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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 164 Val av justerare (i tur att justera Therese Långberg)
§ 165 Godkännande av föredragningslista
§ 166 Redovisning av beviljat bidrag för att genomföra en Kulturdag 2019-

10-12
§ 167 Redovisning av beviljat bidrag (25 tkr) till Punkfesten på Norrehus 

2019
§ 168 Budget 2019 - uppföljning
§ 169 Godkänna sociala föreningar och Ks föreningar som 

bidragsberättigade i kommunen
§ 170 Beslutsattestanter 2020
§ 171 Revidering av biblioteksplan (2020-2023)
§ 172 Konsekvenser för föreningslivet vid misskötsel i anläggningar
§ 173 Ansökan om bidrag till Bruksspelet 2019, 250 tkr
§ 174 Redovisning från Bio Grand Ljungbyhed kring åtaganden 2019 enligt 

avtal
§ 175 Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen
§ 176 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2
§ 177 Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed
§ 178 Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 

skolbibliotek
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§ 181 Informationsärenden KFN 2019-12-19
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§164

Val av justerare (i tur att justera Therese Långberg)

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att Therese Långberg väljes jämte ordförande justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§165

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista.
Tilkommande ärende:
* Redovisning av studieförbundens utvecklingsbidrag 2019
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att godkänna dagens föredragningslista.
_____
 
 

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166

Redovisning av beviljat bidrag för att genomföra en Kulturdag 2019-
10-12 
KFN 2019.0171

Ärendet
Föreningen Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har inkommit 2019-12-06 med 
redovisning av beviljat arrangemangsbidrag, 10 tkr, för "Kulturdag Släkt och Hembygd" 
som genomfördes 2019-10-12.
 
För tredje året i rad arrangerade de fem föreningarna; Åsbo Släkt- och Folklivsforskare, 
Klippans Hembygdsförening, Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga, Riseberga Färingtofta 
Hembygdsförening, samt Östra Ljungby-Källna Hembygdsförening, en gemensam 
Kulturdag i Klippans kommun kring släkt- och hembygdsforskning. Årets ”Kulturdag 
Släkt och Hembygd” arrangerades på Sågen-Möjligheternas hus.
Inkommen redovisning av arrangemanget visar kostnader för 11 668 kr.
 
Beslutsunderlag     
Åsbo Släkt- och Folklivsforskares redovisning, 2019-12-06.
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna inkommen redovisning av arrangemanget Kulturdag.    
_____
 

Beslut skickas till 
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 167

Redovisning av beviljat bidrag (25 tkr) till Punkfesten på Norrehus 
2019 
KFN 2019.0146

Ärendet
Musik i Centrum, MIC, har inkommit med redovisning av beviljat förlustbidrag med upp 
till 25 tkr, för Punkfesten på Norrehus som genomfördes 2019-11-09. För andra året i rad 
arrangerades Punkfesten i Klippan vilket redan gjort sig ett namn i hela Sverige. Det blev 
stort gensvar av band från hela landet som ville medverka.
Ca 150 personer kom till arrangemaget och publiken var i blandad ålder. Både banden 
som spelade och publiken var mycket nöjda.
Den inlämnade ekonomiska redovisningen visar ett underskott på 25 257 kr.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 111, 2019-12-05.
Inkommen redovisning från MIC, 2019-11-25.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att godkänna inkommen redovisning av arrangemanget Punkfesten 2019.
_____

Beslut skickas till 
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168

Budget 2019 - uppföljning 
KFN 2019.0036

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om budgetuppföljning t o m november 2019.  
Förvaltningen har vänt ett kraftigt minusresultat till ett nära noll-resultat. Det beror bl a 
på återhållsamhet vid inköp inom förvaltningen samt föreningar som tidigare år sökt 
föreningsbidrag men ej gjort i år.
Prognosen är dock fortfarande svag då det fortfarande kan komma kostnader kring 
oljeläckaget vid friluftsbadet i Ljungbydet.
 
Förvaltningen är medveten om att flera föreningar, 10-15 st, som brukar söka bidrag ej 
gjort det och föreslår att ev äska att få med sig överskottet från bidragspotten till 2020 för 
att klara hanteringen av bidragen.
 
Nämnden framför önskemål om att under 2020 få en särredovisning av projekt Sågen.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 112, 2019-12-05.
Månadsrapport november 2019.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m november 2019.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
Förv. ekonom

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 169

Godkänna sociala föreningar och Ks föreningar som 
bidragsberättigade i kommunen 
KFN 2019.0204

Ärendet
Kommunfullmäktige antog de nya bidragsbestämmelserna 2019-06-24 att gälla fr o m 
2020-01-01.
Enligt de nya bestämmelserna ska en förening ansöka om att bli en godkänd 
bidragsberättigad förening hos Kultur- och fritidsnämnden för att kunna söka 
verksamhetsbidrag, investeringsbidrag samt projekt- och arrangemangsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 övertagit ansvaret för bidragsgivning till 
föreningar som tidigare hanterades av Kommunstyrelsen samt övertagit hanteringen av 
bidragen till de sociala föreningarna. Dessa föreningar ha fått bidrag i flera år av 
Socialförvaltningen och Kommunstyrelsen men är inte godkända som bidragsberättigade 
av Kultur- och fritidsnämnden.
Vissa av dessa föreningar som förvaltningen har tagit över bidragshanteringen för har inte 
sitt säte i Klippans kommun men har medlemmar ifrån kommunen och får därför bidrag.

För att underlätta hanteringen i fortsättningen föreslår förvaltningen att det görs ett 
gemensamt godkännande för alla dessa föreningar.
Följande föreningar föreslås bli godkända som bidragsberättigade föreningar i 
kommunen:

Ljungbyheds Framtid/Nattöga
Röda Korsets Klippankrets
Färingtofta Rödakors krets
Ljungbyheds Rödakors krets
Brottsofferjouren Ängelholm
BRIS Barnens Rätt I Samhället
Bjäre/Åsbo psoriasisavdelning
Klippan – Åstorp Astma & Allergiförening
Neuroföreningen Åsbobygden
Ängelholm DHR-avdelningen
NV Skånes diabetesförening
HRF Hörselskadades förening Ängelholm
Strokeföreningen Nordvesten
Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne
Hjärt & Lungsjukas förening i Klippan
Hjälpas Åt, Klippan
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 113, 2019-12-05.
Förvaltningens skrivelse, 2019-11-26
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna föreslagna föreningar som bidragsberättigade fr o m 2020-01-01.
_____

Beslut skickas till 
Föreningsutvecklare
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170

Beslutsattestanter 2020 
KFN 2019.0190

Ärendet
Vid nämndens möte 2019-11-20 beslutades om attestanter för 2020. Inför 2020 införs nya 
ansvarskoder samtidigt med förvaltningens nya organisation och för några ansvarskoder 
har ingen ersättare utsetts.
 
Förvaltningens förslag till nämnden är enligt följande:
för ansvarskod 4000 och 4001 utse kultur- och fritidschef Arne Amnér samt som ersättare 
utse Anders Björkqvist, avdelningschef för kultur,
 
för ansvarskod 4101 utse driftschef Kent Hansson,
 
för ansvarskod 4200 och ansvar 4231 utse avdelningschef för fritid Jim Broström,
 
för ansvarskod 4211 utse enhetschef Lars Hultin samt som ersättare utse Jim Broström,
 
för ansvarskod 4221 utse tf bad- och friskvårdschef Eva Jönsson samt som ersättare utse 
Jim Broström,
 
för ansvarskod 4300 och ansvar 4331 utse avdelningschef för kultur Anders Björkqvist,
 
för ansvarskod 4311 utse enhetschef Maria Nauclér samt som ersättare utse Anders 
Björkqvist,
 
för ansvarskod 4321 utse bibliotekschef Viktoria Einarsson Zuniga samt som ersättare 
utse Anders Björkqvist,
 
att utse kultur- och fritidschef Arne Amnér att med generell rätt fungera som 
beslutsattestant för ovan nämnda 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, fritidsledare Ida 
Nilsson samt biblioteksassistent Christel Krönfors som ansvariga för att attester och 
kontering har skett och att beslutsattest utförts av behörig person.
 
Beslutsunderlag      
Förvaltningens skrivelse.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 120, 2019-12-05
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna förvaltningens förslag till beslutsattestanter för 2020.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret
Alla berörda ansvar

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171

Revidering av biblioteksplan (2020-2023) 
KFN 2019.0210

Ärendet
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. Nuvarande 
plan gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Att ta fram en biblioteksplan är 
ett relativt stort arbete och skall omfatta såväl folk- som skolbiblioteksverksamheten.

En utredning kring kommunens skolbiblioteksverksamhet pågår och beräknas vara klart 
under Q1 2020. Resultatet av denna utredning ger ett bättre underlag för en välgrundad 
biblioteksplan varför kultur- och fritidsförvaltningen önskar avvakta med en ny 
biblioteksplan gällande kommunens samtliga bibliotek.

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar med detta som bakgrund att nuvarande 
biblioteksplan förlängs ett år, att gälla till och med 2020-12-31. Förvaltningen önskar 
också att Fullmäktige uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen att i nära 
samverkan med Barn- och utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för folk- och 
skolbiblioteken i Klippans kommun att gälla år 2021-2024.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att föreslå Kommunfullmäktige att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 
2020-12-31,
 
att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att i samverkan 
med Barn- och utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för 
kommunens alla bibliotek.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Bibliotekschef

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172

Konsekvenser för föreningslivet vid misskötsel i anläggningar 
KFN 2019.0211

Ärendet
Föreningslivet hyr olika lokaler och anläggningar till ett starkt subventionerat pris från 
förvaltningen och nämnden. Vid bokning av lokaler och anläggningar följer ett åtagande 
för föreningen att upprätthålla god ordning och några enkla regler att förhålla sig till. 
Dessa regler finns uppsatta dels för föreningens egen säkerhet men också för att 
förvaltningen och nämnden skall kunna känna sig förvissade om att anläggningarna och 
lokalerna hålls i bra skick och att obehöriga inte nyttjar lokalerna.

Det finns tyvärr några föreningar som inte klarar av att förhålla sig till dessa regler vilket 
skapar stora problem för förvaltningen och andra föreningar. Förvaltningen påpekar för 
dessa föreningar att de måste följa regelverket men vissa föreningar fortsätter konstant att 
töja på regelverket varför förvaltningen önskar tydliga riktlinjer och mandat för att få 
ordning på detta.

Förvaltningen önskar införa en ”åtgärdstrappa” som sätts in om inte dialog ger önskad 
effekt.
Steg ett: skriftlig varning till föreningen om inte bättring sker.
Steg två: att aktuell ledare blir avstängd från lokaler och anläggningar.
Steg tre: att hela föreningen blir avstängd från lokaler och anläggningar.

Alla eventuella avstängningar behandlas individuellt utifrån vad som inträffat och 
beslutas i kultur- och fritidsnämnden.
 
Beslutsunderlag      
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen och driftschefen, 2019-12-09.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 122, 2019-12-05.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att ställa sig bakom förvaltningens förslag att införa en åtgärdstrappa, för föreningar, vid 
misskötsel av hyresreglerna/riktlinjerna i samband med bokning av lokaler och 
anläggningar.
_____
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Föreningsutvecklare
Kulturutvecklare
Driftschef
Samtliga föreningar som hyr lokaler av förvaltningen/nämnden

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173

Ansökan om bidrag till Bruksspelet 2019, 250 tkr 
KFN 2018.0227

Ärendet
Ansvarig för Bruksspelet har ej inkommit med handlingar.
Nämnden önskar en skriftlig fullständig redovisning kring ekonomi m m av Bruksspelet 
2019.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar    
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta ansvarig för Bruksspelet och informera om 
nämndens krav kring redovisning av arrangemanget,
 
att redovisning av arrangemanget sker vid nämndens möte i januari 2020.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174

Redovisning från Bio Grand Ljungbyhed kring åtaganden 2019 enligt 
avtal 
KFN 2019.0206

Ärendet
Bio Grand Ljungbyhed har redogjort för sina åtaganden under perioden både muntligen 
och skriftligen. I redogörelsen framgår det bl a följande:
Under året har Bio Grand Ljungbyhed och Kultur- och fritidsförvaltningen/Klippans 
kommun haft kontinuerlig dialog kring utvecklingen av biografen.
Enligt statistik från perioden siste oktober 2018 till siste oktober 2019 har Bio Grand 
visat 128 st filmföreställningar och haft 4 457 besökare.

Aktiviteter under året: Gäst i Klippansoffan med Gabriella Pichler samt visning av filmen 
”Amatörer” (78 besökare). Uppföljning och utvärdering (teknik, publikarbete) skedde 
under januari. Den 2 juni 2019 var det öppen visning av filmen ”Säsong” av John Skoog. 
Detta var premiären av filmen för (inspelad på Söderåsen) alla medverkande och lokalt 
engagerade. Visningen blev en stor succé, med kö långt ut på gatan och 188 besökare. 
Det hölls filmsamtal med publiken efter filmvisningen.

Under året har det förts samtal med Ljungbyheds Militärhistoriska Museum kring öppna 
bildvisningar av bildarkivet (rörlig film och stillbilder) för Ljungbyhed och flyghistoriken 
på F5.

I februari 2019 hade Krika Bygdeskola skolbiovisningar för 110 elever och 10 lärare. Då 
Klippans kommun ännu inte har haft möjlighet att dra igång utvecklingen av 
skolbioverksamhet (kulturgaranti) i kommunen så har det varit svårt för Bio Grand att få 
till fler skolbiovisningar, men dessa väntas dra igång under 2020. Det planeras för en 
öppen visning av barnfilm i februari 2020 som arrangeras i samarbete med Rädda 
Barnen, Klippan. Även samtal om samarbete med Ljungbyhedsskolan har förts och 
planeras för under 2020.

Under året har det gjorts stora investeringar och upprustning av lokalen på Bio Grand och 
många lokala ideella krafter har bidragit med arbetstimmar
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 114, 2019-12-05.
Tjänsteskrivelse från kulturutvecklaren och kultur- och fritidschefen, 2019-11-28.
Uppdragsavtal Kultur- och fritidsnämnden och Bio Grand Ljungbyhed.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att godkänna redovisningen för 2019 från Bio Grand Ljungbyhed,
 
att bevilja Bio Grand Ljungbyhed ersättning med 66 tkr för utfört uppdrag,
 
att finansiering sker genom nämndens anslag till föreningsbidrag, verksamhet 3157.
_____

Beslut skickas till 
Kulturutvecklare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175

Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och Skateanläggningen 
KFN 2018.0152

Ärendet
Boverket har godkänt slutredovisningen och betalat ut resten, ca 170 tkr, av beviljat 
bidrag för projektet.
 
Förvaltningschefen informerar att den nya fastighetsägaren till byggnad D (utmed 
Kyrkogatan) beklagat sig över att personer gör sina behov runt byggnaden.
Förvaltningen har beställt en Baja-Maja, samtidigt initieras diskussion med Tekniska 
förvaltningen om att anlägga en offentlig toalett i närheten av byggnad D.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176

Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2 
KFN 2019.0169

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att 2019-12-05 genomfördes ett möte med alla 
föreningarna i Sågenhuset för att diskutera deras ansvar i lokalerna, om tryggheten och 
säkerheten i huset. Förekommer en del bus och stökigheter framförallt i entrén och på 
spontanytan.
Pågår diskussioner inom förvaltningen att ev driftavdelningen bör ha schemalagd 
arbetstid på helger och kvällar i Sågenhuset för att bl a få bukt med stökigheterna.
 
Ombyggnaden, etapp 2 fortlöper i stort efter tidplanen. Nästa steg är att ta sig an 
gymnastikföreningens lokaler när de slutar sin verksamhet för säsongen.
Förvaltningen håller på att bygga akustiktak i streetytan, spontanidrottsplatsen.
Belysning är på gång vid övergångsstället, Ängelholmsgatan och vid parkeringen 
Sågenhuset.
 
Ingemo Nilsson (C) framför en fråga från Funktionsrådet - när en 
tillgänglighetsgranskning ska genomföras. Under 1:a kv 2020 är tanken att en granskning 
för tillgänglighet ska göras på Sågen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Förvaltningen har från projekledaren fått en tidsplan för projektet som visar att arbetet 
bör vara klart till säsongstart 2020.
 
Förvaltningschefen har ett inplanerat möte 2020-01-02 med Ljungbyhed IF för att 
informera om projektet.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 178

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek 
KFN 2016.0221

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att det finns ett visst politikst motstånd till att integrera 
Ljungbyheds bibliotek med Ljungbyhedsskolans skolbibliotek. Framkommit att det är 
önskvärt med ett eget folkbibliotek.
 
Förvaltningen har lämnat sina synpunkter och viljeinriktning i skrivelse till Barn- och 
utbildningsnämnden och Tekniska förvaltningen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 179

Redovisning från studieförbunden om utvecklingsbidrag för 2019 
KFN 2019.0034

Ärendet
Studiefrämjandet, Sensus och ABF har 2019-12-16 inkommit med redovisning av 2019 
års sökta utvecklingsbidrag. Studieförbunden beviljades 52 tkr och har redovisat 
kostnader för drygt 26 tkr.
De ansökte om medel för insatser att nå ut till fler invånare och nya presumtiva deltagare 
i Klippan. Det genomfördes tre arrangemang under hösten, 5/10, 12/10 och 19/10. Två av 
arrangemangen hade få eller inga besökare.
 
Beslutsunderlag     
Studieförbundens redovisning, 2019-12-16.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att notera och godkänna inkommen redovisning av utvecklingsbidraget 2019.
_____
 

Paragrafen är justerad
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§ 180

Redovisning av delegationsärenden 2019 
KFN 2019.0203

Ärendet
Förvaltningen har sammanställt delegationsärenden avseende bidragsutbetalningar under 
2019.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens sammanställning, 2019-11-25.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att notera informationen.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 181

Informationsärenden KFN 2019-12-19 
KFN 2019.0023

Ärendet
KFN 2019.224.003
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 99, 2019-05-27 – Revidering av reglemente för 
Kommunstyrelsen.

KFN 2019.226.047
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 181, 2019-11-06 – Återrapportering 
migrationsmedel.

KFN 2019.225.003
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 187, 2019-11-06 – Riktlinjer för att förebygga 
oegentligheter och korruption i Klippans kommun.
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 179, 2019-11-25 - Kerstin Meinens avsägelse av 
uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval.
 
Ingegerd Hagelin framför vikten av att föreningsutskick till kommunens föreningar även 
borde skickas till nämnden för kännedom.
 
Alla dialogmöten mellan föreningar, förvaltningen och Föreningsutskottet är genomförda. 
Ett avstämningsmöte inför nämndens beslut om bidrag den 29 januari 2020 planeras till 
onsdagen den 15 januari 2020 kl 18.00 på Sågen.
 
Beslutsunderlag     
Förvaltningens sammanställning, 2019-12-19.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
att notera informationen,
 
att nämndens ledamöter läggs till på sändlistan för föreningsutskick,
 
att Föreningsutskottet och förvaltningen har ett avstämningsmöte 2020-01-15, kl 18.00 på 
Sågen.
_____
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Paragrafen är justerad
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