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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 138 Kulturstipendium 2018
§ 139 Budget 2019 - nämndsmål
§ 140 Stöd via uppdragsavtal
§ 141 Ansökan om bidrag för Lady Open 2019
§ 142 Sveriges föreningsvänligaste kommun
§ 143 Budget 2019 - driftbudget, taxor och avgifter
§ 144 Internkontroll - uppföljning 2018 och förslag 2019
§ 145 Budget 2018 - uppföljning
§ 146 Ansökan om att bli bidragsberättigad förening
§ 147 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 148 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
§ 149 Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 

skolbibliotek
§ 150 Informationsärenden KFN 2018-11-14
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138

Kulturstipendium 2018 
KFN 2018.0196

Ärendet
30 tkr är avsatta i budget 2018. Vid ansökningstidens slut har sex ansökningar inkommit.

Cecilia Hoff önskar stöd för att genomföra en fotoutställning och kunna ta fram digitalt 
material och fortsätta sin kreativa rehabiliteringsprocess.

Max Alm önskar stöd för att utveckla ett nytt konstverk som innehåller ljussättning och 
glas med nya kombinationer och former.

Ellen Öberg studerar till civilingenjör i Lund och söker resestipendium för att åka till 
Australien och där utveckla sin språkkunskap och läsa kurser inom kemiteknik.

Ellen Öberg studerar till civilingenjör i Lund och söker arbetsstipendium för att kunna ta 
flygcertifikat i Ljungbyhed.

Maya Verma söker resestipendium för att kunna gå en kurs i oljemålningsteknik för Mary 
Beth McKenzie i New York. Hon söker stöd till kursavgiften, flygbiljetter mm. Maya 
arbetar som konstnär och frilansjournalist och undervisar också i bild på olika 
kulturskolor. Hon ser att denna vidareutbildning kan främja hennes konstnärskap men 
även hennes utveckling kring undervisning i bildkonst för barn.

Ernst Skoog, med postadress i Kvidinge i Åstorps kommun, studerar vid Konsthögskolan 
i Stockholm. Ernst söker stöd till sin konstnärliga dokumentär om västernparken High 
Chaparral i de småländska skogarna.
 
Per-Olof Seger är inte med i beredningen av ärendet, Oscar Einarsson går in som 
tjänstgörande och Anders Andersson är justerare för denna paragraf.
 
Förvaltningen föreslår följande: Maya Verma får 7 500 kr, Cecilia Hoff får 2 500 kr och 
Max Alm får 5 000 kr.
Stipendierna delas ut vid Kommunfullmäktiges möte den 18 december.
 
Beslutsunderlag   
Alla ansökningar.
Förvaltningens skrivelse, 2018-10-25.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 97, 2018-10-25.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Föreslår att Maya Verma får 7 500 kr och även diskutera framtida samarbete med henne 
kring bildkonst med barn på t ex Sågen, Cecilia Hoff får 2 500 kr och Max Alm får 5 000 
kr.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139

Budget 2019 - nämndsmål 
KFN 2018.0107

Ärendet
Nya nämndsmål inför 2019. Nämndsmålen ska vara klara senast i samband med 
internbudgeten 2018-11-15.
 
Inför 2019 är tanken att vissa nämndsmål som berör personal/medarbetare, ekonomi samt 
mål som är verksamhetsinriktade och övergripande ska kopplas direkt till ett antal 
fullmäktigemål. Det bör vara tydliga mål där det framgår vad vi vill med kultur- och 
fritidsnämdens verksamhet.
 
Förvaltningen föreslår följande nämndsmål inför 2019:
* Antalet ideella ledare inom föreningslivet ska öka med 5%.
  Målvärde - ökning utifrån 2018 års värde.
 
* Simkunnigheten i årskurs 3 skall uppgå till 92%.
 
* 70% av kommunens medborgare är nöjda med kommunens kultur- och fritidsutbud.
Mäts genom enkätundersökning.
 
* Kultur- och fritidsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsplats.
Målvärde, en ökning från 2018 års HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) totalindex 
i 2019 års medarbetarundersökning
 
Förvaltningen föreslår följande nämndsuppdrag inför 2019:
* Ta fram en kultur- och fritidsstrategi för Klippan 2026.
 
* Utveckla strategier och insatser för att minsa den digitala klyftan i samhället.
 
De tidigare fem gemensamma nämndsmålen ska bli sju gemensamma 
hållbarhetsmål/utvecklingsmål som i sin tur ska nå till kommunens befolkningsmål (19 
500 inv. 2026). Alla nämndsmål ska som tidigare vara mätbara och tidsatta.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 128, 2018-10-18.
Förvaltningschef Arne Amnérs skrivelse
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Godkänner förvaltningens förslag till nämndsmål och uppdrag för 2019.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 140

Stöd via uppdragsavtal 
KFN 2018.0164

Ärendet
Grand Bio i Ljungbyhed har sedan år 2007 erhållit finansiellt stöd från kommunen 
(reviderat år 2010) för att ”hålla biografverksamheten igång för allmänheten,”.
Den senaste utbetalningen gjordes i början av år 2017 och avsåg 2016-års verksamhet. 
Sedan år 2010 har stödet varit ca 66 tkr årligen.
Eftersom verksamheten bedrivs av en enskild näringsidkare ser förvaltningen att det inte 
går att ge bidrag på samma grunder som föreningslivet, vilket inte är förenligt med 
kommunallagen.
Biografen i Ljungbyhed har ett stort värde för medborgarna i kommunen och den är väl 
värd att värna om på olika sätt. Biografägaren äger rätten till programutbud vilket vi som 
kommun inte kan påverka men förvaltningen önskar bredda utbudet genom att ingå ett 
avtal enligt följande:
* Två till fyra filmkulturella evenemang per år där biografägaren står för lokal, 
driftteknik och personella resurser utifrån filmvisning medan arrangören (kommun eller 
förening) står för innehållet såsom filmhyra etc.
 
* Minst sex stycken skolbiovisningar årligen där biografägaren står för lokal, driftteknik 
och personella resurser utifrån filmvisning.
 
* Biografägaren stimulerar till filmkulturell bredd genom egna insatser i repertoaren 
alternativt i samverken med extern filmförening eller liknande.
 
Biografägaren och förvaltningen/nämnden tecknar ett uppdragsavtal gällande 
ovanstående punkter och summan betalas ut i december efter utvärdering av genomfört 
uppdrag.
 
Förvaltningen har en önskan att på sikt kunna diskutera en framtida teatersatsning med en 
teaterförening i Bio Grands lokaler för att på det sättet bredda möjligheterna att behålla 
en kulturell skatt i kommunen som kommer många medborgare till gagn.
 
Beslutsunderlag
Arne Amnérs skrivelse, 2018-10-23.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 94, 2018-10-25.
Arne Amnérs skrivelse, 2018-11-14.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Uppdrar åt förvaltningen att skriva ett avtal med verksamhetsutövaren för Grand Bio i 
Ljungbyhed.
2. Redovisar upprättat förslag till avtal vid nämndens möte i december.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141

Ansökan om bidrag för Lady Open 2019 
KFN 2018.0174

Ärendet
Klippans Brottarklubb arrangerar i februari 2019 en av, kanske världens främsta 
brottningstävling för tjejer/kvinnor i Lady Open. Arrangemanget firar 25-års jubileum 
och föreningen vill lyfta tävlingen ytterligare. Ett av målen för 2019 års tävling är att 
bjuda in Nordkorea att delta vilket skulle generera stor uppmärksamhet för turneringen 
och med det Klippan som kommun.

Förvaltningen har haft dialog med arrangörerna för att se på olika möjligheter att stödja 
arrangemanget på fler sätt än ekonomiskt. Förvaltningen avser att hjälpa med praktiska 
saker som flaggor, vaktmästarresurs m m för att underlätta för klubben.
Förvaltningen ser att turneringen ger många mervärden för kommunen och för 
brottningen specifikt varför turneringen är väl värd att stödja.

Klubben ansöker om 150 tkr för arrangemanget och förvaltningen föreslår ett bidrag på 
90 tkr samt marknadsföringsinsatser till ett värde av ytterligare 5 tkr. Utöver ekonomisk 
hjälp föreslår förvaltningen hyresbefrielse för idrottshallen under tävlingsdagarna.

Klippans Brottarklubb har inkommit 2018-11-14 med en budget för arrangemanget.
 
Beslutsunderlag   
Klippans Brottarklubbs ansökan, 2018-09-24.
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-10-23.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 95, 2018-10-25.
Klippans Brottarklubbs budget, 2018-11-14.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Beviljar Klippans Brottarklubb ett bidrag om 90 tkr samt marknadsföringsinsatser 
motsvarande ett värde av 5 tkr.
2. Bidraget betalas ut efter ekonomisk redovisning av arrangemanget.
3. Finansiering sker genom nämndens anslag till kultur- och fritidsarrangemang, (obj. 
117).
4. Upplåter Klippans idrottshall utan kostnad under tävlingsdagarna.
5. Klippans Brottarklubb får själv bekosta det materiel av typ flaggor etc. till 
arrangemanget som förvaltningen inte har tillgång till.
6. Ev extra kostnader för särskild städning i anslutning till arrangemanget debiteras 
föreningen.
_____
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142

Sveriges föreningsvänligaste kommun 
KFN 2018.0190

Ärendet
Föreningen Sveriges Föreningar uppmanar föreningar och kommuner att nominera till 
Sveriges föreningsvänligaste kommun 2018.
Förvaltningen jobbar hårt för att vi skall kunna uppfattas så på sikt men vår uppfattning är 
att vi fortfarande har en bit kvar för att kunna leva upp till en sådan titel varför 
förvaltningen föreslår att kommunen inte nominerar sig själva till denna utmärkelse i år.
 
Beslutsunderlag  
Sveriges Föreningars skrivelse, 2018-10-17.
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-11-07.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Föreslår kommunstyrelsen att inte kandidera till utmärkelsen Sveriges 
föreningsvänligaste kommun 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143

Budget 2019 - driftbudget, taxor och avgifter 
KFN 2018.0157

Ärendet
Driftbudget för 2019 är fastställd till 48 664 tkr, vilket även omfattar kompensation för 
hyresökning samt prisökning städ (löneökningar) och för löneökningar 2018.
Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när 
förhandlingarna har avslutats.
 
Ingående ram (tkr)                                                             45 232
Från kompletteringsbudget 1/2018                                    -      925
Konsumentvägledning, flyttas till KS, -125 tkr
Ökad hyra Sågen, 500 tkr
Lägre hyra och kap.kostnader p g a nedskrivning
baden 2017, -1 300 tkr
 
Sågen driftskostnader                                                             2 630
Sågen kapitalkostnader                                                              370
Bolestad motorbana, kapitalkostnader                                       125
Föreningsbidrag, från KS                                                           560
Komp. hyresökning samt prisökning städ (löneökn.)                  65
Löneökningar inkl. arvoden 2018, helårseffekt 2019                  13
Kulturarrangemang                                                                    200
 
Summa förändring                                                                3 432
 
Totalt tilldelad ram för år 2019                                         48 664  
 
Investeringsbudgeten, som är beslutad i Kommunfullmäktige, och avser Kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2019 till 6 000 tkr enligt följande:
Komplettering, inventarier, utrustning                                   1 000
El och belysning Kopparmöllan                                                500
Klubbhus Ljungbyhed                                                            4 500
 
Förvaltningen föreslår inga ändringar av taxor och avgifter inför 2019. I samband med att 
förvaltningen håller på med en bidragsöversyn som förhoppningsvis ska börja gälla fr o 
m 2020-01-01 föreslås att avvakta med ändringar av taxor och avgifter.
 
Förvaltningen har redovisat budgetförslaget i förvaltningens samverkansgrupp (MBL) 
2018-11-05 och de fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag  
Rapport budget uppdelat per ansvar, bilaga KFN § 143/18.
Fullmäktiges uppdrag till Kultur- och fritidsnämnd 2019.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 98, 2018-10-25.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Godkänner förvaltningens förslag till driftbudget 2019.
2. Godkänner att taxor och avgifter som avser nämndens verksamhet är oförändrade 
2019.
3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 144

Internkontroll - uppföljning 2018 och förslag 2019 
KFN 2018.0199

Ärendet
Nämnden beslutade 2017-12-06 och 2018-01-24 om följande kontrollområde för 2018;
Att förvaltningen upprättar inventarieförteckning över inventarier och andra 
stöldbegärliga inventarier, under ett basbelopp, inom förvaltningens olika enheter.
Personal - kompetensbrist vid pensionsavgångar inom flera områden.
Kommunikation - kommunikations- och marknadsföringsbrister vid arrangemang och 
evenemang. Även tidsbrist och personella resurser inom förvaltningen föreligger.
Säkerhet - ensamarbete.
 
Några av de riskfaktorer som förvaltningen har valt att titta på under året kommer inte att 
slutföras under 2018, varför förvaltningen föreslår att dessa kvarstår under 2019, detta 
gäller kommunikationsriskerna. I övrigt kommer de riskmoment som förvaltningen 
arbetat med under året att vara identifierade och åtgärdade under 2018 enligt bif. 
åtgärdsdokumentation.
 
Förvaltningen föreslår följande kontrollområde för 2019.
Ekonomi - Kontrollera fakturor att KX-nr är rätt/riktigt angivit. Kontrollera fakturor att 
syfte och deltagare vid representation och utbildning finns angivet.
Personal - Ej nåbara ansvarspositioner. HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) ökar 
inte.
Kommunikation - Kommunikation och marknadsföringsbrister vid arrangemang och 
evenemang som kan leda till utebliven mottagare av insatsen. Brister i 
webbredaktörtjänst.
IT - Bristande IT-jour.
Verksamhet - Brister i teknisk utrustning vid uthyrning. Antalet ideella ledare i 
föreningslivet ökar inte. Simkunnigheten i årskurs 3 ökar inte.
 
Beslutsunderlag  
Redovisning av kontrollmoment 2018, bilaga KFN §144A/18.
Förslag till intern kontrollplan 2019, bilaga KFN § 144B/18.
Förvaltningschef Arne Amnérs skrivelse, 2018-11-07.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Godkänner förvaltningens redovisning av internkontroll 2018.
2. Godkänner förvaltningens förslag till internkontroll 2019.
3. Överlämnar rapporten till ekonomikontoret och kommunrevisionen.
4. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 145

Budget 2018 - uppföljning 
KFN 2018.0036

Ärendet
Förvaltningen redovisar budgetuppföljning t o m oktober 2018.
Bad- och friskvårdsenheten har något bättre resultat sedan september. Befarat tapp 
avseende försäljning av årskort p g a renovering och stängning blev inte så stort som 
befarat. Fortsatt underskott avseende idrottshallar p g a stigande underhåll.
Prognosen för helår är fortsatt ett nollresultat.
 
Beslutsunderlag   
Resultaträkning t o m 2018-10-31.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar och godkänner budgetuppföljningen t o m oktober 2018.
_____

Paragrafen är justerad

33 (39)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 146

Ansökan om att bli bidragsberättigad förening 
KFN 2018.0200

Ärendet
Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Ljungbyheds IF (LIF), som idag håller till på gamla Ljungby skola, har under många år 
varit i behov av ett nytt klubbhus, nya omklädningsrum och ett nytt förråd till deras 
maskinpark.
 
Förvaltningen har funnit begagnade moduler på ca 276 m2 som kostar ca 550 tkr. 
Förvaltningen har tillsammans med repr. från LIF och Tekniska förvaltningen besiktigat 
modulerna 2018-10-05. Tekniska förvaltningen har uppskattat kostnaden för 
ombyggnaden till ca 2,5 milj. kr. Utöver ombyggnaden tillkommer kostnader för 
ventilation och avlopp samt transport och förvaring av modulerna till våren 2019.
 
Ärendet var uppe i Kommunstyrelsen 2018-11-07 och blev godkänt samt att 
investeringsmedlen, 4,5 milj. kr flyttas över till 2019.
 
En del av modulerna kom till Klippan 2018-11-09 och förvaras i en stor lagerlokal hos ett 
företag i Klippan och en del av modulerna som står på sockel är kvar i Landskrona.
Förvaltningen ska träffa LIF under v 47 för att skissa/rita på en planlösning för 
modulerna som sedan ska vidare till Tekniska förvaltningen som utför arbetet.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148

Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8. 
KFN 2013.0149

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att vid dagens byggmöte framkom att byggföretaget inte 
kan hålla tidplanen för projektet.
Det är problem med leveranser, bl a av innedörrar som inte kommer förrän under v 50 
och p g a det kan inte ventilationssystemet testas. Alla Föreningar som idag håller till på 
47:an och var lovade inflyttning november/december får vänta tills slutet av januari 2019. 
Förvaltningen håller på att förhandla med hyresvärden om att förlänga hyresavtalet till 
och med januari 2019.
 
Slutbesiktning av projektet planeras till 2019-01-18 och fr o m 2019-01-25 är det tänkt att 
föreningarna ska kunna börja flytta in i sina lokaler.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek 
KFN 2016.0221

Ärendet
Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150

Informationsärenden KFN 2018-11-14 
KFN 2018.0010

Ärendet
KFN 2018.202-1.870
Länsstyrelsen Skåne – Beslut om tillstånd till att riva byggnad nr 63 – marketenteri 
tillhörande byggnadsminnet – Dragon-, Husar- och infanterilägret på Ljungbyhed, 
fastigheten Sjöleden 1:5, Klippans kommun.

KFN 2018.198-1.330
Boverket – Beslut om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, 700 tkr.
 
Presidiet informerar från mötet med revisionen 2018-11-06.
 
Ordföranden föreslår att efter nämndens möte i december går alla ut och äter tillsammans.
 
Förvaltningschefen informerar kring projektet Aktivietspark. Fokusgrupper skapas och en 
projektledare är utsedd.
 
Ärendet gällande Klippans Bowlinghall om kommunal borgen fick avslag i 
Kommunstyrelsen. Det beslutades att uppdra åt förvaltningen att till nästa 
Kommunstyrelse ta fram ett köpekontrakt för Bowlinghallen. Förvaltningschefen har haft 
kontakt med den tänkta driftentreprenören och börjat diskutera kring ett avtal.
 
Asfalteringen av kartingbanan i Bolestad är klar och föreningen är mycket nöjd.
 
Per-Olof Seger (SD) informerar att vid Läderbackarna står gamla skylthållare som sticker 
upp från marken och kan skada någon. Förvaltningen kommer att informera Tekniska 
förvaltningen om problemet.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens sammanställning, 2018-11-14.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____
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