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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-09-13, kl  18:30
Plats: Musikskolan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska ringa in sin personliga 
ersättare.

Kallade till mötet är Kultur- och fritidsnämnden, Arne Amnér. Viktoria Ejnarsson Zuniga till 
ärende 2

Michael Nemeti (S)

Ordförande
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1. Val av justerare (I tur att justera Kicky Sinclair)  

2. Motion om bibliotek, skola och mötesplats för yttrande. Bibliotekschef Viktoria 
Ejnarsson Zuniga 18:30

Sammanfattning
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheten 
att integrera Ljungbyheds bibliotek med Ljungbyhedsskolans skolbibliotek.
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-06-20, § 65
Helena Dådrings (M) motion, 2016-10-27.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidnsämndens presidium 2017-08-30, § 55
 
Förslag till beslut 
Noterar informationen.
 

3. Budget 2018 - nämndsmål  

Sammanfattning
En del av 2017 års nämndsmål blir troligtvis uppfyllda och därför bör det 
diskuteras kring ev. nya mål inför 2018.
 
Beslutsunderlag 
2017-års nämndsmål
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 56

4. Budget 2017 - Delårsbokslut 2017-08-31  

Sammanfattning
Handlingarna mailas ut måndag 11/9.

5. Investeringar  på Åbyvallen  

Sammanfattning
Framtida investeringar på Åbyvallen.
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 68

6. Önskan om förlängning av avtalet gällande Färingtofta 
skolas gymnastiksal

 

Sammanfattning
Färingtofta Idrottsklubb har sedan 2014 ett nyttjanderättsavtal gällande 
gymnastiksalen vid Färingtofta skola som löper ut 2017-06-30 vilket man från 
föreningen önskar förlänga.
 
Beslutsunderlag 
Färingtofta IK:s skrivelse, 2017-06-13
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 57, 2017-08-30
 
Förslag till beslut 
Godkänner FIK:s önskan att nyttjanderättsavtalet förlängs t o m 2018-06-30.
 

7. Redovisning av det lokala aktivitetsstödet 2016  

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar en rapport om det lokala aktivitetsstödet 2016.
 
Beslutsunderlag 
Rapport aktivitetsstöd, 2017-07-04
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 63
 
Förslag till beslut 
Noterar och godkänner rapporten.

8. Ansökan om bidrag till Klippan Lady Open 2017  

Sammanfattning
Klippans Brottarklubb har inkommit med redovisning av arrangemanget Klippan 
Lady Open 2017.
 
Beslutsunderlag 
Klippans Brottarklubbs redovisning, 2017-06-26
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 58
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9. Ansökan om bidrag (4 500 kr) till gräsklippare  

Sammanfattning
Klippans Scoutkår ansöker om bidrag till ny gräsklippare för skötsel av gräsytor 
vid sina lokaler, Port Artur.
 
Beslutsunderlag 
Klippans Scoutkårs ansökan, 2017-07-05
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 60
 
Förslag till beslut 
Beviljar Klippans Scoutkår ett bidrag om 4 500 kr till inköp av gräsklippare.
Finansiering sker genom nämndens verksamhetsbidrag, objekt 118.

10. Rapport avseende konsumentrådgivning andra kv. 2017  

Sammanfattning
Rapport avseende den konsumentrådgivning som Helsingborgs stad genom 
Konsument Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun under 2:a kv, enligt 
samverkansavtal med Helsingborgs stad.
 
Beslutsunderlag 
Rapport konsumentrådgivning 2:a kv
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 61
 
Förslag till beslut 
Noterar informationen.

11. Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i 
Klippans kommun.

 

Sammanfattning
Ungdomsinitiativet Klippan ansöker om att bli en bidragsberätigad förening i 
kommunen. Deras syfte är att förenkla kommunikationskanalen mellan ungdomar 
(13-25 år) och de beslutsfattande i Klippans kommun.
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Beslutsunderlag 
Ungdomsinitiativet Klippans ansökan, 2017-07-04
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 62
 
Förslag till beslut 
Godkänner Ungdomsinitiativet Klippan som en bidragsberättigad förening 
kommunen fr o m 2017-10-01.
Beviljar föreningen ett startbidrag om 500 kr. Finansiering sker genom nämndens 
anslag till verksamhetsbidrag, objekt 118.

12. Östra Ljungby idrottsplats Lönnbyvallen  

Sammanfattning
Förvaltningen har träffat repr. från FC Kopparmöllan vid flera tillfällen och 
diskuterat situationen idag på Lönnbyvallen och vilka ambitioner som finns inför 
2018 och framåt. Föreningen har upphört med aktiviteter på Lönnbyvallen och 
överfört all verskamhet till anläggningen i Kopparmöllan i Stidsvig.
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från FC Kopparmöllan
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 64
 
Förslag till beslut  
Noterar informationen
Uppdrar åt förvaltningen att kontakta Kommunstyrelsen för att få mandat att sälja 
Lönnbyvallen
 

13. Ansökan om bidrag gällande Klippans gymnastikkrets 
100-års jubileum

 

Sammanfattning
Klippans Gymnastikkrets har inkommit med ansökan om bidrag till föreningens 
100-års jubileum. Föreningen har upprättat en budget för jubileet som uppgår till 
125 tkr.
 
Beslutsunderlag 
Klippans Gymnastikkrets ansökan
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 65
 
Förslag till beslut 
Beviljar Klippans Gymnastikkrets ett bidrag om 95 tkr, samt att idrottshallen 
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upplåtes hyresfritt till arrangemanget (5 tkr)
Finansiering sker genom nämndens anslag till jubileum

14. Svenska Popfabriken önskar ett ev. förlustbidrag för 
arrangemanget av  Parkfesten Klippan 40 år 2017.

 

Sammanfattning
Studiefrämjandet har 2017-08-16 inkommit med en redovisning gällande 
musikfesten i Klippans Stadspark den 3 juni 2017. Arrangemanget har tidigare 
blivit beviljad ett förlustbidrag om 150 tkr.
 
Beslutsunderlag 
Svenska Popfabrikens redovisning
Protokollsutdrag Kultur- och fritidnsämndens presidium 2017-08-30, § 67
 
Förslag till beslut 
Noterar informationen

15. Ansökan om bidrag 2017 från Statens Kulturråd till inköp 
av barn- och ungdomslitteratur

 

Sammanfattning
Information kring bidraget från Statens Kulturråd gällande inköp av barn- och 
ungdomslitteratur. Klippans kommun har tidigare tilldelats 50 tkr. Redovisning av 
hur bidraget används görs i mars 2018.
 
Beslutsunderlag 
Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zunigas skrivelse
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 69
 
Förslag till beslut 
Noterar informationen

16. Yttrande - motion gällande skjutande av nyårsraketer  

Sammanfattning
En motion från Moderaterna har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott, som 
underlag fanns bland annat kultur- och fritidsnämndens yttrande från 2017-04-18 § 
36. Arbetsutskottet vill ha ytterligare ett yttrande från nämnden avseende ett ljud 
och ljusarrangemang som ett sätt att minska nyårsfyrverkerier och dess negativa 
miljöpåverkan. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Ks au 2017-06-14, § 104
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 59
 
Förslag till beslut 
Godkänner förvaltningens yttrande som eget svar till Kommunstyrelsen.
 

17. Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.  

Sammanfattning
Info kring Sågenprojektet
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-30, § 70
 
Förslag till beslut 
Noterar informationen

18. Informationsärenden 2017  

Sammanfattning
Förvaltningen har sammanstältt  informationsärende inför Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2017-09-13.
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning.
 
Förslag till beslut 
Noterar informationen.
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