
PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Paragrafer
§§26-43

Sekreterare
Ingela Nymberg Olsson

Ordförande
Michael Nemeti

Justerande
Eva Stjärnlind

Plats och tid Musikskolan kl. 18:30-21:00

Beslutande ledamöter Michael Nemeti (S) (ordförande)
Suleyman Erdem (MP) (vice ordförande)
Kicky Sinclair (M) (2:e vice ordförande)
Eva Stjärnlind (S)
Ingela Jönsson (C)
Kristina Jonsson (M)
Mats Waldemarsson (S)  ersätter Jan Wallgren (S)
Annika Ingelström-Nilsson (L)  ersätter Anders Andersson (KD)
Per-Olof Seger (SD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Conny Berg (MP)
Ingemo Nilsson (C)
Cecilia Scott (M)
Oscar Einarsson (SD)

Övriga närvarande Arne Amnér (förvaltningschef)
Lotta Andgren (kulturutvecklare) §§26-28
Ingela Nymberg Olsson (sekreterare)
Anders Björkqvist (rektor musikskolan) §39

Utses att justera Eva Stjärnlind

Justeringens plats och 
tid

1 (22)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kultur- och fritidsnämnden
 
Sammanträdesdatum 2018-03-14
 

Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

 
.................................................Underskrift

Ingela Nymberg Olsson

2 (22)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 26 Rapport om utställningar i Konsthallen 2017
§ 27 Redovisning av sommarutställningen 2017 och vinterutställningen 

17/18
§ 28 Konstnärlig utsmyckning, Sågen
§ 29 Ansökan om bidrag för att trycka upp en skrift "dokumentation av 

affärerna i Ljungbyhed genom tiderna"
§ 30 Ansökan om bidrag till Parkfesten 2018
§ 31 Ansökan om medel i samband med Klippans Musikkårs 100-

årsjubileum (27 tkr)
§ 32 Klippanfestivalen 2018
§ 33 Ansökan om utvecklingsbidrag 2018
§ 34 Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i Klippans 

kommun
§ 35 Stiftelsen Lindgrenska fonden 2017
§ 36 Lovverksamhet inom Familjen Helsingborg
§ 37 Rapport minnesgåvor för mästare inom idrott 2017
§ 38 Ansökan om bidrag till att arrangera Ungdoms/Junior SM i 

Trampolin 26-29/4 2018
§ 39 Budget 2019 - förvaltningens förslag till äskande
§ 40 Budget 2018 - uppföljning
§ 41 Översyn av bidragsreglerna.
§ 42 Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
§ 43 Informationsärenden 2018
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Rapport om utställningar i Konsthallen 2017 
KFN 2018.0059

Ärendet
Åsa Fridén, Klippans Konstförening och kulturutvecklare Lotta Andgren, har 
sammanställt en verksamhetsrapport för Klippans Konsthall 2017.
Lotta Andgren redogör för rapporten. Besökssiffrorna totalt för 2017 är 19 300 att 
jämföra med 2016 och 2015 då det var 17 631 respektive 13 917.
Det har varit ett omväxlande år vad gäller utbudet i Konsthallen. Både "smalare" och mer 
lokala och "bredare" utställningar har erbjudits.
 
Det är även tydligt att Klippans Konsthall har ett gott rykte bland konstnärer runtom i 
Sverige och ansökningarna för att få ställa ut har ökat markant.
 
Beslutsunderlag   
Verksamhetsrapport Klippans Konsthall 2017.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar och godkänner rapporten.
_____
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Redovisning av sommarutställningen 2017 och vinterutställningen 
17/18 
KFN 2017.0224

Ärendet
Lotta Andgren, kulturutvecklare, redogör för förvaltningens egenproducerade 
utställningar.
Sommarutställningen Souvenir betyder minne ägde rum mellan 29 juli och 27 augusti 
2017. Denna egenproducerade utställning är en originalidé som tagit fram av 
Utställningsgruppen för Klippans Konsthall. Syftet var att få igång tankarna kring vad 
souvenirer betyder i form av minnen och även resans betydelse för människorna. 
Besöksantalet uppgick till 1 750 personer på 24 dagar.
 
Vinterutställningen Klippanpopen 40 år - en musikutställning i och med tiden - ägde rum 
mellan 9 december 2017 och 14 januari 2018. En utställning som beskriver hur 
popmusiken utvecklades i Klippan från 1977 och framåt. En mycket uppskattad 
utställning med många långväga besökare. Totalt 3 260 besökare på 31 dagar.
I samband med utställningen arrangerades även två öppna "tema-aftnar", en Bombadill-
afton, där allt en gång tog sin början och en Svenska Popfabriken-afton som drog fullt 
hus.
 
Beslutsunderlag  
Rapport egenproducerade utställningar.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar och godkänner redovisningen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

Konstnärlig utsmyckning, Sågen 
KFN 2018.0063

Ärendet
Medel för konstnärlig utsmyckning, s k konstpotten, finns upptaget i nämndens budget 
för 2018 med 555 tkr (från 2017 455 tkr + 100 tkr för 2018). Nämnden tilldelas varje år 
100 tkr till detta ändamål.
I samband med Projekt Sågen förs diskussioner kring olika utsmyckningar av byggnaden.
Förvaltningschefen visar exempel på målning s k muralmålning som kan lämpa sig på 
Sågenhuset.
Det förs också diskussioner att försöka binda ihop "kulturstråket" Sågen - badhuset - 
biblioteket med offentlig utsmyckning.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Uppdrar åt förvaltningen att ta fram olika förslag på arbetsformer och redovisa vid 
nämndens möte i april.
_____
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

Ansökan om bidrag för att trycka upp en skrift "dokumentation av 
affärerna i Ljungbyhed genom tiderna" 
KFN 2018.0040

Ärendet
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening har inkommit 2018-02-02 med ansökan om 
bidrag till att trycka upp en skrift som heter "Dokumentation av affärerna i Ljungbyhed 
genom tiderna". De ansöker om 14 275 kr.
 
Beslutsunderlag   
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförenings ansökan, inkom 2018-02-02.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 19.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Beviljar Riseberga-Färingtofta hembygdsförening ett bidrag om 10 tkr till att trycka 
upp skriften "Dokumentation av affärerna i Ljungbyhed genom tiderna".
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till kulturarrangemang (akt. 460).
3. Önskar att föreningen lägger upp skriften på deras hemsida.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

Ansökan om bidrag till Parkfesten 2018 
KFN 2018.0032

Ärendet
Ordföranden är inte med i beredningen av ärendet och Suleyman Erdem går in som 
ordförande.
Studiefrämjandet i samarbete med Svenska Popfabriken ansöker i skrivelse, 2018-01-30, 
om bidrag med 19 950 kr till Musikfesten i Klippans Stadspark den 9 juni 2018.
Studiefrämjandet kommer att ha huvudansvaret för arrangemanget såsom ekonomi, 
bandbokning, planering, marknadsföring, ljudanläggning m m och Svenska Popfabriken 
hjälper till med planering och genomförandet.
 
Beslutsunderlag    
Studiefrämjandets ansökan, 2018-01-30.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 16.
 
Presidiets förslag till Kultur- och fritidsnämnden    
1.Beviljar Studiefrämjandet ett bidrag om 19 950 kr till musikfesten i Klippans Stadspark 
2018-06-09.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till kulturarrangemang (akt. 460).
3. Klippans kommuns logotype skall synliggöras på allt marknadsföringsmaterial kring 
arrangemanget.
4. Studiefrämjandet skall inkomma med redovisning av arrangemanget efter 
genomförandet.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

Ansökan om medel i samband med Klippans Musikkårs 100-
årsjubileum (27 tkr) 
KFN 2018.0031

Ärendet
Klippans musikkår firar 100 år under 2018 och planerar aktiviteter för att uppmärksamma 
detta samt marknadsföra föreningen för att trygga medlemsrekryteringen för ytterligare 
100 år i musikens värld.

Föreningen planerar utöver sitt sedvanliga program tre aktiviteter som skall synliggöra 
100-års jubileet. Sommarkonsert för nuvarande och gamla medlemmar, Allsång i 
stadsparken samt jubileumskonsert.
Jubileumsåret har en kostnadsbudget på 64 500 kr och man ansöker om 27 000 kr från 
nämnden. Föreningen ansöker om kostnadstäckning för enhetlig klädsel vilket 
förvaltningen inte bedömer som något nämnden skall bekosta fullt ut. Förvaltningen 
föreslår att föreningen erhåller 17 000 kronor. 
Klippans kommuns logotype skall synliggöras på allt marknadsföringsmaterial kring 
jubileumsåret.
 
Annika Ingelström-Nilsson (L) föreslår att Klippans musikkår bör få ett högre bidrag med 
tanke på tidigare fattade beslut gällande jubileumsfirande.
Kicky Sinclair (M) föreslår att föreningen får 27 tkr.
 
Beslutsunderlag   
Klippans musikkårs ansökan, 2018-01-28.
Kultur- och fritidschef Arne Amnérs tjänsteskrivelse, 2018-02-06.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 15.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Klippans musikkår ett bidrag om 27 000 kr för 
jubileumsåret.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till jubileum.
3. Klippans kommuns logotype skall synliggöras på allt marknadsföringsmaterial kring 
jubileumsåret.
4. Föreningen skall inkomma med redovisning av arrangemanget efter genomförandet av 
jubileumsåret.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Klippanfestivalen 2018 
KFN 2017.0216

Ärendet
Sedan ett antal år anordnas Klippanfestivalen i juni månad med Lions Klippan som 
huvudarrangör.
Förvaltningen ser ett behov av att utveckla festivalen för att tilltala en bredare målgrupp 
och har utifrån det haft ett antal dialogmöten med Partyfabriken och Lions. Båda parter 
ställer sig positiva till förändring av festivalen.
Klippanfestivalen kommer att äga rum 24-25 augusti 2018 och det arbetas för att förlägga 
arrangemanget till centrala delarna av Klippan.
Även dialog med Köpmannaföreningen är gjord som ställer sig positiv till förslaget.
 
En person är projektanställd och ska bl a arbeta med Klippanfestivalen.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Ansökan om utvecklingsbidrag 2018 
KFN 2018.0025

Ärendet
Studieförbunden ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, SENSUS och Studiefrämjandet har 
inkommit 2018-01-24 med ansökan om utvecklingsbidrag för 2018. De ansöker om 52 
tkr och uppdraget heter "Studieförbundsinsatser för att öka föräldrars delaktighet i 
lärande".
Målsättningen är att skapa fyra arrangemang under våren 2017 och fyra till under hösten 
2017. Målgruppen är alla invånarna i Klippans kommun, med tonivkt på kommunens 
invånare i utanförskap.
 
Beslutsunderlag   
Studieförbundens ansökan, 2018-01-24.
Kultur- och frittidsnämndens presidium 2018-02-12, § 14.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Godkänner studieförbundens gemensamma ansökan om utvecklingsbidrag för 2017 
med 52 tkr.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till studieförbunden.
3. Uppmanar studieförbunden att särredovisa/tydliggöra vad som ingår i det kommunala 
respektive statliga bidraget.
4. Bjuder in studieförbunden till ett nämndsmöte under hösten 2018 för att berätta om sitt 
uppdrag.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i Klippans kommun 
KFN 2018.0034

Ärendet
Föreningen Klippan LAN och E-sport, KLAN, har inkommit med ansökan,
2018-01-31, om att bli en godkänd bidragsberättigad förening i Klippans kommun.
 
KLAN är en nybildad förening vars verksamhet kommer att vara E-sportverksamhet och 
LAN inom Klippans kommun.
E-sport är ett av de absolut största fritidsintressena inom ungdomsvärlden men även i 
övriga generationer.
Förvaltningen ser med glädje att det bildats en förening inom detta fält då detta är en 
verksamhet som oftast bedrivs av unga människor fysiskt isolerat ifrån varandra. Vi ser 
att många ungas sociala nätverkande många gånger sker via datorer och inte genom 
fysiska möten. Med en föreningsverksamhet inom detta fält ser vi en möjlighet för denna 
stora grupp ungdomar att utöva sitt intresse i grupp vilket är positivt.
Föreningen är anslutna till SVEROK.
 
Beslutsunderlag   
KLAN:s ansökan, 2018-01-31.
Förvaltningschef Arne Amnérs tjänsteskrivelse, 2018-02-06.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 17.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Godkänner att KLAN blir en bidragsberättigad förening i Klippans Kommun fr o m 
2018-04-01.
2. Beviljar föreningen ett startbidrag om 500 kr.
3. Finansiering sker genom nämndens anslag till verksamhetsbidrag, akt. 431.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Stiftelsen Lindgrenska fonden 2017 
KFN 2018.0037

Ärendet
Regler som gäller för Herman och Ella Lindgrens fond är att 9/10 av räntan får utdelas 
vart tredje år till något för municipalsamhället nyttigt ändamål, som utan donation icke 
bleve realiserat eller och försköning av samhället, viss gatuförbättring eller dyligt.
 
Ekonomikontoret har lämnat uppgifter om stiftelsen Lindgrenska fonden 2017. Medel att 
disponera ur stiftelsen är 13 235,05. Senaste uttaget är gjort 2001.
 
Beslutsunderlag    
Ekonomikontorets skrivelse, 2018-01-30.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 18.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Lovverksamhet inom Familjen Helsingborg 
KFN 2018.0042

Ärendet
Förvaltningschefen är med i ett nätverk för kultur- och fritidschefer inom familjen 
Helsingborg, (11 kommuner). Där har det förts diskussioner om att ev 
gemensamt anordna gratis lovaktiviteter för barn och unga under alla lov, där höstlovet, v 
44, blir höjdpunkten med många aktiviteter och med gemensam marknadsföring. 
Kommunerna har fått statliga medel till detta.
En långhelg under hösten är tanken att gemensamt satsa på kultur med mer fokus på 
vuxna.
 
Beslutsunderlag   
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 22.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
1. Noterar informationen.
2. Uppdrar åt förvaltningen att upprätta ett program över planerad sommarverksamhet 
och redovisa under våren.   
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Rapport minnesgåvor för mästare inom idrott 2017 
KFN 2017.0344

Ärendet
Traditionsenligt utdelades minnesgåvor vid ett särskilt möte 2018-02-07 på Norrehus i 
Klippan.
 
Namn och förening                            Gren/tävling                                               
Jenny Fransson                                      1:a Senior SM, 75 kg                 
Klippans Brottarklubb           
 
Fredrika Petersson                                1:a Senior SM, 53 kg                 
Brottarklubb                                          3:a Senior EM, 48 kg                
 
Benny Andersson                                   1:a Master cyclo-cross EM        
Åstorps CK                                            Klass H60
                                                               3:a Master cyclo-cross VM
                                                               Klass H60
                                               
Mats Friberg                                          1:a veteran NM, Fripistol, lag    
Ljungbyheds Pistolklubb                       2:a veteran NM, Fripistol
                                                               2:a veteran NM Sportpistol, lag
                                                               1:a veteran NM Luftpistol, lag
                                                               3:a veteran NM Standardpistol
                                                               3:a veteran NM Militär Snabbpistol
                                                               2:a veteran NM Militär Snabbpistol, lag
                                                               1:a veteran SM Luftpistol
                                                               1:a veteran SM Standardpistol
 
Krister Persson                                      1:a SM Falling Target              
Ljungbyheds Pistolklubb                       1:a veteran NM, Fripistol, lag  
                                                               2:a veteran NM, Standardpistol
                                                               1:a veteran NM, Luftpistol, lag
                                                
Jonas Andersson Wang                          1:a SM Snabbpistol herrjunior 
Ljungbyheds Pistolklubb
 
Andrea Hammarström                            1:a SM klassisk Bänkpress,    
Klippan Power & Fitness                        1:a SM klassisk styrkelyft
                                                                3:a VM utrustad Bänkpress   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Bo Lindahl                                              1:a SM Bowling Ränna B       
HBK Åsen                                          
                                                                
Rebecca Lindblad                                  1:a SM 2 manna klass A/B      
BK Bowlinggänget
 
Sara Nordström                                     1:a SM 2 manna klass A/B      
BK Bowlinggänget
 
Carina Janson                                       1: SM mixeddubbel V65 i boule
La Boule d’Or, Malmö
 
Clas Janson                                           1:a SM mixeddubbel V65 i boule
La Boule d’Or, Malmö
 
Lucas Arvidsson                                     1:a NM                                    
Helsingborgs Fältrittklubb                     2:a NM, lag
Med hästen Aquador
 
Linnea Larsson                                      1:a SM Junior individuell trampolin
Klippans gymnastikkrets                       1:a SM Junior double mini trampolin
 
Ralf Scott                                                2:a veteran VM                       
Klippans Kraftsportklubb                      1:a veteran EM                        
 
Elias Svensson                                       1:a USM ryck                          
Klippans Kraftsportklubb
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, 2018-01-04.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2018-02-12, § 23.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad

16 (22)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Ansökan om bidrag till att arrangera Ungdoms/Junior SM i Trampolin 
26-29/4 2018 
KFN 2018.0053

Ärendet
Klippans Gymnastikkrets ansöker i skrivelse, 2018-02-20, om bidrag till att arrangera 
USM/JSM i Trampolin 26-29/4 2018. Föreningen söker 30 tkr samt reklam vid våra 
infarter till Klippan.
Klippans Gymnastikkrets har arrangerat tävlingen tidigare utan att söka bidrag från 
förvaltningen och fått gott renommé inom gymnastiken nationellt. Det borgar för att det 
blir ett bra arrangemang denna gången också. Förvaltningen anser att detta arrangemang 
är en bra goodwill både för föreningen och för Klippans kommun och ser därför en 
vinning i att stödja arrangemanget. Dock anses att bidraget och budget inte riktigt 
överensstämmer med varandra. Förvaltningen anser inte att bidrag ska hjälpa föreningar 
att gå med vinst, utan mer att möjliggöra att arrangemang kan hållas.
Utifrån detta yrkar förvaltningen på täckning för den förlust budgeten visar, 9 125 kr, 
samt kostnader för angiven marknadsföring.
 
Beslutsunderlag  
KGK:s ansökan + budget, 2018-02-20.
Föreningsutvecklare Jens Riis Olsons skrivelse, 2018-03-02.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
1.Beviljar Klippans Gymnastikkrets ett förlustbidrag om högst 9 125 kr.
2.Godkänner att förvaltningen betalar fakturan på beställningen gällande reklam vid 
infartsskyltarna till Klippan.
3.Finansiering sker genom nämndens anslag för verksamhetsbidrag, akt. 431.
4. Utbetalning sker efter redovisning av arrangemanget.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Budget 2019 - förvaltningens förslag till äskande 
KFN 2018.0022

Ärendet
Förvaltningschefen redogör för upprättat förslag till äskande avseende drift och 
investeringar inför budget 2019 och som ska redovisas vid upptaktsmötet 2018-03-20.
Förslag till resursfördelning tas upp vid budgetdialogen 2018-04-19.
 
Inom driften önskas följande:
Medel till föreningsutveckling, ledarutbildning m m
Medel till kulturarrangemang
Sågen driftskostnader
Kapitalkostnader för ev bygge av klubbhus LIF, Ljungbyhed
Kulturskola
Controller/kommunikatör/strateg 75%
Kapitalkostnader Bolestad karting (fr KB 2018)
Kapitalkostnader Sågen, engen investering
Kapitalkostnader badet utemiljö
Kapitalkostnader elbelysning Kopparmöllan
Kapitalkostnader allmän pott
 
Investeringsbehoven:
Förvaltningsövergripande investeringspott
Flygel musikskolan (2020)
El och belysning Kopparmöllan
Klubbhus LIF Ljungbyhed
Åbyvallen spolplatta/hall, ev samköras med gata/park
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens förslag till äskande budget 2019.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar och godkänner förvaltningens förslag till äskande inför budget 2019.
_____
 

Paragrafen är justerad
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§ 40

Budget 2018 - uppföljning 
KFN 2018.0036

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2018-02-28.
Inga särskilda avvikelser noteras.
 
Beslutsunderlag  
Resultatrapport per 2018-02-28.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar och godkänner budgetuppföljningen t o m 2018-02-28.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Översyn av bidragsreglerna. 
KFN 2013.0155

Ärendet
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att göra en översyn av bidragsreglerna.
En konsult har anlitats på timmar för att leda arbetet. Delar av förvaltningens 
ledningsgrupp har tillsammans med konsulten arbetat med bidragsöversynen.
 
Förslag på bidragssystem är en dialogmodell och tre typer av bidrag, nämligen bidrag 
genom överenskommelse, arrangemangsbidrag och egna initiativ.
Ett förslag är utskickat på remiss till föreningarna i kommunen och senast den 25 mars 
ska synpunkter ha inkommit.
 
Förhoppningen är ett beslut i kommunstyrelsen före sommaren och beslut i fullmäktige i 
juni.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Noterar informationen.
2. Uppdrar åt förvaltningen att skicka ut underlagen till nämnden så alla partier kan 
förbereda sig väl inför beslutet av bidragsbestämmelserna vid nämndens möte i april.
_____
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

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

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att uppdraget för Sågenprojektet nu är ute för upphandling 
och tiden går ut sista veckan i mars.
 
Externa medel kommer att sökas från Skåneidrotten, Leader och Boverket ( 2 st).
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

Informationsärenden 2018 
KFN 2018.0010

Ärendet
KFN 2017.217.880
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-27, § 32 gällande motion ”meröppet” 
bibliotek för att utveckla Klippans kommun –svar.
 
Ingela Jönsson (C) upptar frågan om en incident på Sågen tidigare i år när 
brandlarmet drog igång. Förvaltningschefen redogör kring händelsen.
 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens sammanställning 2018-03-14.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____
 

Paragrafen är justerad
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