrottens konferens i Hässleholm den 
14 mars.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 25

Informationsärenden  2018-02-21 
KFN 2018.0010

Ärendet
KFN 2018.28.000
Skrivelse från Nils Svensson, Färingtofta IK – Tackbrev.

KFN 2018.30.000
Förslag till instruktion för kommundirektören – protokollsutdrag KS § 12, 2018-01-10

KFN 2018.45.000
Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden – protokollsutdrag KF § 3, 2018-01-30.

KFN 2018.46.000
Kultur- och fritidsnämndens äskande om medel för satsning avseende ökad integration – 
protokollsutdrag KS § 38, 2018-01-31.

KFN 2018.47.000
Styrdokument i Klippans kommun – protokollsutdrag KF § 13, 2018-01-30.

KFN 2017.63.175
Motion gällande skjutande av nyårsfyrverkerier – protokollsutdrag KF § 16, 2018-01-30.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens sammanställning, 2018-02-21
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____
 
 

Paragrafen är justerad

21 (21)


	3b98674f-e734-4acd-ba99-5d2ad4c5ad52.docx
	50918d26-91f8-4d60-885e-8356b0430a18.docx
	Innehållsförteckning

	770f1c67-13d4-45dd-ba4f-52b4ec7b239f.docx
	Budget 2019 - förvaltningens förslag till äskande
	Ärendet


	a350ac61-8872-470a-bf3b-79ca7639a4f1.docx
	Budget 2018 - KB
	Ärendet


	4cc49bb6-68fa-4397-a869-e84d2fdb06e6.docx
	Översyn av bidragsreglerna
	Ärendet


	40500e2a-cd34-42ee-ac52-bfb9a3198442.docx
	Bokslut och verksamhetsberättelse 2017
	Ärendet


	1ca7932c-3380-4ff8-8676-9d0c27b7224d.pdf
	ebe7aa3a-d9e2-4cc3-a29e-7402e89b9122.docx
	Nytt datum för nämndsmötet i april
	Ärendet


	d125c572-8483-4869-97e8-06f3e915f7e3.docx
	Kurser och konferenser 2018
	Ärendet


	9d9a1c26-45f0-46ff-bd28-bc0aa194fcef.docx
	Informationsärenden  2018-02-21
	Ärendet



