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§ 38
Konstnärlig utsmyckning till kv Väpnaren, Klippan.
KFN 2010.0106.866

Ärendet
I fråga om konstnärlig utsmyckning till kv. Väpnaren har dess styrgrupp vid möte
2010-11-09 gett kultur- och fritidsnämnden uppdraget att i samråd med nämnda
styrgrupp ta fram förslag på konstnärlig utsmyckning såväl exteriört som interiört.
Kultur- och fritidsnämnden har utsett Camilla Alexandersson att ingå i den grupp
som ska ta fram förslag till konstnärlig utsmyckning.
Gruppen har besökt fyra konstnärer för att undersöka vilket utbud som finns
tillgängligt. Man har enhälligt kommit fram till att det verk som passar bäst som
huvudsmyckning är en skulptur av Antonio Pasquini.
Den invändiga utsmyckningen föreslås bestå av fyra stora konstverk som idag finns
på Rickmansgården i Ljungbyhed. Dessutom föreslås att fotografier på Klippanmotiv
från Blomgrens bildarkiv placeras ut på avdelningarna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Treklövern, dat 2012-03-27.
Bilder på konstverket av Pasquini.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till konstnärlig utsmyckning av kv. Väpnaren.
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§ 39
Bidragsansökan från Studiefrämjandet om studieförbundens
utvecklingsbidrag 2012.
KFN 2012.0045.048

Ärendet
Studiefrämjandet har inkommit 2011-11-22 med ansökan om utvecklingsbidrag för
2012.
Beslutsunderlag
Bidragsreglerna ändrades för studieförbunden fr o m 2011 med ett särskilt
utvecklingsbidrag som motsvarar 10% av årsbudgeten d v s 52 000 kr.
Upplägget och handläggningen av utvecklingsbidraget har ej varit bra. Förvaltningen
har haft ett särskilt möte med repr. från studieförbunden 2012-03-27 ang.
ansökningsförfarande och handläggning av bidraget där bl a följande föreslogs:
1. Inkomna ansökningar från Studiefrämjandet, Sensus, ABF och Studieförbundet
Vuxenskolan avslås.
2. En ny gemensam ansökan från studieförbunden inlämnas senast 2012-04-30 inom
ramen för 40 000 kr.
3. Gemensam ansökan för 2013 inlämnas senast 2012-10-30 med ett
avstämningsmöte 2012-10-02.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna ansökningsförfarande och handläggning av utvecklingsbidraget, samt
att inkommen ansökan från Studiefrämjandet avslås.
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§ 40
Bidragsansökan om studieförbundens utvecklingsbidrag 2012
KFN 2012.0046.048

Ärendet
Sensus, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan har inkommit med ansökan om
utvecklingsbidrag för 2012.
Beslutsunderlag
Bidragsreglerna ändrades för studieförbunden fr o m 2011 med ett särskilt
utvecklingsbidrag som motsvarar 10% av årsbudgeten d v s 52 000 kr.
Upplägget och handläggningen av utvecklingsbidraget har ej varit bra. Förvaltningen
har haft ett särskilt möte med repr. från studieförbunden 2012-03-27 ang.
ansökningsförfarande och handläggning av bidraget där bl a följande föreslogs:
1. Inkomna ansökningar från Studiefrämjandet, Sensus, ABF och Studieförbundet
Vuxenskolan avslås.
2. En ny gemensam ansökan från studieförbunden inlämnas senast 2012-04-30 inom
ramen för 40 000 kr.
3. Gemensam ansökan för 2013 inlämnas senast 2012-10-30 med ett
avstämningsmöte 2012-10-02.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna ansökningsförfarande och handläggning av utvecklingsbidraget, samt
att inkomna ansökningar från Sensus, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan avslås.
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§ 41
Ansökan om flaggor och fanor 2012.
KFN 2012.0052.873

Ärendet
Förvaltningen har annonserat om möjligheten för föreningar och privatpersoner att
ansöka om svensk flagga eller fana.
Vid ansökningstiden slut har tre ansökningar inlämnats till förvaltningen.
Följande organisationer/privatpersoner har ansökt om flagga/fana 2012:
Hyllstofta Skytteförening, flagga
Flygvapenregionen Syd, fana
Tommy Dahlman, flagga
Förvaltningens föreslår att flagga delas ut till Hyllstofta Skytteförening och till
Tommy Dahlman. Vidare föreslås avslag till Flygvapenregionen Syds ansökan om
fana då föreningen ej är lokalt verksam.
Flaggorna kommer att delas ut vid Nationaldagsfirande i kommunen 2012.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tilldela flaggor enligt förvaltningens förslag.
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§ 42
Bidrag till kulturföreningar 2012.
KFN 2012.0057.048

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 2012.
De bidrag som skrevs 2011 är uppfyllda och förslag tillavtal för 2012 föreligger
enligt nedan:
Kontot för föreningsbidrag är uppdelat enligt följande:
Föreningsstöd
376 000 kr
Bidrag till 50 och 100 års jubileum 50 000 kr
Bidr. Till Valborgsmässo- o Nat.d.fir. 35 000 kr
Förvaltningens förslag enligt PM dat 2012-04-11:
Bidrag till kulturföreningar
Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga
Riseberga-Färingtofta hemb.för.
Klippans hembygdsförening
V Sönnarlövs bygdeförening
Ö Ljungby o Källna hembygdsför.
Åsbo Släkt- o folklivsforskare
”Klippans Musikkår
Klippans Ungdomsorkester
Teater Amabile
Klippan Amatörernas Folkdanslag
Klippan-Ängelholm Suzukiför.
Klippans Konstförening
”Föreningen Veteranjärnvägen
Kvinnor Tillsammans
Föreningen Norden
Lj-heds Aeronautiska Sällskap
Biografen Grand
Lj-heds Militärhistoriska 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
10 000 kr
25 000 kr (driftbidrag)
20 000 kr
2 000 kr
20 000 kr (KS beslut)
20 000 kr (KS beslut)
66 000 kr (KS beslut TB 18 000 kr)
70 000 kr (KS beslut)
343 500 kr
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Ledamot Michael Nemeti föreslår att Klippans hembygdsförening, RisebergaFäringtofta hembygdsförening och Ö Ljungby o Källna hembygdsförening bör få
vardera 1 000 kr extra, utöver ordinarie bidrag som är 1 000 kr, för att genomföra
Nationaldagsfirande.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av bidrag till kulturföreningar
2012 med de föreslagna ändringarna.
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§ 43
Systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, inom kultur- och
fritidsförvaltningen
KFN 2010.0013.026

Ärendet
Under 2011 har det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kultur- och
fritidsförvaltningen följts upp med hjälp av arbetsmiljöingenjör Olle Jönsson,
Feelgood i likhet med 2010.
Beslutsunderlag
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår
naturligt i verksamheten. Arbetet med SAM handlar bl a om att i det dagliga arbetet
uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön, som kan påverka
de anställdas hälsa och säkerhet.
Arbetsmiljön regleras av Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen (AMF)
samt ett antal olika föreskrifter (AFS).
Rapport ang. SAM inom kultur- och fritidsförvaltningen, 2012-02-17.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 22, 2012-03-14
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera och godkänna rapporten.
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§ 44
Idrottslokalen i kv Sågen 8
KFN 2007.0007.

Ärendet
Ombyggnad av lokaler för gymnastik i kv Sågen. Enligt byggmötet 2012-04-13 går
ombyggnaden enligt tidplan.
Beslutsunderlag
Hyresavtal:
Efter inkommen revidering, 2012-02-15 från SIKAB, av kostnadsberäkning gällande
investering och hyra för ombyggnaden av idrottslokalerna i kv Sågen har ärendet
varit uppe i kommunstyrelsen 2012-03-07 och fått klartecken till projektet.
Nämnden har hemställt hos kommunstyrelsen om den ökade hyreskostnaden som
uppgår till 83 671 kr/år, totalt 348 516 kr/år.
Hyresavtal kommer att upprättas mellan SIKAB och tekniska förvaltningen,
fastighetsavdelningen. Därefter tecknar tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
ett avtal med kultur- och fritidsförvaltningen som i sin tur tecknar ett avtal med
Klippans gymnastikkrets.
Hyresreducering:
Enligt skrivelse dat 2012-02-15 från tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
framgår att förvaltningen inte godkänner kravet på hyresreduktion motsvarande 3
månadshyror, (126 750 kr) då föreningarna inte kunnat bedriva sin verksamhet p g a
att det regnat in i lokalerna.
Skrivelse från tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, dat 2012-02-15.
Skrivelse från SIKAB, dat 2012-01-26.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 20, 2012-03-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen, samt
att frågan ang. utebliven hyresreducering tas upp i budgetsamråd med
kommunstyrelsens presidie.
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§ 45
Utvidgning av fritidsgårdsverksamheten i Bunkern Ljungbyhed
KFN 2009.0104.816

Ärendet
Föreningen Modell Ljungbyhed bedriver fritidsgårdsverksamhet i
Ljungbyhedsskolans källarlokaler som kallas för ”Bunkern”. Skolan upplåter lokalen
utan hyra samt svarar för städningen.
Beslutsunderlag
Föreningen Modell Ljungbyhed har haft kontakt med Treklövern om en lokal i g:a
bokcaféet vid biblioteket i Ljungbyhed.
Förvaltningen har träffat föreningen 2012-03-12 och gått igenom förutsättningarna
för att kunna bedriva sin verksamhet i lokalerna. Föreningens förhoppning är att
kunna starta verksamheten den 1 september 2012.
Föreningen kan inte avsätta resurser till att betala någon hyra för lokalen.
Föreningen tar på sig ansvaret för den öppna ungdomsverksamheten samt att
tillhandahålla alla inventarier inkl. serveringsdisk etc i lokalen
Treklövern har inkommit med en offert, 2011-12-22, där årshyran för g:a bokcaféet
är 120 000 kr och hyrestiden är 5 år.
Diskuteras att Treklövern tillsammans med förvaltningen och föreningen Modell
Ljungbyhed bör bjuda in grannar som är berörda för att informera om det planerade
projektet.
Ärendet har varit uppe i budgetsamråd med kommunstyrelsens presidie 2011-10-13.
Hyresoffert från Treklövern 2011-12-22.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 21, 2012-03-14.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till avtal om öppen
ungdomsverksamhet med föreningen Modell Ljungbyhed utifrån att föreningen
bedriver verksamheten i f.d bokcaféet i Ljungbyhed, samt
att ansöka hos kommunstyrelsen om täckning för hyran för lokaler i g:a bokcaféet
hösten 2012, 40 000 kr och 2013, d v s ca 160 000 kr.
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§ 46
Yttrande betr. spelplan för boule i Ljungbyhed.
KFN 2011.0152.820

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har från kommunstyrelsen fått rubr. ärende för yttande.
Beslutsunderlag
PRO-Ljungbyhed har inkommit med skrivelse dat 2011-07-14 till kommunstyrelsen
beträffande spelplan för boule i Ljungbyhed.
Förvaltningen har träffat repr. för föreningen 2012-02-10 och diskuterat alternativa
platser för boulebana i Ljungbyhedsområdet. Det framkom vid mötet att
Ljungbyheds stadspark var en lämplig plats.
Efter samråd med föreningen föreslår förvaltningen följande:
Att en boulebana placeras i Ljungbyheds stadspark i syfte att främja åldersintegration
och få en mer levande parkmiljö. Om banan placeras i parken bör banskötseln ingå i
tekniska förvaltningens parkskötsel. Föreningens önskemål innefattar att spelplanen
har 5 banor, 3 x 12 m d v s en yta på totalt 180 m2.
Kostnaden för att anlägga en spelplats för boule beräknas uppgå till ca 75 000 kr.
I avvaktan på att medel kan disponeras till en ny boulebana i Ljungbyhed kan de
bouleintresserade använda den provisoriska banan som finns vid Ljungbyheds
friluftsbad.
Skrivelse från PRO-Ljungbyhed, dat 2011-07-14.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 23, 2012-03-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår enligt presidiets förslag
att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa denna paragraf som sitt yttrande i
ärendet.
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§ 47
Rapport ang. statusbedömning och investeringsbehov på friluftsbaden.
KFN 2011.0194.811

Ärendet
Ett särskilt nämndsmöte ang. verksamheten vid friluftsbaden har ägt rum
2012-03-08. På nämndsmötet 2012-03-21 beslutades bl a om öppettider och
biljettpriser inför säsongen 2012.
Förvaltningen har efter detta haft samråd 2012-04-16 med Klippans Simsällskap och
Östra Ljungby Scoutkår som ska driva friluftsbaden 2012 och föreslår följande:
1. Ändrig av badavgifterna.
Eng.biljett Säsongskort
Ålder – 6 år
Barn
Gratis
Ålder 7 – 19 år
Barn och ungdom
10 kr
200 kr
Ålder 20 – 64 år
Vuxna
25 kr
350 kr
Ålder 65 – 69 år
Pensionärer
15 kr
250 kr
Ålder 70 – år
Gratis
2. Föreningarna bedömer att beslutet, 2012-03-21, om att erbjuda 50% rabatt på
biljettpriserna för barn- och ungdomar som kan uppvisa biljett från tåg/buss inte går
att genomföra i praktiken på ett vederhäftigt sätt samt att det är svårt att administrera.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att nämnden godkänner
förslaget till ändring av badavgifter sommaren 2012 samt att föreslagen rabatt för
barn och ungdomar vid uppvisande av biljett utgår ur prislistan.
Områdeschef för bad- och friskvård, Arne Eliasson medverkar.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till ändring av badavgifter för sommaren 2012, samt
att föreslagen rabatt för barn och ungdomar vid uppvisande av biljett utgår ur
prislistan.
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§ 48
Rapport för Skåneidrottens och SISU Idrottsutbildarnas verksamhet i
Klippan under 2011 och samverkansavtal 2012.
KFN 2012.0011.810

Ärendet
Skåneidrotten har inkommit med rapport, dat 2012-02-28 för Skåneidrottens och
SISU Idrottsbildarnas verksamhet i kommunen under 2011.
Skåneidrotten har också inkommit med förslag till samverkansavtal för 2012.
Beslutsunderlag
Skåneidrotten/SISU Idrottsutbildarna har ett avtal med Klippans kommun som
bygger på att organisationen får ett bidrag för att stötta idrottsföreningarnas
bildnings- och utbildningsverksamhet, för att genomföra utbildningar på uppdrag av
kommunen samt att arbeta med föreningsutveckling.
Totalt erlägger kommunen 25 000 kr till Skåneidrotten för 2012 års verksamhet.
Uppföljning och utvärdering av Skåneidrottens insatser i kommunen skall ske genom
Skåneidrottens årliga verksamhetsberättelse senast februari 2013.
Verksamhetsberättelse 2011 från Skåneidrotten.
Samverkansavtal 2012 från Skåneidrotten.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 25, 2012-03-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera verksamhetsrapporten, samt
att godkänna upprättat avtal med Skåneidrotten.
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§ 49
Sveriges Fritids- och kulturchefsförenings årskonferens 2012 i
Borlänge.
KFN 2012.0037.800

Ärendet
Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens äger rum i Borlänge 28-30
augusti 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen kommer att delta vid årets konferens.
Presidiet föreslår att förvaltningen bör se över möjligheten att utveckla
förutsättningarna för fortbildning för såväl tjänstemän som politiker.
Inbjudan till konferens 2012.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 30, 2012-03-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att presidiet deltar vid årets fritids- och kulturchefsförenings årskonferens i Borlänge
2012.
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§ 50
Yttrande ang. förslag till bildande av naturreservatet Klöva hallar i
Klippan, Svalöv och Åstorps kommuner.
KFN 2012.0051.430

Ärendet
Förvaltningen har av kommunkansli fått rubr. ärende för yttrande.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har upprättat följande förslag till yttrande:
Länsstyrelsen i Skåne län har överlämnat rubricerade förslag till Klippans kommun
för yttrande och yttrandet skall vara inlämnat senast den 30 mars 2012 till
Länsstyrelsen.
Kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen har fått ärendet för
yttrande.
Inledningsvis noteras att förvaltningen är mycket positiv till att naturreservatet bildas
eftersom det borgar för att områdets natur- och kulturvärden kan bevaras och
säkerställas för framtiden.
Nedan följer de synpunkter som förvaltningen vill framföra i ärendet.
Under rubriken Syftet med naturreservatet vill förvaltningen särskilt understryka
vikten av den sista att-satsen, ”att tillgodose allmänhetens behov av rekreation och
friluftsliv samt informera besökarna om områdets natur-, kultur- och geologiska
värden.”
I reservatets föreskrifter under avsnitt C under punkt 15 anges verksamheter som
medför slitage, nedskräpning eller störning av djurlivet.
Förvaltningen anser att det är mycket viktigt att Länsstyrelsen tillämpar en mycket
restriktiv hållning när det gäller tillstånd för kommersiella event i naturen.
I förslaget till skötselplan för naturreservatet noterar förvaltningen bl a följande
under rubriken 2.2.4 friluftsliv.
Skåneleden, etapp ”ås till ås” är en mycket värdefull resurs för det rörliga friluftslivet
i närområdet. Leden är också välbesökt.
Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt att leden kan utvecklas på ett naturnära
sätt i anslutning till naturreservatet.
Info om natur- och kulturvärden samt ändamålsenliga rast- och övernattningsplatser i
naturen är av stort värde för friluftsfolket.
Vid den norra sidan av Klöva hallar intill den upprustade anläggningen där Klöva
hallars turisthotell låg finns önskemål om att anlägga en utsiktsplats.
Denna fråga har varit föremål för diskussion med Länsstyrelsen under 2011.
Signatur justerare
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Under rubriken friluftsliv anges att ett av reservatets syfte är att tillgodose
allmänhetens behov av rekreation och friluftsliv. Mot denna bakgrund är det särskilt
viktigt att minimera störningar mellan olika former av fritidsverksamhet.
Vidare noteras viken av att resurser avsätts till stigunderhåll och gediget byggda rastoch övernattningsplatser med toaletter.
I syfte att stärka det lokala föreningslivets möjligheter att verka inom området bör
förvaltaren av reservatet träffa en överenskommelse med föreningslivet efter samråd
med kommunen. Lokalt verksamma föreningar bör ge företräde i förhållande till de
som arbetar regionalt.
Under rubriken klättring anges att man vid större arrangemang skall ha tillstånd från
Länsstyrelsen i förväg.
Förvaltningen anser att Länsstyrelsen bör ha ett mycket restriktivt förhållningssätt till
arrangemang inom reservatet med kommersiell inriktning.
Under rubriken 5.6 vägar, stigar och leder noteras bl a risken för konflikter mellan
ridning, cykling och annan friluftsverksamhet.
En del av detta problem kan undvikas med tydlig skyltning och internetbaserad
information om reservatet.
Avslutningsvis föreslås att någon form av samarbetsavtal kring naturreservatet bör
upprättas med Länsstyrelsen i syfte att bl a reglera det lokala föreningslivets och
skolornas möjligheter att verka inom området.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 51
Rapport från sportlovet 2012.
KFN 2012.0053.817

Ärendet
Fritidskonsulent Björn Lundin har upprättat en rapport, dat 2012-04-17, ang.
sportlovet 2012.
Beslutsunderlag
Vår kommuns föreningsliv, organisationer och institutioner har tillsamman med
kultur- och fritidsförvaltningen erbjudit skollovslediga barn- och ungdomar ett stort
antal olika aktiviteter under sportlovsveckan (vecka 8).
Rapport, 2012-04-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 52
Budgetuppföljning 2012.
KFN 2012.0065.042

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2012-03-31.
Beslutsunderlag
Förvaltningen noterar inga särskilda avvikelser.
Ansvarsrapport t o m 2012-03-31.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna budgetuppföljning t o m 2012-03-31.
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§ 53
Kompletteringsbudget 2012.
KFN 2012.0054.041

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om beslutad kompletteringsbudget för 2012.
Beslutsunderlag
Följande projekt från 2011 överförs till 2012:
Offentlig utsmyckning
Blomgrens bildarkiv

358 000 kr
23 000 kr
381 000 kr

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.
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§ 54
Investeringsplan 2012.
KFN 2012.0055.041

Ärendet
Förvaltningen informerar att det finns vissa oklarheter i nämndens investeringsram
för 2012. Efter budgetöverläggningar med budgetberedningen som sker i maj
kommer förvaltningen upprätta ett förslag till fördelning av nämndens
investeringsbudget för 2012 och redovisa på nämndens möte i juni.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 55
Ansökan om bidrag till Ljudbangen 2012.
KFN 2012.0070.048

Ärendet
Ljungbyheds IF, fotbollssektionen har inkommit med ansökan, dat 2012-03-13, om
40 000 kr i bidrag till musikfesten ”Ljudbangen” i Ljungbyhed 2012-05-26.
Beslutsunderlag
I skrivelsen uppger Ljungbyheds IF en budget på 230 000 kr. Nämnden anser att
föreningen bör inkomma med en specificerad budget innan arrangemanget
genomförs.
Ansökan, dat 2012-03-13.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Ljungbyheds IF, liksom föregående år, beviljas ett bidrag om 25 000 kr till
musikfesten ”Ljudbangen” 2012 efter ekonomisk redovisning av arrangemanget,
samt
att föreningen skall inlämna en specificerad budget innan arrangemanget genomförs.
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§ 56
Avtal mellan socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
ang. skötsel av strövstigar och fornminnen 2012.
KFN 2012.0059.872

Ärendet
Avtal har upprättats mellan socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
gällande tillsyn och skötsel av fornminnen och strövstigar i kommunen. Avtalet
gäller 2012-01-01 t o m 2012-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.
Nämnden önskar en redovisning över de fornminnen förvaltningen har avtal med
Länsstyrelsen ang skötsel och tillsyn och även någon form av karta för att kunna se
placeringen av fornminnen.
Beslutsunderlag
Avtal – socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, dat 2012-03-26.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera upprättat avtal, samt
att förvaltningen får i uppdrag att vid ett nämndsmöte under hösten informera om de
fornminnen som förvaltningen har avtal med Länsstyrelsen.
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§ 57
Informationsärenden
Ärendet
1. Protokollsutdrag ks au § 28, 2012-02-22, Gäst i Klippansoffan.
2. Protokollsutdrag ks au § 24, 2012-02-08, Webbsändning från Lady Open 2012.
3. Infoskylt om skateboardbanan.
4. PM från Länsstyrelsen 2012-02-23 ang. beslut om tillstånd till ingrepp i fast
fornlämning.
5. Buf – kostnadsberäkning ang. ”Motion om fritidsaktivitet för barn och ungdomar
med funktionsnedsättning”.
6. Nytt om Fritid – SKL 2012-03-13.
7. Nytt om Kultur – SKL 2012-03-12.
8. Protokollsutdrag ks § 36, 2012-03-07, Revidering av investering och hyra för
ombyggnad av lokal till KGK, kv Sågen.
9. Protokollsutdrag ks § 35, 2012-03-07, Ansökan om bidrag till rekonstruktion av
IP-Skogen.
10. Uppsägning av hyreskontrakt, Storgatan 47, 2012-03-26.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.
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