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§ 108

Investeringar  på Åbyvallen 
KFN 2017.0141

Ärendet
Det finns en investeringspott för Åbyvallen på 550 tkr och endast en liten del är utnyttjad.
Vid nämndens möte 2017-09-13 beslutades att tennisbanorna vid Åbyvallen skulle läggas 
i träda och utredning kring framtida behov av ytan skulle göras.
 
Förvaltningen har fört diskussioner med Klippans friidrottsklubb angående ytan där 
tennisbanorna finns. Klubben har behov av en kastring, då klubbens tidigare 
kastring försvann i samband med anläggandet av konstgräsplanen på Åbyvallen.En 
kastring med stolpar/nät inkl. arbete uppskattas till ca 27 tkr. Förvaltningen har fått en 
offert, från Klippans Maskintjänst (KMT), på markarbetet. Om hela ytan ska vara gräs är 
priset ca 287 tkr och om det ska vara grus är kostnaden ca 387 tkr.
Förvaltningen förordar gräs så ytan även kan nyttjas till fotboll.
 
Fredrik Perssons Åkeri som är närmast granne till Åbyvallen och som äger marken/vägen 
ner till Åbyvallen och uppsamlingsplatsen för snö i anslutning till konstgräsplanen, 
önskar/behöver mer mark till sin verksamhet. Fredrik Persson har varit i kontakt med 
tekniska förvaltningen och frågat om marken på andra sidan väg 13, bredvid 
Mekonomen, men ej fått någon återkoppling i frågan. Om Fredrik Persson får ett negativt 
svar från tekniska förvaltningen är det risk att en del av nuvarande parkering vid 
klubbhuset och omklädningsbodarna tas i anspråk. Om så är fallet så behövs 
det parkeringsplatser på ytan där tennisbanorna är idag.
 
Förvaltningschefen informerar att Fredrik Perssons Åkeri och Tekniska förvaltningen har 
dialog och kommer att lösa parkeringsfrågan.
Förvaltningen har varit i kontakt med KMT och markarbetet kan påbörjas under 
december 2017.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 87, 2017-11-07.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
2. Godkänner anläggning av en kastring där tennisbanorna på Åbyvallen är belägna och 
att ytan ska vara gräs.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Revision 2017-11-07 
KFN 2017.0234

Ärendet
Presidiet blir årligen inbjudna till ett möte med kommunens revision. Ordföranden 
informerar kring mötet, 7/11. Det talades bl a om den nya dataskyddslagen som träder i 
kraft under våren 2018 och att förvaltningen bör hålla sig väl informerad.
 
Förvaltningen ska se över vilka olika system/program som förekommer i verksamheterna.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidnsämndens presidium § 87, 2017-11-07.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
2. Beslutar att ärendet - dataskyddslagen 2018 - ska vara en stående punkt på nämndens 
dagordning.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 110

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.
 
Ansvarig för Bruksspelet har ej inkommit med begärda handlingar.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 105, 2017-11-01.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut     
Upptar ärendet vid nämndens möte i januari 2018.
 
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 111

Ansökan om bidrag till inköp av kompressor. 
KFN 2017.0235

Ärendet
Ljungbyheds Pistolklubb har inkommit 2017-11-08 med ansökan om bidrag, 29 200 kr 
till inköp av kompressor.
Ljungbyheds Pistolklubb är en förening som växer och antalet ungdomar har ökat. Skytte 
är en materialsport och kan vara dyrt för utövarna. Pistolklubben har under åren köpt in 
luftgevär och luftpistoler som kostnadsfritt lånas ut till ungdomarna.
Pistolerna drivs av luft som regelbundet måste fyllas med mellan 2-300 bar och i 
dagsläget görs detta för hand. Det är mycket handkraft som ska till för att få upp trycket 
och med ett ökat antal ungdomar i verksamheten så blir detta tillvägagångssättet ohållbart 
i längden.
 
Förvaltningen föreslår att få köpa in en kompressor och placera den hos Ljungbyheds 
Pistolklubb.
 
Ljungbyheds Pistolklubb har 2017-11-22 inkommit med ett annat alternativ av 
kompressor som kostar 18 950 kr inkl. moms.
Förvaltningen kan genomföra köpet och därmed lyfta momsen, 3 790 kr.
 
Beslutsunderlag  
Ljungbyheds Pistolklubbs ansökan, 2017-11-08.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 91, 2017-11-20.
 
Yrkande
Ordföranden föreslår att förvaltningen köper in en kompressor som placeras i 
klubbens lokaler.
 
Kicky Sinclair (M) yrkar att Ljungbyheds Pistolklubb bör betala en hyra eller ha en 
egeninsats till köpet.
 
Alliansen begär ajournering under 5 minuter.
 
Kicky Sinclair (M) föreslår att Ljungbyheds Pistolklubb ska betala en hyra om 1000 kr/år 
i fem år.
 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
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Kicky Sinclair (M) begär votering.
Följande propositionsordning godkännes.
Den som bifaller ordförandens förslag röstar Ja.
Den som bifaller Kicky Sinclairs förslag röstar Nej.
 
Vid därefter följande omröstning avges 6 Ja-röster (Michael Nemeti, Eva Stjärnlind, Jan 
Wallgren, Suleyman Erdem, Ingela Jönsson och Per-Olof Seger) samt 3 Nej-röster 
(Kicky Sinclair, Kristina Jonsson och Anders Andersson).
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Uppdrar åt förvaltningen att köpa in en kompressor som placeras i Ljungbyheds 
Pistolklubbs lokaler.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till verksamhetsbidrag, akt. 431.
 
Reservation  
Alliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
 
_____
 
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 112

Ansökan om kartbidrag 2017 
KFN 2017.0258

Ärendet
OK Kompassen har inkommit 2017-11-27, med ansökan om kartbidrag för 2017.

Föreningen redovisar vad som planeras för perioden 2018-2022.

I budget för 2017 finns avsatt 60 000 kr för kartframställning.
 
Beslutsunderlag    
OK Kompassens ansökan, 2017-11-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Beviljar OK Kompassen ett bidrag om 60 tkr till produktion av kartor enligt 
föreningens uppgjorda planer.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till kartbidrag.
3. Uppdrar åt förvaltningen att bjuda in OK Kompassen under våren 2018 för 
att informera kring sin verksamhet.
 
_____

Paragrafen är justerad
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§ 113

Ansökan om ekonomisk hjälp för brunnsborrning 
KFN 2017.0257

Ärendet
Kartingsällskapet Klippan bedriver en omfattande och välskött verksamhet vid 
kartingbanan i Bolestad. Anläggningen ägs av kultur- och fritidsnämnden, d v s detta är 
inte en anläggning som vi hyr av Tekniska förvaltningen.

Kartingsällskapet sköter anläggningen och vid besök den 22/11 som delar av 
förvaltningsledningen gjorde kan det konstateras att föreningen vårdar och tar hand om 
anläggningen på ett mycket ansvarsfullt och bra sätt.
Anläggningen har en borrad brunn av äldre modell som tar in ytvatten och som gör att 
vattnet är brunt och otjänligt vilket har kommit upp som ett akut problem. Att bedriva 
verksamhet utan vatten är mycket svårt. Under den vardagliga verksamheten kan man 
tillfälligt klara det men på sikt är det inte hållbart.
Som fastighetsägare behöver vi säkerställa god standard på våra anläggningar varför vi 
behöver investera i en ny brunn på anläggningen. Föreningen har tagit in två offerter 
varav en är mer förmånlig. Offerten ligger på 88 580 kr + tillkommande filtersättning och 
investeringen kommer att landa på ca 100 000 kronor exkl. moms.
 
Beslutsunderlag   
Kartingsällskapet Klippans ansökan, 2017-11-25.
Förvaltningschef Arne Amnérs skrivelse, 2017-11-28
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Beslutar att investera i en ny vattenbrunn vid kartingbanan i Bolestad.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till verksamhetsbidrag, akt. 431.
 
_____

Paragrafen är justerad
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§ 114

Ansökan om bidrag till ett klass-3 larm 
KFN 2017.0232

Ärendet
Klippans Pistolklubb har inkommit 2017-10-31 med en ansökan om bidrag till ett klass-3 
larm.
Klubben har varit aktiva i Mammarp i östra delen av det som kallas för "Skytteskogen" 
sedan 1960. Under åren har klubben haft en stor aktivitet och stort deltagande i tävlingar 
både nationellt som internationellt. På senare år har föreningen fått ett uppsving i antalet 
nya medlemmar. Detta har i sin tur medfört att antalet "lånevapen" har ökat men också 
efterhand bytts ut till en mer modern arsenal.
Sedan 2013 har Klippans Pistolklubb utsett fyra personer som vapenansvariga eftersom 
kassunen som finns i anslutning till klubbstugan dömts ut av polisen som dugligt 
vapenförvar. Eftersom varje vapenansvarig idag har minst fyra vapen hemma ställer det 
till problem i verksamheten då någon av dem ansvariga får förhinder.
Det som saknas för att polisen ska godkänna klubbkassunen för vapenförvaring är ett så 
kallas klass 3-larm.
Kostnaden för installation inklusive mjukvaror uppskattas till ca 75 tkr - 85 tkr. 
Föreningen ansöker om bidrag till installation m m samt bidrag till driftskostnaden för 
första året 2018 till en summa av ca 87 tkr - 97 tkr.
 
Presidiet anser att klubben själv bör stå får driftskostnaderna.
 
Beslutsunderlag 
Klippans Pistolklubbs ansökan om bidrag, 2017-10-31.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 90, 2017-11-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Beviljar Klippans Pistolklubb ett bidrag om 70 tkr till hjälp för att installera ett klass 3-
larm.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till verksamhetsbidrag, akt. 431.
3. Uppmanar Klippans Pistolklubb att inkomma med en redovisning efter genomfört 
projekt.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 115

Beslutsattestanter 2018 
KFN 2017.0236

Ärendet
Enligt gällande regler ska nämnderna fatta beslut om beslutsattestanter.
 
Förvaltningens förslag till nämnden är enligt följande:
 
för ansvarskod 4001 och 4051 utse kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér samt som 
ersättare utse Anders Björkqvist, rektor på musikskolan,
 
för ansvarskod 4011 utse områdeschef Jens Riis Olson,
 
för ansvarskod 4021 och 4031 utse driftschef Anders Mårtensson,
 
för ansvarskod 4061 utse bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zuniga samt som ersättare 
utse bibliotekarie Annelie Svensson,
 
för ansvarskod 4041 och 4071 utse rektor på musikskolan Anders Björkqvist
 
att utse kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér att med generell rätt fungera som 
beslutsattestant för ovannämnda ansvarskoder inom förvaltningen om inte ordinarie 
beslutsattestant är i tjänst. Ordinarie beslutsattestant ska därvid meddelas om utförd 
beslutsattest, samt
 
att utse assistent Ingela Nymberg Olsson, assistent Ingrid Björkqvist samt 
biblioteksassistent Christel Krönfors som ansvariga för att attester och kontering har skett 
och att beslutsattest utförts av behörig person.
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 92, 2017-11-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Godkänner förvaltningens förslag till beslutsattestanter för 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 116

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 förteckning över 
personalärenden som är av verkställighetskaraktär, dat. dec 2006.
 
Följande har rätt att fatta beslut i personalärenden inom respektive 
ansvarsområde/ansvarskod:
 
för ansvarskod 4001 och 4051 kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér, ersättare är 
Anders Björkqvist rektor på musikskolan,
 
för ansvarskod 4011 områdeschef Jens Riis-Olson,
 
för ansvarskod 4021 och 4031 driftschef Anders Mårtensson,
 
för ansvarskod 4041 och 4071 rektor på musikskolan Anders Björkqvist,
 
för ansvarskod 4061 bibliotekschef Viktoria Einarsson Zuniga,
 
att kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér med generell rätt fungerar som beslutsfattare 
för ovannämnda ansvarskoder inom förvaltningen om inte ordinarie beslutsfattare är i 
tjänst.
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 93, 2017-11-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
1. Noterar informationen.
2. Överlämnar ärendet för kännedom till kommunledningsförvaltningen, HR-
avdelningen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 117

Budget 2017 - uppföljning 
KFN 2017.0051

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m oktober 2017.
Badet har hämtat hem en del av sitt underskott och arbetet fortsätter för att nå ett bättre 
resultat.
 
Prognosen för helåret beräknas till ett överskott på ca 500 tkr.
 
Beslutsunderlag 
Underlag prognos Stratsys t o m oktober 2017.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 94, 2017-11-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut       
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 118

Budget 2018 - förvaltningens äskande gällande migrationspengar 
2018 för ökad integration 
KFN 2017.0239

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har under de två senaste åren genomfört en rad satsningar 
för att stärka integrationen i kommunen med medel från central migrationsbudget. Inför 
2018 ser förvaltningen ett antal områden som kan stärka integrationen i kommunen och 
totalt önskar förvaltningen ett bidrag om 800 tkr.
 
Förvaltningens fördelning av den sökta migrationspotten:
 
Biblioteken - nyhetscafé och flyga drake                                             100 tkr
Gemensamt, föreningsliv                                                                      125 tkr
Kultur, festival                                                                                      100 tkr
Barn & Unga, sommar och lov                                                             200 tkr
Barn och unga generellt                                                                        150 tkr
Angelägen torsdag                                                                                  75 tkr
Kompletterande simskola                                                                       50 tkr
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs skrivelse, 2017-11-13, bilaga Kfn 118/17.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 95, 2017-11-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar och godkänner förvaltningens förslag till äskande för ökad integration 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 119

Rapport intern kontroll 2017 och förslag till intern kontrollplan för 
2018. 
KFN 2016.0196

Ärendet
Nämnden beslutade 2016-12-07 om följande kontrollområde för 2017: Att granska och 
förnya samtliga existerande policydokument som finns inom nämndens ansvarsområden, 
samt inventera behovet av ev. nya.
 
Det kan konstateras att arbetet ej hunnits med, varför förvaltningen önskar att fortsätta 
med arbetet och redovisa vid nämndens möte i februari 2018.
 
På varje nämnd ska finnas en förteckning över inventarier med inköpspris överstigande 
ett basbelopp (exkl moms) och en livslängd som uppgår till 3 år eller mer. Förvaltningen 
föreslår att under 2018 gå igenom inventarier och andra stöldbegärliga inventarier, under 
ett basbelopp, inom förvaltningens olika enheter och upprätta inventarieförteckning över 
dessa.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 96, 2017-11-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut         
1. Godkänner att förvaltningen redovisar en rapport över intern kontroll 2017 vid 
nämndens möte i februari 2018.
2. Godkänner att förvaltningen under 2018 upprättar inventarieförteckning över 
inventarier och andra stöldbegärliga inventarier, under ett basbelopp, inom förvaltningens 
olika enheter.
_____

 

Paragrafen är justerad
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§ 120

Förslag till förvaltningens egenproducerade utställningar 2018 
KFN 2017.0238

Ärendet
Utställningsverksamheten i Konsthallen sköts på uppdrag av nämnden av Klippans 
Konstförening under perioden augusti till maj. Under sommarperioden är det nämnden 
och förvaltningen som ansvarar med en sommarutställning.
 
Utställningsgruppen föreslår en sommarutställning med den syrianska fotografen 
Moustafa Janos som heter "every person has lost something" och pågår under perioden  
28 juli -  26 aug 2018.
Lotta Andgren, kulturutvecklare, informerar om föreslagen sommarutställning 2018.
 
I samband med sommarutställningen planerar förvaltningen att med medel från 
integrationspotten göra lite extra insatser/sidoarrangemang kring ämnet Syrien.
 
Beslutsunderlag 
Kulturutvecklare Lotta Andgrens skrivelse, 2017-11-14.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 97, 2017-11-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Godkänner Utställningsgruppens förslag till sommarutställning 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 121

Samarbetsavtal mellan Klippans Konstförening och Kultur- och 
fritidsnämnden gällande verksamheten i Klippans Konsthall 
KFN 2017.0226

Ärendet
Lotta Andgren, kulturutvecklare, redogör kring förslaget om nytt avtal med Klippans 
Konstförening.
Det finns ett samarbetsavtal mellan Klippans Konstförening och Kultur- och 
fritidsnämnden gällande verksamheten i Klippans Konsthall. Avtalet avser att reglera 
parternas åtagande vid programplanering och utställningsverksamhet i Klippans 
Konsthall. Det tidigare avtalet är från 2013-01-15.
Även en arbetsordning för Utställningsgruppen är upprättad 2017-11-20.
 
Beslutsunderlag 
Förslag till samarbetsavtal 2017-11-20, bilaga A Kfn § 121/17.
Arbetsordning för Utställningsgruppen 2017-11-20, bilaga B Kfn § 121/17.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 98, 2017-11-20.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Noterar och godkänner avtalet.
_____
 

Paragrafen är justerad

21 (31)



22 (31)



23 (31)



24 (31)



25 (31)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2017-12-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

Klippans Gymnastikkrets lokalhyra för hösten 2017 
KFN 2017.0260

Ärendet
Klippan gymnastikkrets drabbades av översvämning i sina lokaler på Sågen i augusti och 
verksamheten har drabbats hårt. Viss träning har fått ställas in, tillfälliga lokaler för de 
minsta grupperna har förlagts på Vedby skola medan några grupper har flyttat ut i 
friidrottens lokaler. Trampolinhallen har använts på rå betongyta som golv vilket har gjort 
att föreningen fått lägga in stora städinsatser då golvet avger ett fint dammlager som 
många utövare upplevt obehag av. Problemen kvarstår då gymnastikhallens golv inte 
kommer vara återställd förrän vecka 51.

Föreningen har haft en tuff höst och förvaltningen ser att det vore på sin plats att 
subventionera deras hyreskostnad för hösten.
Hyreskostnaden för hallen är enligt avtal 25 772 kronor och förvaltningen föreslår att 
hyran reduceras med 20 000 kronor för höstens verksamhet.
 
Beslutsunderlag    
Förvaltningschef Arne Amnérs skrivelse, 2017-11-28.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Godkänner att Klippans gymnastikkrets får en reducerad hyra för hösten 2017 med 20 tkr 
p g a översvämning i deras lokaler.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2017-12-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123

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

Ärendet
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram förslag om att utveckla 
Sågenhuset till ett möjligheternas hus, ett hus där en mängd olika föreningar erbjuds 
lokaler och träningsmöjligheter.
 
Förvaltningschefen informerar kring Sågenprojektet och visar ritningar/skisser där de 
tilltänkta hyresgästerna/ föreningarna är inritade. A-Konsult har tagit fram skisserna över 
lokalerna.
 
Många föreningar har visat intresse för lokalerna och det är i stort sett fullt i Sågenhuset. 
Hela huset ska tillgänglighetsanpassas och det pågår arbete kring utrymningsvägar.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar informationen.
 
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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2017-12-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124

Klippanfestivalen 2018 
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 som erbjuder både spets och bredd för att tilltala en bredare 
publik, att Klippanfestivalen blir en angelägenhet för hela Klippan. Förvaltningen vill 
kunna erbjuda flera föreningar utöver Lions och andra aktörer att vara delaktiga i 
festivalen.
En 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.
 
Förvaltningen föreslår att festivalen bör förläggas i centrum, t ex vid Allétorget, Vita 
huset. Det diskuteras också om att flytta arrangemanget till 17-18 augusti då det är många 
stora event under junimånad. Ljungbyheds gammelmarknad är i augusti och 
förvaltningen ska undersöka så de båda arrangemangen ej krockar.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Samtycker att Klippanfestivalen 2018 förläggs till centrala delarna av Klippan.
2. Uppdrar åt förvaltningen att undersöka föreslaget datum för Klippanfestivalen 
2018 inte krockar med annat arrangemang och informerar vid nämndens mötei januari 
2018.
 
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125

Yttrande - motion om  "Meröppet" bibliotek för att utveckla Klippans 
kommun 
KFN 2017.0217

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2017-10-11 fått från Kommunfullmäktige rubricerade 
ärende för yttrande.
Yttrandet gäller en motion från Ingegerd Hagelin (M), 2016-10-25, om meröppet 
bibliotek för att utveckla Klippans kommun.
 
Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zuniga har upprättat svar på motion:
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-03-15 om investeringsbehoven för 2018. Ett 
av investeringsprojekten är att genomföra meröppet på ett av kommunens bibliotek och 
förvaltningen har blivit tilldelad 350 tkr till detta projekt.
Förvaltningen har valt att genomföra meröppet på biblioteket i Östra Ljungby och 
projektet beräknas vara klart under hösten 2018.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Godkänner förvaltningens yttrande som eget svar till kommunstyrelsen.
 
_____
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 126

Översyn av bidragsreglerna. 
KFN 2013.0155

Ärendet
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att göra en översyn av bidragsreglerna.
Det har under våren 2017 genomförts en föreningsträff där det gjordes workshops kring 
olika frågeställningar. Under augusti 2017 genomfördes ett möte tillsammans med 
presidierna i socialförvaltningen och kommunstyrelsen för att förankra processen och få 
synpunkter/signaler inför förvaltningens fortsatta arbete kring bidragsöversynen.
 
Då förvaltningen ej hinner med arbetet inom ordinarie tjänster har en konsult anlitats på 
timmar.
Delar av förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med konsulten genomfört ett antal 
heldagar och arbetat med bidragsöversynen.
 
Förvaltningschefen redovisar kring arbetet med översynen, samt syfte och mål med det 
nya tänkta bidragssystemet.
Förslag på bidragssystem är en dialogmodell som har arbetsnamnet  "Föreningsbidrag 
genom överenskommelse". Förslaget är två typer av bidrag, varav ett är bidrag genom 
överenskommelse och en annan typ är arrangemangsbidrag. Barn och ungdomar är en 
prioriterande verksamhet följt av kulturverksamhet (allmän kultur), verksamhet för lika 
rättigheter och möjligheter, folkbildning/studieförbunde och hjälpverksamhet (avtalade 
bidrag).
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Samtycker att arbetsmodellen är bra och godkänner att förvaltningen arbetar vidare med 
bidragsöversynen utifrån framarbetat förslag.
 
_____

Paragrafen är justerad
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§ 127

Informationsärenden 2017-12-06 
KFN 2017.0033

Ärendet
KFN 2017.246.861
Skrivelse från Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige.

KFN 2017.247.048
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige
§ 116, 2017-10-31 angående motion om ändring av kommunens regler för bidrag till 
föreningar och förbund.

KFN 2017.248.000
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 97, 2017-10-31 angående fyllnadsval av ledamot 
Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden efter Therese Borg.

KFN 2017.254.317
Kommittén för Färingtoftas kyrkby, skrivelse gällande gatubelysningen i och kring 
Färingtofta kyrkby.

KFN 2017.255.752
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 174, 2017-11-08 gällande sociala 
investeringar.
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad
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