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§ 49
Rapport FaR-verksamheten i Klippan 2015.
KFN 2016.0080.819

Ärendet
Far-verksamheten i Klippan bedrevs fram t o m 31 december 2007 i projektform med
ekonomiskt stöd från Region Skåne. Projektet var ett samarbete mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och Vårdcentralen Klippan. Fr o m januari 2008 ingår Farverksamheten i ordinarie verksamhet för både kultur- och fritidsförvaltningen och
Vårdcentralen Klippan.
Nytt från maj 2015 är att Capio Citykliniken också ingår i samarbetet. Ett nytt
samarbetsavtal är upprättat mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Vårdcentralen
Klippan, Capio Citykliniken samt Apoteket Kronan.
Det noteras att det är färre inskrivna än tidigare år.
Vid nämndsmötet redogör hälsostrateg Ann-Margret Ringnér för rapportens innehåll.
Beslutsunderlag
Rapport FaR-verksamheten i Klippan 2015, 2016-04-26.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 49, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

5 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-08

§ 50
Kultur- och fritidspolitiskt program
KFN 2015.0248.800

Ärendet
Sedan 1 mars 2016 arbetar Cicilia Carlsson, trainee från Familjen Helsingborg,
tillsammans med förvaltningen med att ta fram ett underlag till ett kultur- och
fritidspolitiskt program för 2016-2018. Programmet syftar till att ange inriktning och
prioriteringar för politiska beslut som berör området, samt inspirera till engagemang i
kommunens kultur- och fritidsliv.
I processen med att ta fram detta underlag har en kedja av aktiviteter genomförts som
syftat till att undersöka vart vi befinner oss och vart vi vill befinna oss i framtiden.
Bl a har det gjorts en kultur- och fritidsvaneundersökning, där ca 1 100 svarade på
enkäten. Brukarundersökningar är genomförda på mötesplats Sågen, musikskolan,
biblioteket med filialer, friskvården i Ljungbyhed, samt badet och friskvården i
Klippan. Även möten med de politiska partierna och förvaltningsledningarna i
kommunen är genomförd, samt dialogträffar med föreningar, pensionärer och
ungdomar.
Cicilia Carlsson redogör för sitt arbete avseende bakgrund, syfte, genomförandet och
resultatet, samt tankar kring hur arbetet kan fortskrida.
Cicilia ska ta fram ett arbetsmaterial utifrån sin rapport som nämnden kan använda
som ett diskussionsunderlag inför beslutet i augusti. Ärendet ska sedan vidare till ks
och kf för beslut.
Beslutsunderlag
Underlag kultur- och fritidspolitiskt program, 2016-06-01.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 45, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen, samt
att ärendet kommer upp för beslut vid nämndens möte i augusti.
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§ 51
Konstverket "Passage i rött"
KFN 2009.0038.866

Ärendet
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-05-18 rapporterades om
planerade åtgärder i syfte att ordna konstverkets, ”Passage i rött”,
belysningsanordning på torget i Klippan.
Eftersom Firman Söndraby El. AB ursprungligen installerade belysningen påbörjade
dåvarande förvaltningschefen Börje Norén under juni 2015 arbetet med att hitta en
lämplig lösning på belysningsfrågan tillsammans med företaget.
Neonbelysningen som installerades när konstverket uppfördes förstördes strax efter
invigningen och under flera år därefter har kommunen på olika sätt försökt att hitta
lösningar på belysningsfrågan. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter med
återkommande skadegörelse av konstverket ingick i uppdraget att lösa
belysningsfrågan på ett sätt som minimerar förutsättningarna för skadegörelse och på
ett bättre sätt exponerar konstverket i torgmiljön.
Efter genomgång av de eltekniska förutsättningarna samt säkerhetsaspekterna
konstaterades att det inte gick att till rimliga kostnader sätt upp en neonbelysning i
likhet med den ursprungliga konstruktionen.
Därefter inventerades olika typer av lämplig belysningsarmatur varvid det
konstaterades att någon form av ledlampor som appliceras i en kassett som skyddar
belysningen var det bästa alternativet samt markbelysning. Efter kontakter med
företag inom glas- och plåtslagningsbranschen påbörjades arbetet med att finna en
lämplig form av kassett för belysningen av kopparplåt med plastglas i rött.
Belysningsanordningen på konstverket tändes 2016-03-14 och kostnaderna för
upprustningen uppgår totalt till 46 000 kr varav 27 000 kr belastades 2015-års budget
och 19 000 kr 2016-års budget. (Anslaget till offentlig utsmyckning)
Beträffande drift och skötsel föreslås att tekniska förvaltningen, som ansvarar för
skötseln och tillsyn av torget, får i uppdrag att rapportera ev. skadegörelse på
konstverket till kultur- och fritidsförvaltningen samt att förvaltningen årligen tvättar
konstverket. Vidare föreslås att belysningen är påslagen under dygnets alla mörka
timmar. Om man vill kunna särskilja strömförbrukningen för konstverket, från övrig
verksamhet i anslutning till torget, måste en undermätare installeras.
Rapporten är sammanställd av Börje Norén i samråd med Karl-Axel Wilhelmsson.
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Beslutsunderlag
Rapport om åtgärder inom ramen för offentlig utsmyckning inom kommunen,
2016-04-08.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 39, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera rapporten.
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§ 52
Beslutsattestanter 2016.
KFN 2015.0245.002

Ärendet
Enligt gällande regler ska nämnderna fatta beslut om beslutsattestanter.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att för ansvarskod 4011 utse bad- och fritidschef Jens Riis-Olsson, 700603-3976,
fr o m 2016-06-08, samt
att för ansvarskod 4061 utse bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zúñiga,
660830-4660, fr o m 2016-08-01.
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§ 53
Beslutsordning i personalärenden inom kultur- och fritidsförvaltningen
2016.
KFN 2015.0246.002

Ärendet
Beslut i personalärenden utgår från kommunstyrelsens delegation till arbetsutskott,
personalchef samt förvaltningschefer, dat dec 2006, och förteckning över
personalärenden som är av verkställighetskaraktär, dat dec 2006.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att för ansvarskod 4011 utse bad- och fritidschef Jens Riis-Olsson, 700603-3976,
fr o m 2016-06-08, samt
att för ansvarskod 4061 utse bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zúñiga,
660830-4660, fr o m 2016-08-01.
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§ 54
Bidrag kulturföreningar 2016.
KFN 2016.0026.048

Ärendet
Vid nämndens möte 2016-04-13 beslutades om fördelning av bidrag till
kulturföreningar 2016.
Ledamot Mats Waldemarsson som sitter med i styrelsen för Föreningen
Veteranjärnvägen var med vid beredningen av ärendet. Detta är ej tillåtet då det
anses som jäv.
Nytt beslut om bidragsansökan, (30 tkr), gällande Föreningen Veteranjärnvägen
kommer upp vid nämndens möte i juni.
Klubben Segelflyget Ljungbyhed har inkommit 2016-04-08 med bidragsansökan för
2016. Föreningen blev godkänd som en bidragsberättigad kulturförening 2014 och
erhöll då 25 tkr i bidrag. För 2016 ansöker föreningen om 50 tkr.
I årets budget är 426 tkr anslagna till kulturföreningar och efter nämndens beslut
2016-04-13 är det kvar 18 200 kr.
Vid mötet deltar inte Mats Waldemarsson (S) under ärendets beredning.
Beslutsunderlag
Bidragsansökan från Klubben Segelflyget Ljungbyhed, inkom 2016-04-08.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 42, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja ett bidrag om 10 tkr till Klubben Segelflyget Ljungbyhed, samt
att bevilja ett bidrag om 30 tkr till Föreningen Veteranjärnvägen.
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§ 55
Ev förändring av avtalet mellan socialförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen gällande skötsel av fornminnen och strövstigar
inom kommunen.
KFN 2014.0077.872

Ärendet
Tidigare har det funnits ett avtal mellan socialförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen gällande tillsyn och skötsel av fornminnen och strövstigar inom
kommunen. Ersättningen till socialförvaltningen har varit 100 tkr.
Avtalet löpte ut 2015-12-31 och inget nytt är skrivet p g a att socialförvaltningen har
sparbeting.
Förvaltningschefen har efter ett antal dialogmöten med chefen för arbete och
sysselsättning, Johan Lindberg, fått information om att socialförvaltningens
”skogslag”, tillsammans med förvaltningens driftgrupp, kan åta sig tillsyn och
skötsel av kommunens slingor och fornminnen som tidigare för 100 tkr/år. I avtalet
ingår att kultur- och fritidsförvaltningen ska stå för driftskostnaderna i samband med
tillsynen och skötseln.
Kultur- och fritidsförvaltningen får bidrag, 90 tkr, från Länsstyrelsen för att sköta
13 st fornvårdsobjekt i kommunen. Avtalet löper ut 2016-12-31 och ska
omförhandlas inför 2017 då bidragsnivån har legat på samma nivå under många år,
I investeringsbudgeten för 2016 finns 150 tkr till strövstigar/slingor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 44, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att ge socialförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till avtal ang. tillsyn och
skötsel av kommunens strövstigar och fornminnen.
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§ 56
Budget 2016 - inkl. TB.
KFN 2015.0291.041

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om beslutad kompletteringsbudget1/2016 avseende
både drift och investeringar.
Driftbudget:
362 tkr
offentlig utsmyckning
200 tkr
ökad hyra p g a investering badet Klippan
100 tkr
ökad hyra p g a investering FB Ljungbyhed
Investeringsbudget:
95 tkr
bibliotek inventarier/ny teknik
150 tkr
gångbro Bäljaneå
300 tkr
strövstigar Bäljaneå
60 tkr
konstgräsplan
250 tkr
handikappanpassning Badhus
Även löneökningar 2016 samt vissa 2015 (totalt 263 tkr) har justerats. Ny budgetram
2016 är 40 723 tkr.
Beslutsunderlag
Kompletteringsbudget 1/2016, 2016-05-06.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 48, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.
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§ 57
Ansökan om bidrag till VM i karting, Kristianstad 1-4/9 2016.
KFN 2016.0061.048

Ärendet
Föreningen Kartingsällskapet Klippan har 2016-04-06 inkommit med ansökan om
bidrag till startavgiften till VM i karting. Mästerskapet kommer att hållas på Åsum
ring i Kristianstad 1-4/9 2016 och startavgiften är ca 5 000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan från Kartingsällskapet Klippan, inkom 2016-04-06.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 47, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att bevilja Kartingsällskapet Klippan ett bidrag om 2 500 kr till startavgiften.
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§ 58
Ändrade öppettider för biblioteksfilialerna sommaren 2016.
KFN 2016.0086.882

Ärendet
Mellan den 13 juni och 21 augusti (10 v) kommer biblioteken att ha reducerade
öppettider. Biblioteket i Klippan har då öppet 27 tim/v (5 dagar), Ljungbyhed 14 tim
(3 dagar) och Östra Ljungby 8 tim (2 dagar).
Ordinarie öppethållande är 45 tim (7 dagar), 18 tim (4 dagar) resp. 12 tim (3 dagar).
För att klara bemanningen under den mest ansträngda semesterperioden, v 27-30,
kommer filialerna att hålla stängt ytterligare en dag/v.
Den 21 augusti återgår biblioteken till ordinarie öppethållande på vardagarna, första
öppna lör-sön blir 3-4 september.
Under perioden gäller inte ordinarie bemanningsschema. Det kan finnas tillfällen då
viss förskjutning av arbetstider för arbetstagare måste göras. Även arbetsställe kan
ändras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 46, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.
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§ 59
Rapport om Basbidraget till studieförbunden 2016.
KFN 2016.0087.048

Ärendet
Förvaltningen presenterar en rapport om fördelning av basbidraget enligt gällande
regler till studieförbunden 2016. Totalt är det avsatt 522 tkr i budget till
studieförbunden.
90%, 469 800 kr utgör basbidraget och 10%, 52 200 kr utgör utvecklingsbidraget.
Beslutsunderlag
Rapport – fördelning av basbidraget till studieförbunden 2016, 2016-05-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 60
Sommarlovskul 2016.
KFN 2016.0088.817

Ärendet
Förvaltningen har gjort två utskick till föreningar i kommunen med försök att
tillsammans med föreningslivet erbjuda meningsfull och kostnadsfri barn- och
ungdomsverksamhet under sommaren. Endast ett fåtal föreningar har nappat på
erbjudandet.
Förvaltningen har blivit tilldelad ett bidrag om 220 tkr för 2016 och 220 tkr för 2017
från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, till
sommarverksamhet för barn mellan 6-15 år.
Förvaltningen har anställt tre fritidsledare som ska arbeta med uppsökande
verksamhet i kommunen under hela sommaren. Fritidsgården Holken i Ljungbyhed
kommer i likhet med 2015 ha meröppet. Ungdomsverksamheten på Sågen kommer
att ha öppet under hela sommaren. Föreningen IFALL Klippan har varje fredag under
sommaren aktiviteter i Antilopenskolans gymnastiksal och var 14:e dag blir det
”folkkök” där det kommer att lagas mat från olika länder. Föreningen får bidrag från
förvaltningen för att genomföra dessa aktiviteter. En badbuss kommer 1 gång i
veckan under sommaren att hämta upp vid olika hållplatser i kommunen för att köra
till friluftsbadet i Östra Ljungby.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått medel för ett stort integrationsprojekt
som bl a omfattar lägerverksamhet. Två heltidsanställda och 6 arbetslösa ungdomar
har anställts för att arbeta med projektet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 50, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.
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§ 61
Redovisning av det lokala aktivitetsstödet 2015.
KFN 2016.0089.048

Ärendet
Förvaltningen redovisar en rapport om det lokala aktivitetsstödet 2015.
Det framgår att det är en liten ökning av de totala deltagartillfällen jämfört med 2014
och 2013.
Beslutsunderlag
Rapport lokalt aktivitetsstöd 2015.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
att notera och godkänna rapporten.
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§ 62
Tertialuppföljning 2016-04-30.
KFN 2016.0090.042

Ärendet
Förvaltningen presenterar tertialuppföljning t o m 2016-04-30.
Nämnden beräknar att hålla sig inom tilldelad budgetram.
Följande noteras. Nämndens totala driftskostnader visar vid uppföljningen ett
överskott på 852 tkr men inom organisationen finns det skillnader.
Ej periodiserade utbetalningar av föreningsbidrag gör att nämnd och ledning har ett
underskott för perioden.
Bad och friskvård har ett visst överskott då sjukfrånvaro ej återbesatts fullt ut samt en
ökad intäktssida.
Driftenheten visar ett positivt resultat då viss försiktighet råder under ett startat
prioriteringsarbete.
Musikskolan har ett överskott beroende på en eftersläpning i fakturering av köpta
tjänster.
Allmänkultur visar ett större positivt utfall då kulturutvecklartjänsten inte är
återbesatt.
När det gäller nämndens investeringsbudget kommer samtliga investeringsprojekt att
genomföras under tertial 2 och 3. Handikappanpassning Badhus är dock ett
frågetecken om detta kommer att genomföras under 2016, utredning pågår.
Beslutsunderlag
Tertialrapport, 2016-04-30.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 51, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera och godkänna tertialrapporten.
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§ 63
Politikerdeltagande vid konferenser hösten 2016.
KFN 2016.0091.800

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om några kommande konferenser.
Den årliga fritids- och kulturchefsförenings konferens äger rum den 23-25 augusti
2016 i Lund.
Förvaltningschefen och chefen för bad och fritid kommer att delta vid konferensen i
Lund.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 55, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att presidiet bereds möjlighet att delta vid årets fritids- och kulturchefsförenings
årskonferens i Lund 2016.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum
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§ 64
Ansökan om bidrag till kulturarrangemang sommaren 2016.
KFN 2016.0092.048

Ärendet
Ljungbyheds Framtid har 2016-05-10, inkommit med ansökan om bidrag till
arrangemanget, ”Musik i Parken-kvällar” under sommaren 2016 i Ljungbyhed.
Vid tre tillfällen ska det erbjudas musik/underhållning och arrangemanget är gratis
för alla åhörare/besökare.
Ljungbyheds Framtid ansöker om ett bidrag om 10 tkr för att kunna genomföra dessa
kvällar.
Kristina Jonsson (M) och Anders Andersson (KD) deltager inte vid beredningen av
ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan från Ljungbyheds Framtid, inkom 2016-05-10.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 52, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att bevilja Ljungbyheds Framtid ett bidrag om 10 tkr till arrangemanget ”Musik i
Parken-kvällar” och att det tas från potten förfogande medel till kultur- och
fritidsarrangemang (400 tkr).

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 65
Ev. ny lokal till Aktiv Ungdom Kung Fu.
KFN 2016.0093.800

Ärendet
Förvaltningschefen har träffat repr. från föreningen Aktiv Ungdom Kung Fu i syfte
att hitta en lämplig permanent lokal för deras verksamhet. Idag håller föreningen till i
Vedby skolas gymnastiksal, men den är för liten då föreningen har fått många nya
medlemmar. Det är också tidskrävande att hantera mattorna som ska läggas på golvet
och sedan plockas bort efter varje tillfälle.
Förvaltningen har tillsammans med föreningen tittat på en lokal i kv. Sågen.
Årshyran för lokalen uppgår till 56 200 kr. Föreningen är villig att själv lägga ner
arbete i lokalen så den blir verksamhetsanpassad.
Presidiet föreslår att föreningen erhåller ett lokalbidrag om 75% d v s 42 150 kr/år
fr o m hösten 2016 när lokalen är färdigställd.
Föreningen Aktiv Ungdom Kung Fu ska komma in med en skrivelse i ärendet.
Föreningen har tittat på ytterligare en lokal i kv. Sågen som är större till ytan och
skulle passa bättre till deras verksamhet. Tekniska förvaltningen har inte lämnat
någon information angående hyresnivån.
Beslutsunderlag
Ansökan om lokal från föreningen Aktiv Ungdom Kung Fu, 2016-05-20.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 53, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att föreningen Aktiv Ungdom Kung Fu erhåller ett lokalbidrag om 75% d v s
42 150 kr/år fr o m hösten när lokalen är färdigställd, samt
att ärendet kommer upp vid nämndens möte i augusti om föreningen önskar/kan
nyttja den större lokalen i kv Sågen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 66
Önskan om kvinnobad i Klippans Badhus.
KFN 2016.0094.811

Ärendet
Det har inkommit 2016-05-10 en skrivelse från flickor, som går på IM-programmets
språk introduktion, gällande önskemål om särskild badtid för kvinnor.
Efter diskussion föreslår presidiet att det enklaste är om flickorna går ihop i grupp
och hyr en tid i Klippans Badhus. Ett annat alternativ är att bilda en förening eller gå
med i någon förening och driva sakfrågan.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkom 2016-05-10.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 54, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att förvaltningen kontaktar flickorna och föreslår att de går ihop och hyr en egen tid
i Klippans Badhus.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 67
Önskan att nyttjanderättsavtalet för Färingtofta skolas gymnastiksal
förlängs ett år.
KFN 2016.0096.057

Ärendet
Färingtofta IK har inkommit 2016-05-12 med skrivelse om en önskan att
nyttjanderättsavtalet för Färingtofta skolas gymnastiksal förlängs 1 år.
Enligt tidigare upprättat och undertecknat (2014-09-17) nyttjanderättsavtal har
Färingtofta IK disponerat gymnastiksal, omklädningsrum, duschrum och toaletter
med biutrymmen i Färingtofta skola. Klubben har därmed kunnat genomföra samma
verksamhet som när skolverksamhet bedrevs i fastigheten.
Nuvarande avtal gäller t o m 2016-06-30. Förvaltningen betalar ca 58 tkr i hyra till
tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen.
Förvaltningen har undersökt att det finns medel avsatta för hyran i budget 2017.
Beslutsunderlag
Skrivelse från FIK, inkom 2016-05-12.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 57, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att godkänna Färingtofta IK:s önskan att rubricerat nyttjanderättsavtal förlängs
t o m 2017-06-30.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 68
Ansökan om bidrag till 80 års jubileum.
KFN 2016.0098.048

Ärendet
Färingtofta IK har inkommit 2016-05-13 med ansökan om bidrag till deras 80-års
jubileum som äger rum 2016-08-06.
Föreningen har specificerat kostnader för nästan 48 tkr men inkomster som kommer
från de olika aktiviteter som anordnas under dagen är svåra att beräkna bl a beroende
av hur vädret blir.
Beslutsunderlag
FIK:s skrivelse, inkom 2016-05-13.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 58, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att Färingtofta IK erhåller ett bidrag om 15 tkr till deras 80-års jubileum.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 69
Ev nya lokaler till IFALL Klippan och Unga Muslimer.
KFN 2016.0100.810

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om att föreningen IFALL Klippan och Unga
Muslimer söker lokaler till sina verksamheter.
IFALL Klippan gör goda insatser inom integrationsperspektivet genom aktiviteter
varje fredag och har även sammankomst en dag i veckan i skolans lokaler.
Det finns en lokal i kv Sågen som är intressant och som kostar ca 100 tkr/år.
Förvaltningen kommer att äska medel ur migrationspotten. Tanken är att lokalen ska
vara gemensam och att även andra föreningar kan nyttja den för sina möten.
Förvaltningen bör kontakta föreningarna och uppmana dem att komma in med en
skrivelse i ärendet.
Föreningarna har inte inkommit med några handlingar i ärendet varför ärendet
kommer upp vid ett senare tillfälle.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 56, 2016-05-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ärendet kommer upp när föreningarna inkommit med handlingar i ärendet

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 70
Rapport avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs stad
genom Konsument Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun
under 1:a kv 2016.
KFN 2016.0108.150

Ärendet
Rapport från första kvartalet 2016 avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs
stad genom Konsument Helsingborg ger till invånare i Klippans kommun enligt
avtal.
Under perioden 2016-01-01 till 2016-03-31 har 65 kontakttillfällen registrerats
gällande Klippans kommun (fördelade på 18 ärenden). Det kan konstateras att
huvuddelen av ärendena rör juridisk rådgivning. De flesta frågor från konsumenter i
Klippans kommun har under perioden gällt området telekomtjänster följt av
bostadstjänster, t ex hantverkstjänster och mäklartjänster.
Beslutsunderlag
Rapport konsumentrådgivning, dat 2016-04-19.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 71
Policy - Hur ska vi marknadsföra/synliggöra
(idrottsliga/kulturella) framgångar i kommunen.
KFN 2016.0109.003

Ärendet
Vid presidiemötet 2016-05-18 uppkom frågan hur förvaltningen/nämnden kan
marknadsföra/synliggöra, idrottsliga/kulturella, framgångar i kommunen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till policy gällande rubr.
ärende, samt
att redovisa policyn för nämnden under hösten 2016.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 72
Policy - Hur stödjer vi deltagande vid internationella tävlingar.
KFN 2016.0110.003

Ärendet
Vid presidiemötet 2016-05-18 uppkom frågan hur förvaltningen/nämnden kan stödja
deltagande vid internationella tävlingar.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till policy gällande rubr.
ärende, samt
att redovisa policyn för nämnden under hösten 2016.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 73
SCB - Medborgarundersökning hösten 2015.
KFN 2016.0111.013

Ärendet
Nämnden har från kommunstyrelsen fått rubr. ärende för yttrande.
Vartannat år görs en medborgarundersökning och den senaste genomfördes hösten
2015. Nämnden ska återkomma med plan, senast 26/8 för vidare till ks 7/9, för
arbetet avseende förbättringsåtgärder utifrån nämndens resultat i rubr. undersökning.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
SCB:s medborgarundersökning – hösten 2015.
Förvaltningens förslag till yttrande.
Beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande, samt
att överlämna förslaget som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 74
Informationsärenden
Ärendet
1. Protokollsutdrag ks § 52, 2016-04-06.
2. Protokollsutdrag ks § 53, 2016-04-06.
3. Protokollsutdrag ks au § 74, 2016-04-20.
4. Depositionsavtal Region Skåne – Klippans kommun.
5. Avtal Tryckpunktens Naturterapi – kultur- och fritidsförvaltningen.
6. Info kring rekryteringen av kulturutvecklare och folkhälsostrateg.
7. Redovisning av delregional kulturplan för familjen Helsingborg.
8. Överenskommelse Klippans RC-Klubb och kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

30 (30)

