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§ 23
Ansökan om ekonomiskt stöd för iordningsställande av
samlingslokaliteter i Forestad.
KFN 2009.0098

Ärendet
Riseberga-Färingtofta hembygdsförening och Forestads Byhistoriska förening har till
kommunen inkommit med ansökan 2009-10-28, om ekonomiskt stöd för
iordningställande av samlingslokaliteter i Forestad. Ansökan om bidrag uppgår till ca
200 000 kr och ärendet är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Ärendet har varit uppe för beslut på nämndens möte i februari, men blev
återremitterat till presidiet.
Ansökan om ekonomiskt stöd, 2009-10-28.
Yttrande från stadsarkitekt Göran Lönnqvist, 2010-04-08.
Förslag till yttrande från förvaltningen, 2011-02-07.
Kultur- och fritidsnämnden § 6, 2011-02-16.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 29, 2011-03-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att i sitt yttrande till kommunstyrelsen föreslå avslag på föreningens ansökan.
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§ 24
Ansökan om bidrag till förbättringar av anläggningen i Rynke.
KFN 2010.0090

Ärendet
Ljungbyheds Pistolklubb har inkommit med ansökan 2010-10-04, om bidrag till
förbättringar av anläggningen i Rynke.
Beslutsunderlag
Ljungbyheds Pistolklubb bedriver idag verksamhet i både luftpistolskytte, banskytte
samt fältskytte på tomtfastigheten i Rynke respektive lokalen i Ljungby skola. För att
bredda verksamheten och stärka den aktivitet som redan finns vill föreningen göra
vissa förbättringar av anläggningen i Rynke. Föreningen vill lägga nya takplåtar på
klubbstugan, samt bygga en skjutplats under tak för fripistol på 50-metersbanan.
Totalt ansöker föreningen om 58 160 kr.
Förvaltningschefen och fritidskonsulenten har tillsammans med presidiet och repr.
från föreningen gjort en okulär besiktning av anläggningen 2011-02-18.
Förvaltningen föreslår att föreningen får 25 000 kr 2011 och 25 000 kr 2012.
Ansökan från Ljungbyheds Pistolklubb, 2010-10-04.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 32, 2011-03-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att Ljungbyheds Pistolklubb erhåller 25 000 kr i bidrag 2011 och 25 000 kr 2012 till
förbättringar av anläggningen i Rynke efter redovisning av genomfört arbete.
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§ 25
Förslag till ev. nedläggning av IP-Skogen.
KFN 2011.0015

Ärendet
IP-Skogens anläggning är ca 30 år gammal och utrustningen är i stort behov av
upprustning.
Beslutsunderlag
Uthyrningsstatistiken visar på nedåtgående trend och utrustningen är i många stycken
otidsenlig. Mot denna bakgrund har samarbetsgruppen för IP-Skogen haft tre möten
med samtliga orienteringsklubbar inom 4-K och diskuterat anläggningens framtid.
Orienteringsklubbarna har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till koncept för IPSkogens framtid som bygger på att orienteringsklubbarna ”ikläder” sig ett
huvudmannaskap för anläggningen.
Föreningarnas framställan till kommunerna beräknas vara klart i maj.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 33, 2011-03-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 26
Rapport om verksamheten vid friluftsbaden inför säsongen 2011.
KFN 2011.0021

Ärendet
Verksamheten vid de temp. friluftsbaden inför säsongen 2011.
Beslutsunderlag
Vid nämndens sammanträde 2011-02-16 informerades om ett antal åtgärder som
behöver göras under 2011 om vi skall kunna hålla oss inom årets budget för
friluftsbaden.
Budgeten för friluftsbaden överskreds med ca 400 000 kr 2010.
Badet i Östra Ljungby är också i stort behov av ommålning från grunden då det har
uppstått stora luftbubblor i befintlig färg på väggarna. Även friluftsbadet i
Ljungbyhed ska målas om enligt plan. Tekniska förvaltningen och entreprenören,
som 2010 försökte laga läckaget i Ljungbyhed, arbetar tillsammans för att hitta
läckaget som fortfarande finns.
Besparingen som tidigare räknats ut kommer att bli mindre då lägsta lönerna har
höjts för personalen.
Dialog med entreprenörerna ang. avtal för de båda friluftsbaden pågår och uppstart
för baden beräknas blir 4 juni 2011 som planerat.
Kultur- och fritidsnämnden § 19, 2011-03-23.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 27
Bildande av ett kulturutskott
KFN 2011.0022

Ärendet
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden har inkommit med skrivelse,
2011-02-08, ang bildande av ett kulturutskott.
Beslutsunderlag
Presidiet föreslår avslag med motiveringen att tjänsten som kulturstrateg har bl a som
uppgift att förbereda kulturfrågor till nämnden. Vid behov kan också sakkunniga
kontaktas i speciella frågor.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 35, 2011-03-16.
Skrivelse från Socialdemokraterna, 2011-02-08.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår enligt presidiet
att avslå förslag om bildande av kulturutskott.
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§ 28
Förslag på ändring av arbetssätt i kultur- och fritidsnämnden.
KFN 2011.0023

Ärendet
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden har inkommit med skrivelse,
2011-02-08, ang förslag på ändring av arbetssätt i nämnden.
Beslutsunderlag
I skrivelsen påpekas att kulturfrågor respektive fritidsfrågor bör komma i
sammanhängande delar på dagordningen.
Många ärenden hör ihop och är både en kultur- och fritidsfråga. Därför är det svårt
att särskilja vissa ärenden.
Även bearbetningen av att skapa en kallelse i programmet Platina innebär merarbete
om man ska flytta runt på ärenden.
Mot denna bakgrund anser presidiet inte det är befogat att försöka dela upp kulturoch fritidsfrågorna.
I skrivelsen föreslås också fler nämndsmöten/år. I år har nämnden åtta möten
inplanerade. Vid behov sätts fler möten in. Nämnden har också extra möten med
tema t ex budget och inriktningsmål.
Förvaltningen har svårt att hinna med att administrera fler möten och behöver mer
beredningstid för att kunna ta fram bra underlag till nämndsmötena.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 36, 2011-03-16.
Skrivelse från Socialdemokraterna, 2011-02-08.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiet
att avslå begäran om uppdelning av kultur- och fritidsfrågor på dagordningen, samt
att avslå önskan om fler inplanerade nämndsmöten/år, eftersom det är möjligt att
boka in extra möten vid behov.
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§ 29
Samarbetsavtal gällande FaR-verksamheten inom Klippans kommun
2011.
KFN 2011.0024

Ärendet
Samarbetsavtal gällande FaR-verksamheten inom Klippans kommun 2011.
Beslutsunderlag
Det har upprättats ett avtal gällande FaR-verksamheten i Klippans kommun 2011
mellan Klippans kommun/kultur- och fritidsförvaltningen, Vårdcentralen i Klippan
och Apotek Kronan i Klippan.
Avtal, 2011-01-12
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna upprättat samarbetsavtal ang. FaR-verksamheten inom
kommunen 2011.
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§ 30
Ansökan om att bli registrerad som bidragsberättigad förening.
KFN 2011.0025

Ärendet
Klippans Unga Örnar har inkommit med skrivelse, 2011-02-09 om att bli godkänd
som bidragsberättigad förening, samt ansökan om driftbidrag för Örnstugan.
Beslutsunderlag
Ansökan från Klippans Unga Örnar, 2011-02-09.
Verksamhetsberättelse m fl handlingar för 2009.
Verksamhetsberättelse m fl handlingar för 2010
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 37, 2011-03-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att godkänna Klippans Unga Örnar som bidragsberättigad förening fr o m 1 maj
2011,
att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med föreningen göra en besiktning av
Örnstugan, för att komma fram till rätt nivå på driftbidraget, samt
att därefter presentera ett förslag till nämnden till årligt driftsbidrag för Örnstugan.
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§ 31
Stiftelsen Lindgrenska fonden
KFN 2011.0027

Ärendet
Kapitalet idag är 78 179,71 kr. Räntan uppgår till 9 189,14. Uttag får ske vart tredje
år när kapitalet uppgått till 50 000 kr och endast från räntan. Senaste uttaget är gjort
2001.
Beslutsunderlag
Skrivelse, 2011-01-19.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 39, 2011-03-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att presentera statuter och regler, samt den ekonomiska
behållningen på nämndens junimöte.
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§ 32
Ansökan om 3 000 kr i bidrag till dator.
KFN 2011.0028

Ärendet
Klippans Frimärksungdom har inkommit med ansökan, 2011-02-15, om bidrag till
införskaffande av en dator.
Beslutsunderlag
Föreningen har idag ingen dator. Datorn är tänkt att användas till att söka
information. Föreningen ansöker om 3 000 kr.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 40, 2011-03-16.
Ansökan, 2011-02-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att bevilja Klippans Frimärksungdom 3 000 kr till en dator.
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§ 33
Ansökan om bidrag med 25 000 kr till musikal våren 2011.
KFN 2011.0030

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen, Klippans gymnasieskola ansöker i skrivelse
inkommen 2011-03-16, om bidrag till musikalprojekt våren 2011.
Beslutsunderlag
Projektet är ett samarbete med Joacim Hedman, regissör och koreograf, anställd vid
Göteborgsoperan. Skolan ansöker om 25 000 kr i bidrag.
Förvaltningen ser ett stort värde i att arrangemang kan genomföras. Mot denna
bakgrund föreslår förvaltningen att 25 000 kr anslås till musikalprojektet ur anslaget
för arrangemang.
Ansökan, 2011-03-16.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 42, 2011-03-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att bevilja barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasieskolan, 25 000 kr i bidrag till
rubricerade musikalprojekt under våren 2011,
att lokalen i kv. Sågen 8 upplåtes till arrangemanget utan kostnad enligt en särskilt
upprättad bokningsbekräftelse där förutsättningarna för upplåtelsen noteras, samt
att ev. extra kostnader för särskild städning i anslutning till arrangemanget debiteras
barn- och utbildningsförvaltningen, samt
att dialogmöte mellan berörda intressenter i ärendet genomförs.

Signatur justerare
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§ 34
budgetuppföljning 2011
KFN 2011.0031

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2011-03-31.
Beslutsunderlag
Förvaltningen noterar inga särskilda avvikelser.
Ansvarsrapport t o m 2011-03-31.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna budgetuppföljning t o m 2011-03-31.
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§ 35
Ansökan om flaggor och fanor 2011.
KFN 2011.0032

Ärendet
Förvaltningen har annonserat om möjligheten för föreningar och privatpersoner att
ansöka om svensk flagga eller fana.
Vid ansökningstiden slut har fyra ansökningar inlämnats till förvaltningen.
Flaggorna kommer att delas ut i samband med Nationaldagsfirandet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tilldela flaggor till följande privatpersoner: Liselott Jönsson Klippan, Malin
Hammarstrand Klippan, Stefan Malm Klippan och Inga-Lill Stolt Klippan.
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§ 36
Rapport från sportlovet 2011.
KFN 2011.0033

Ärendet
Fritidskonsulent Björn Lundin har upprättat en rapport, dat 2011-04-12 ang.
sportlovet 2011.
Beslutsunderlag
Rapport, 2011-04-12.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 37
Budget 2012 - Inriktningsmål etc.
KFN 2011.0035

Ärendet
Inriktningsmål för 2012.
Beslutsunderlag
Nämnden beslutade inför 2011 om nya resultatmål, uppdelat på sju olika
verksamheter. Dessa är ej koordinerade med inriktningsmålen.
Förvaltningschefen och presidiet har tillsammans med utvecklingsstrateg Anders
Ebbesson utarbetat ett förslag på nya inriktningsmål för 2012.
Kommunen har sen tidigare beslutat om fyra fokusområde:
Våra barn och ungdomar/Resultaten i skolan
Folkhälsa/Livskvalitet
Dialog
Varumärke/Identitet/Helhetsansvar
Förslaget på inriktningsmål för 2012 innebär ett gemensamt inriktningsmål inom
varje fokusområde för varje verksamhet samt ett specifikt inriktningsmål per
verksamhet.
Förvaltningen föreslår ett extra möte 2011-08-24, ang budget 2012 och
inriktningsmålen.
Förslag till inriktningsmål 2012, 2011-03-28

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till inriktningsmål 2012 med tillägg att under rubriken
ungdomsverksamhet ändra inriktningsmålet till: I samverkan med föreningar och
andra aktörer utveckla nya verksamhetsformer samt skapa mötesplatser som präglas
av bredd och mångfald, samt
att kalla till ett extra nämndsmöte 2011-08-24 ang. inriktningsmålen i budget 2012.
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§ 38
Investeringsplan 2011.
KFN 2011.0036

Ärendet
Förvaltningen rapporterar att nämndens investeringsram för 2011 uppgår till
1 450 000 kr.
Beslutsunderlag
Nämnden har totalt 2 400 000 kr att disponera under 2011, inkl 950 000 kr som är
överfört från bokslut 2010.
Förvaltningens förslag till fördelning av nämndens investeringsbudget:
Objekt
Budget
Förslag
1. Inventarier/utrustn.
Inventarier, utrustn,
300 000
2. Idrottshallarna
Rep. av utrustning
Efter besiktning
3. Åbyvallen
Upprustning
Belysning

100 000

500 000
500 000

500 000
500 000

250 000
100 000
200 000

250 000
400 000

5. Bibliotek
Inventarier ny teknik

150 000

150 000

6. Ljungbyheds FB
Bassängmålning

400 000

400 000

2 400 000

100 000
2 400 000

4. Klippans Badhus
Konstnärlig utsmyckn.
Handikappanp./etapper

7. Reserv
Summa

(TB 2010)

(TB 2010)
(TB 2010)

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslagen fördelning av investeringsbudgeten för 2011, samt
att överlämna investeringsplan för 2011 till ekonomikontoret för kännedom
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§ 39
Förslag till bidrag till kulturföreningar 2011.
KFN 2011.0038

Ärendet
Inför utbetalningen av bidrag till kulturföreningarna har presidiet möten med varje
förenings ordförande och kassör.
Beslutsunderlag
Presidiet har under våren träffat representanter för kulturföreningarna och diskuterat
bidragen för 2011.
De avtal som skrevs 2010 är väl uppfyllda och förslag till avtal för 2011 föreligger
enligt nedan:
Kontot för föreningsbidrag är uppdelat enligt följande:
Föreningsstöd
358 000 kr
Bidrag till 50 och 100 års jubileum
50 000 kr
Bidr. till Valborgsmässo- och Nat.dagsfir.35 000 kr
Förvaltningens förslag enligt PM dat 2011-04-13:
Bidrag till kulturföreningar
För. Hyllstofta Ryggåsstuga
Riseberga-Färingtofta hemb.för.
Klippans hembygdsförening
V Sönnarslövs bygdeför.
Ö Ljungby o Källna hemb.för.
Åsbo Släkt- o folklivsforskareför.
”Klippans Musikkår
Klippans Ungdomsorkester
Teater Amabile
Klippans Amatörernas Folkdanslag
Klippan-Ängelholm Suzukiför.
Klippans Konstförening
”Föreningen Veteranjärnvägen
Kvinnor Tillsammans
Föreningen Norden
Lj-heds Aeronautiska Sällskap
Biografen Grand
Lj-hed Militärhist. Museum
Summa:

Signatur justerare

6 000 kr
9 000 kr
9 000 kr
6 000 kr
9 000 kr
7 000 kr
12 500 kr (lokalkostn.bidrag)
16 000 kr
12 000 kr
10 000 kr
11 000 kr
3 000 kr
25 000 kr (driftbidrag)
10 000 kr
20 000 kr
2 000 kr
20 000 kr (KS beslut)
20 000 kr (KS beslut)
48 000 kr (KS beslut)
50 000 kr (KS beslut)
305 500 kr
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av bidrag till kulturföreningar
2011.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

21 (28)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

22 (28)

Sammanträdesdatum

2011-04-27

§ 40
Representation/utbildningar m m.
KFN 2011.0042

Ärendet
Ordföranden tar upp frågan om riktlinjer när det gäller inbjudningar, utbildningar
m m som kommer till nämnden.
Beslutsunderlag
Alla inbjudningar, utbildningar m m som kommer till nämnden bör beredas i
presidiet med förslag till nämnden. För nämndens ledamöter beslutas om ev.
deltagande i nämnden. Det finns inga särskilda medel avsatta för fortbildning av
nämndens ledamöter.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att inbjudningar till utbildningar och representation bereds i presidiet inför ev. beslut
i nämnden.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

23 (28)

Sammanträdesdatum

2011-04-27

§ 41
Förslag till handikappanpassning av omklädningsrummen i Klippans
Badhus.
KFN 2011.0045

Ärendet
Handikappanpassning av omklädningsrummen i Klippans Badhus.
Beslutsunderlag
Förvaltningen presenterar en skiss på förslag till handikappanpassning av två
omklädningsrum. Summan för ombyggnaden är kostnadsberäknat av tekniska
förvaltningen till ca 400 000 kr.
Förslag till budget för projektet:
1. TB (överskott från 2010)
200 000 kr
2. Budgeterat 2011 (invest.budgeten)
100 000 kr
3. Ospecificerat 2011 (inom ramen för
100 000 kr
tilldelad inv.budget) 400 000 kr
Skissförslag, rev. 2010-10-25.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 50, 2011-03-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att anslå 400 000 kr ur 2011-års budget till handikappanpassning av omklädningsrum
i Klippans Badhus, samt
att uppdra åt tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen att genomföra
ombyggnaden inför uppstarten den 22 augusti 2011.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

24 (28)

Sammanträdesdatum

2011-04-27

§ 42
Ansökan om bidrag till musikfesten Ljudbangen i Ljungbyhed
2011-06-11.
KFN 2011.0050

Ärendet
Ljungbyheds IF, fotbollssektionen har inkommit med ansökan, dat 2011-03-31, om
50 000 kr i bidrag till musikfesten ”Ljudbangen” i Ljungbyhed
Beslutsunderlag
Nämnden anser att det är viktigt att kommunen stödjer Ljudbangsarrangemanget i
Ljungbyhed i likhet med att kommunstyrelsen avsätter resurser till den årligen
återkommande Klippanfesten.
Ansökan, dat 2011-03-31.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Ljungbyheds IF ett bidrag om 25 000 kr till musikfesten ”Ljudbangen”
2011 efter ekonomisk redovisning av arrangemanget.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

25 (28)

Sammanträdesdatum

2011-04-27

§ 43
Ansökan om bidrag till inköp av barn- och ungdomslitteratur från
Statens kulturråd.
KFN 2011.0053

Ärendet
Statens kulturråd fördelar bidrag för att främja tillgången till litteratur på folk- och
skolbiblioteken och i syfte att öka intresset för läsning bland barn och ungdomar.
Ansökan om bidrag skall vara inlämnat 2011-04-11.
Beslutsunderlag
Förvaltningen ansöker om totalt medieanslag på 790 000 kr, varav folkbibliotekets
totala medieanslag är 540 000 kr och skolbibliotekets totala anslag är 250 000 kr.
Ansökan till Statens kulturråd.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-04-27

§ 44
Regler/anvisningar för uppsättning av fasta reklamskyltar i
Ljungbyheds idrottshall.
KFN 2011.0056

Ärendet
Föreningen Split Vision Badminton Ljungbyhed har inkommit, 2011-03-28, med
förslag på hur uppsättning av reklamskyltar bör göras i idrottshallen i Ljungbyhed.
Beslutsunderlag
Föreningen föreslår att reklamskyltar som sättes upp ska ha måtten 1220x610 mm.
Reklamen klistras på en hårdplastskiva som är 5 mm tjock. Skyltarna ska placeras
längs långsidan åt norr ovanför ribbstolarna i stora hallen delas i åtta lika stora
sektioner med möjlighet till nio reklamskyltar i varje sektion.
Förvaltningen tillstyrker förslaget med följande tillägg:
Att inget reklamskyltsavtal får vara längre än 3 år åt gången.
Att inga reklamskyltar får sitta uppe som inte har något avtal samt att
reklamskyltarna är hela och för övrigt i gott skick. I annat fall kan kommunen ta ner
reklamskylten på föreningens bekostnad.
Att arrangören eller kommunen äger rätt att täcka över de fasta reklamskyltarna vid
tillfälliga arrangemang om arrangemanget så kräver det.
Skrivelse från Split Vision Badminton Ljungbyhed, inkom 2011-03-28.
Yttrande kultur- och fritidsförvaltningen, 2011-04-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föreningens förslag till regler på hur uppsättning av reklamskyltar bör
göras i idrottshallen i Ljungbyhed med förvaltningens tillägg,
att inget reklamskyltsavtal får vara längre än 3 år per avtalsperiod.
att inga reklamskyltar får sitta uppe som inte har något avtal samt att reklamskyltarna
är hela och för övrigt i gott skick. I annat fall kan kommunen ta ner reklamskylten på
föreningens bekostnad, samt
att arrangören eller kommunen äger rätt att täcka över de fasta reklamskyltarna vid
tillfälliga arrangemang om arrangemanget så kräver det.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-04-27

§ 45
Ansökan om bidrag till 75-års jubileum.
KFN 2011.0054

Ärendet
Färingtofta IK har inkommit med ansökan, dat 2011-04-10, om bidrag på 25 000 kr
till föreningens 75-års jubileum.
Beslutsunderlag
Lördagen den 21 maj 2011 firar föreningen detta jubileum på Snälleröds IP.
Förvaltningen föreslår att Färingtofta IK beviljas 25 000 kr till arrangemanget.
Ansökan dat 2011-04-10.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Färingtofta IK ett bidrag om 25 000 kr till föreningens 75-års jubileum
efter ekonomisk redovisning av arrangemanget.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

28 (28)

Sammanträdesdatum

2011-04-27

§ 46
Informationsärenden
Ärendet
1. Svar på formulär, 2011-02-17.
2. Nytt om kultur - Sveriges Kommuner och Landsting, 2011-02-14.
3. Nytt om fritid – Sveriges Kommuner och Landsting, 2011-02-14.
4. Inbjudan till delregionalt kultursamverkansmöte – Region Skåne kulturnämnden,
2011-02-18.
5. Protokoll från kommunala Handikapprådet, 2010-12-15.
6. Projekt Rönneådalen – Skånes Nordvästpassage, kommunal medfinansiering –
Ksau 2011-02-16.
7. Kultursamverkansmodellen – Kulturnämnden Region Skåne, 2011-02-15.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

