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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 1 Rapport "Bruksspelet 2017".
§ 2 Information kring Sågen som  ett möjligt Leaderprojekt.
§ 3 Ansökan om bidrag till Bruksspelet 2018.
§ 4 Beslutsattestanter 2018
§ 5 Beslutsordning i personalärenden inom kultur- och 

fritidsförvaltningen 2018
§ 6 Rapport konsumentrådgivning fjärde kv. 2017.
§ 7 Rapport intern kontroll 2017 och förslag till intern kontrollplan för 

2018.
§ 8 Ansökan om bidrag till Klippan Lady Open 2018.
§ 9 Valborgsmässofirande 2018.
§ 10 Budget 2019 - Tidplan.
§ 11 Extra nämndsmöte 2018-02-21.
§ 12 Lotteritillstånd 2017.
§ 13 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
§ 14 Dataskyddslagen 2018 (Revision 2017-11-07).
§ 15 Klippanfestivalen 2018 och framåt.
§ 16 Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 

skolbibliotek.
§ 17 "Åsa kärringen", Johanna Olsdotter
§ 18 Informationsärenden KFN 2018-01-24
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2018-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Rapport "Bruksspelet 2017". 
KFN 2017.0139

Ärendet
Vid nämndens möte 2017-11-01 informerade ansvarig för Bruksspelet om årets 
uppsättning, Högt flygande planer.
Nämnden önskade en tydligare ekonomisk redovisning av Bruksspelet.
 
Vid dagens möte redogör Heléne Lindquist, Amabile, kring ekonomin utifrån visad 
resultatrapport.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 110, 2017-11-01.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2018-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Information kring Sågen som  ett möjligt Leaderprojekt. 
KFN 2017.0339

Ärendet
Annika Jönsson från Leader Nordvästra Skåne med Öresund informerar om 
leadermetoden, deras mål, insatsområde m m.
Leaderområdet består av Familjen Helsingborg utom Perstorps kommun, d v s 10 
kommuner totalt. Ett Leaderprojekt är mellan 1 - 3 år och syftet är bl a  att det ska ge 
förbättring och utveckling för fler än de som ansöker om Leaderpengarna. Under 
perioden 2014 - 2020 finns det totalt en pott på 68 milj. kr att fördela ut.
Annika Jönsson informerar om vem som kan ansöka och hur det går till.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut      
Noterar informationen.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3

Ansökan om bidrag till Bruksspelet 2018. 
KFN 2017.0240

Ärendet
Teater Amabile, Heléne Lindquist, har 2017-11-10 inkommit med ansökan om bidrag för 
att uppföra Bruksspelet 2018. Föreningen ansöker om tjänster och bidrag till ett 
sammanlagt värde av 250 tkr från kommunen, liksom de tre senaste åren.
 
Bruksspelet 2013 och 2014 var ett LEADER-samarbete där Klippans kommun varit en av 
fem medfinansiärer.
 
Beslutsunderlag 
Teater Amabiles ansökan, inkom 2017-11-10.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 8, 2018-01-11.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
1. Beviljar Teaterföreningen Amabile ett bidrag om 50 tkr för Bruksspelet 2018.
2. Ansvarig för Bruksspelet skall inkomma med detaljerad ekonomisk redovisning, 
balansrapport och resultatrapport, av arrangemanget.
3. Finansiering sker genom nämndens anslag till förfogande (obj 117).
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2018-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

Beslutsattestanter 2018 
KFN 2017.0236

Ärendet
Enligt gällande regler ska nämnderna fatta beslut om beslutsattestanter.
 
Förvaltningen föreslår att för ansvarskod 4021 och 4031 utse Kent Hansson,
671030-7890, fr o m 2018-02-01.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-16.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Godkänner förvaltningens förslag till beslutsattestant.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2018-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Beslutsordning i personalärenden inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 2018 
KFN 2017.0237

Ärendet
Beslut i personalärenden utgår från kommunstyrelsens delegation till arbetsutskott, 
personalchef samt förvaltningschefer, dat. dec 2006, och förtecking över personalärenden 
som är av verkställighetskaraktär, dat. dec 2006.
 
Förvaltningen föreslår att Kent Hansson har rätt att fatta beslut i personalärenden inom 
ansvarsområde/ansvarskod 4021 och 4031.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-16.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Noterar informationen
2. Överlämnar ärendet för kännedom till kommunledningsförvaltningen, HR-
avdelningen.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

Rapport konsumentrådgivning fjärde kv. 2017. 
KFN 2018.0021

Ärendet
Rapport från fjärde kvartalet 2017 avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs stad 
genom Konsument Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun enligt avtal.
Under perioden 2017-10-01 till 2017-12-31 har 48 kontakttillfällen registrerats gällande 
Klippans kommun (fördelade på 17 ärenden). Det kan konstateras att huvuddelen av 
ärendena rör juridisk rådgivning. De flesta frågor från konsumenter i Klippans kommun 
har under perioden gällt kategorierna köp av fordon och av varor för hem och trädgård. 
Under hela 2017 har 277 kontakttillfällen fördelade på 63 ärenden registrerats från 
Klippans kommun
 
Beslutsunderlag     
Rapport konsumentrådgivning fjärde kv. 2017.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar rapporten.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7

Rapport intern kontroll 2017 och förslag till intern kontrollplan för 
2018. 
KFN 2017.0335

Ärendet
2017 års kontrollområde var att granska och förnya samtliga existerande policydokument 
som finns inom nämndens ansvarsområden, samt inventera behovet av ev. nya. 
Förvaltningschefen informerar att i samband med bidragsöversynen som pågår kommer 
olika policydokument tas fram under våren 2018.
 
Nämnden beslutade 2017-12-06 om följande kontrollområde för 2018: Att förvaltningen 
upprättar inventarieförteckning över inventarier och andra stödbegärliga inventarier, 
under ett basbelopp, inom förvaltningens olika enheter.
Förvaltningschefen har haft dialog med ekonomikontoret som ställer krav på fler 
kontrollpunkter.  Förvaltningen föreslår följande kompletterande kategorier:
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.
 
Beslutsunderlag   
Internkontrollplan 2018, Stratsys.
Redovisning internkontrollplan 2017, Stratsys.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Godkänner förvaltningens redovisning av internkontroll 2017.
2. Godkänner förvaltningens förslag till kompletterande intern kontrollplan för 2018.
3. Överlämnar rapporten till ekonomikontoret och kommunrevisionen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 8

Ansökan om bidrag till Klippan Lady Open 2018. 
KFN 2018.0006

Ärendet
Klippans Brottarklubb har 2018-01-02 inkommit med ansökan om bidrag, 150 tkr, för att 
genomföra Klippan Lady Open 2018 samt till webbsändningar av tävlingen.
Klippan Lady Open är ett årligt återkommande arrangemang som samlar världseliten i 
dambrottning och med det sätter kommunen i fokus. Detta år har turneringen fått 
statusen/utmärkelsen av UWW att vara 1 av4 rankingturneringar i världen inför VM.
Tävlingen webbsänds i föreningens försorg vilket skapar ett intresse över hela världen.
 
Beslutsunderlag  
Klippans Brottarklubbs ansökan 2017-12-27.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 6, 2018-01-11.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
1. Beviljar Klippans Brottarklubb ett bidrag om 75 tkr till Klippans Lady Open 2018 efter 
ekonomisk redovisning av arrangemanget.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till förfogande (obj. 117).
3. Ev. extra kostnader för särskild städning i anslutning till arrangemanget debiteras 
föreningen.
4. Föreningen får själv bekosta det materiel av typ flaggor etc. till arrangemanget som 
förvaltningen inte har tillgång till.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

Valborgsmässofirande 2018. 
KFN 2017.0340

Ärendet
Tidigare år har Munkakören åtagit sig arrangemanget och erhållit ett bidrag om 11 tkr. 
Firandet har skett vid Toma i Klippan och markägare är Sten Gyllenstierna.
 
Förvaltningen har varit i kontakt med Munkakören och de är villiga att åta sig uppdraget 
att arrangera Valborgsmässofirandet 2018.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 2, 2018-01-11.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Beviljar Munkakören ett bidrag om 11 tkr efter ekonomisk redovisning av 
arrangemanget.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till högtider (akt. 431).
_____

Paragrafen är justerad
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2018-01-24
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§ 10

Budget 2019 - Tidplan. 
KFN 2017.0338

Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till Tidplan för budget 2019.
 
Beslutsunderlag   
Ekonomikontorets förslag till Tidplan, 2017-11-20, bilaga KFN § 10/18.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-01-11, § 4.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 11

Extra nämndsmöte 2018-02-21. 
KFN 2018.0020

Ärendet
För att bl a hinna med processen kring budget 2019 föreslås ett extra nämndsmöte 
onsdagen 21/2.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut       
Godkänner ett extra nämndsmöte 2018-02-21.
_____
 

Paragrafen är justerad
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§ 12

Lotteritillstånd 2017. 
KFN 2017.0342

Ärendet
Förvaltningen presenterar 2017 års rapport om beviljade lotteritillstånd.
Reg.nr                 Förening                                                   Giltigt t o m
 
Inga föreningar ansökte om lotteritillstånd under 2015
 
1/2016                 Klippans Filatelistklubb                           2019-02-28
2/2016                 SPF Seniorerna Åby Klippan                   2019-05-24
3/2016                 Vedby kyrkliga syförening                      2019-10-01
4/2016                 Klippans Rödakorskrets                           2020-01-01
 
1/2017                 Ljungbyheds Rödakorskrets                    2020-09-20
 
Kicky Sinclair är utsedd av nämnden 2014-12-10 till kommunens lotterikontrollant.
 
Kicky Sinclair har varit i kontakt med Lotteriinspektionen och fått information och 
förtydligande kring vad som gäller för lotteritillstånd, kontroll och redovisning.
Förvaltningen kommer att skicka ut ett informationsbrev till berörda föreningar.
 
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens skrivelse, 2018-01-02.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 3, 2018-01-11.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar och godkänner rapporten.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 13

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

Ärendet
Förvaltningschefen visar de senaste ritningarna över lokalerna i Sågenhuset. Ritningarna 
är nu låsta och ska ut för upphandling under v 5. Byggstart är planerad till april 2018.
Alla föreningar som är planerade att ha sin verksamhet i Sågenhuset och som är anslutna 
till Riksidrottsförbundet ska göra en ansökan till Skåneidrotten som kan inbringa stora 
belopp. Klippans Gymnastikkrets kommer att stå för ansökan som gäller alla 
föreningarna.
 
De tilltänkta föreningarna i Sågenhuset är inbjudna till en workshop 2018-01-27. Det ska 
bl a diskuteras om hur de gemensamma ytorna ska fyllas. Annika Jönsson från Leader 
kommer att medverka och informera om möjligheten att söka pengar till ett ev. 
Leaderprojekt.
 
Parkeringsplatser till Sågenhuset kommer att skapas vid "Emilhuset" där de gamla 
byggnaderna ska rivas.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 7, 2018-01-11.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 14

Dataskyddslagen 2018 (Revision 2017-11-07). 
KFN 2017.0234

Ärendet
En ny dataskyddslag  träder i kraft under våren 2018 och förvaltningen bör hålla sig väl 
informerad.
Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta 
personuppgiftslagen. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU.
Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de 
registrerades rättigheter förstärks.
 
 
It-chef Carl-Gunnar Thosteman är inbjuden till förvaltningens ledningsgrupp, 25/1, för att 
informera kring ärendet.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 15

Klippanfestivalen 2018 och framåt. 
KFN 2017.0216

Ärendet
Sedan ett antal år anordnas Klippanfestivalen i juni månad med Lions Klippan och 
Partyfabriken som arrangörer. Lions Klippan får stöd i form av ett kontantbidrag från 
kultur- och fritidsnämnden om 100 tkr för att arrangera festivalen. Festivalen består i 
mat- och dryckesförsäljning, tivoli, musikunderhållning från scenen och ett antal 
barnaktiviteter. Stora delar av arrangemanget görs av Partyfabriken som står för scen, tält, 
tivoli och all underhållning. Partyfabriken arbetar alltid med en lokal organisatör som 
samarbetspart och i Klippans fall är det Lions som är den lokala arrangören och tar ansvar 
för delar av kringarrangemanget.

Förvaltningen ser ett behov av att utveckla festivalen till ett bredare arrangemang med en 
tydligare kulturell prägel och som tilltalar en bredare publik.
Ett antal dialogmöten har förts med Partyfabriken vilka ser positivt på en breddning och 
kvalitetshöjning av festivalen för att nå en bredare målgrupp. Även möte med Lions har 
genomförts som ser positivt på en treparts drift av arrangemanget.
En person är anställd, som börjar den 12 februari, och ska bl a arbeta med 
Klippanfestivalen.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 16

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek. 
KFN 2016.0221

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2017-06-20 av kommunfullmäktige fått i uppdrag att 
utreda möjligheten att integrera Ljungbyheds bibliotek med Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek.
Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig positiva till 
att en utredning genomförs.
 
En enkel förstudie gjordes under 2012 och det fortsatta arbetet kommer att utgå från den 
redovisningen. Viktoria Ejnarsson Zuniga kommer att leda arbetet. .
Biträdande rektor för Ljungbyhedsskolan och bibliotekschefen träffas regelbundet.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen.
_____
 
 

 

Paragrafen är justerad
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§ 17

"Åsa kärringen", Johanna Olsdotter 
KFN 2018.0027

Ärendet
Eva Stjärnlind (S) upptar fråga om "Åsa kärringen", Johanna Olsdotter. Ett original som 
levde under 1822-1915. Hon levde flera år i en jordkula uppe på Söderåsen. Trots de 
eländiga förhållanden hon levde under, framkom det efter hennes död 1915, att 
hon skapat en fond som var till "behövande och mindre bemedlade fruntimmer i V 
Sönnarslöv". Hon är begravd på V Sönnarlövs kyrkogård.
 
Nämnden anser att "Åsa kärringen" har ett visst kulturhistoriskt värde.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Uppdrar åt förvaltningen att undersöka om fonden fortfarande finns att tillgå.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 18

Informationsärenden KFN 2018-01-24 
KFN 2018.0010

Ärendet
 
KFN 2018.11.790
Protokoll Handikapprådet, 2017-09-18.

KFN 2017.26-4.861
Redovisning av 2017 års Musik i Parken, Ljungbyhed.

KFN 2018.19.150
Uppsägning av samverkan gällande konsumentrådgivning – Protokollsutdrag KF § 139, 
2017-12-19.
 
Eva Stjärnlind (S) berömmer utställningen om Klippanpopen 40 år, en musikutställning i 
och med tiden, som visades i Konsthallen under perioden 9 dec 2017 - 14 jan 2018. 
Många besökare och en hel del långväga.
 
Annika Ingelström-Nilsson (L) upptar frågan om vad som händer utanför biblioteket. Det 
kommer att planteras träd och bli ett kuperat landskap med gräskullar. Tekniska 
förvaltningen har uppdraget och det finns en budget för biblioteket på 100 tkr och 
åbyskolan har en budget på 500 tkr.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens sammanställning 2018-01-24.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Förslag till beslut
Noterar informationen.

Paragrafen är justerad
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