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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Ansökan/Rapport/Redovisning Bruksspelet 2018 
KFN 2017.0240

Ärendet
Ansvarig för Bruksspelet redogör för 2018-års arrangemang. Totalt 16 föreställningar och 
ca 4 500 besökare såg Bruksspelet som anses vara en av de bästa uppsättningarna hittills.
 
Beslutsunderlag   
Redovisning av Bruksspelet 2018 (budget + resultatrapport)
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar och godkänner redovisningen av Bruksspelet 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Ev nytt datum för nämndens möte i januari 2019 
KFN 2019.0007

Ärendet
Nämndens planerade möte den 23/1 krockar med presidiets tvådagars utbildning/möte 
med Kommunstyrelsen och Kommunledningen.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 9.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Godkänner att nämndens möte i januari flyttas till den 30/1.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3

Förvaltningsplan/Plan för hållbar utveckling 
KFN 2019.0025

Ärendet
Förvaltningschefen redovisar Förvaltningsplan/Plan för hållbar utveckling för Kultur- och 
fritidsförvaltningen.
Planen utgår från fullmäktigemålen som bryts ned till nämndsmål och hållbarhetsmål där 
varje förvaltning får uppdrag på vad som ska göras och varför.
 
Beslutsunderlag    
Förvaltningsplan/Plan för hållbar utveckling 2019 för Kultur- och fritidsförvaltningen.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

Ansökan om bidrag till Bruksspelet 2019, 250 tkr 
KFN 2018.0227

Ärendet
Teater Amabile har inkommit 2018-12-17 med ansökan om bidrag, 250 tkr, till 2019 års 
Bruksspel.
 
Bruksspelet startade som ett Leaderprojekt och har haft föreställningar under sex somrar. 
Kombinationen av musikal, historisk beskrivning, blandningen av professionella och 
amatörer på scenen och inte minst att uppförandet görs i en fungerande industrimiljö gör 
Bruksspelet unikt.
Bruksspelet genererar in ekonomi till Klippan som samhälle i form av turistekonomi 
samtidigt som den har ett kulturellt värde och sätter Klippan på kartan.

Tidigare år har Bruksspelet erhållit 50 tkr från Kultur- och fritidsnämnden samt 200 tkr 
från Kommunstyrelsen för att genomföra projektet. I år handlägger Kultur- och 
fritidsnämnden hela anslaget.
Förvaltningens bedömning är att Bruksspelet utgör en viktig satsning både utifrån ett 
kulturellt perspektiv såväl som för Klippans attraktionskraft. Denna typ av arrangemang 
har ytterst svårt att stå på egna ben avseende ekonomin.

Förvaltningens förslag till nämnden är att bevilja 250 tkr till Bruksspelet 2019.
 
Beslutsunderlag   
Budget för Bruksspelet 2019, 2019-01-21.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 2.
Kultur- och fritidschefens skrivelse, 2019-01-14.
Teater Amabiles ansökan, 2018-12-17.
 
Ajournering   
Per-Olof Seger (SD) yrkar på att sammanträdet ajourneras 5 minuter vilket bifalles.
 
Per-Olof Seger (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
 
Propositioner  
Ordföranden ställer proposition på föjande förslag:
Förvaltningens förslag att bevilja Bruksspelet 2019 250 tkr i bidrag.
Sverigedemokraternas förslag att avslå bidragsansökan för Bruksspelet 2019.
 
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Votering begärs.
 
Den som bifaller förvaltningens förslag röstar Ja. Den som bifaller Sverigedemokraternas 
förslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 6 Ja-röster och 3 Nej-röster (bifogas 
protokollet).
 
Kultur- och fritidsnämnden har därmed beslutat enligt förvaltningens förslag.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Beviljar Teaterföreningen Amabile ett bidrag om 250 tkr för Bruksspelet 2019.
2. Ansvarig för Bruksspelet skall inkomma med detaljerad ekonomisk redovisning, 
balansrapport och resultatrapport, av arrangemanget.
3. Finansiering sker genom nämndens anslag till förfogande (obj 117).
 
Reservationer   
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag, bilaga KFN § 
4/19
_____
 

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-30

Voteringslista: §4
Ärende: Ansökan om bidrag till Bruksspelet 2019, 250 tkr,  KFN 2018.0227

Voteringslist(or)
Bidrag till Bruksspelet 2019

Ledamot Ja Nej Avstår
Michael Nemeti(S), ordförande X
Therese Långberg(M), 1:e vice ordförande X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Kristina Jonsson(M), ledamot X
Ingela Jönsson(C), ledamot X
Mats Waldemarsson(S), ledamot X
Oscar Einarsson(SD), ledamot X
Thomas Jelinek(SD), ledamot X
Annika Ingelström Nilsson(L), ersättare X
Resultat 6 3 0
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Redovisning av utvecklingsbidraget 2018 
KFN 2018.0025

Ärendet
Studieförbunden har 2018-12-17 inkommit med redovisning av utvecklingsbidraget för 
2018. De har genomfört en föreläsningsserie under 2018 där fokus har varit att stödja 
föräldrar och barn i lärandet. Kultur- och fritidsförvaltningen har bistått med lokal, teknik 
och tekniker.
Studieförbunden har haft kostnader för totalt 37 400 kr.
 
Beslutsunderlag  
Studieförbundens redovisning, 2018-12-17.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 1.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar och godkänner redovisningen av utvecklingsbidraget för 2018.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

Riktlinjer/regler kring arrangemang vid högtider 
KFN 2019.0001

Ärendet
Förvaltningen önskar en översyn av resursfördelningen kring firande av våra högtider 
(Valborgs-,  Nationaldags-  och Midsommarfirande) inom kommunen samt ser ett behov 
av bättre och tydligare riktlinjer/regler om hur det i framtiden ska arbetas kring 
arrangemang vid högtider.
I budget för 2019 finns 35 tkr anslagna till högtider.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 3.
Kulturutvecklarens skrivlese, 2019-01-24.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut       
Uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till tydliga riktlinjer kring arrangemang vid 
högtider, att börja gälla fr o m 2020, och redovisa till nämnden under våren 2019.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7

Översyn av bidragsreglerna. 
KFN 2013.0155

Ärendet
Förvaltningens förslag till nya bidragsbestämmelser var uppe i Kommunstyrelsen 2018-
06-07. Med knapp majoritet återremitterades ärendet med beslut om att förvaltningen ska 
utreda konsekvenserna av slopat kommunalt LOK-stöd.
Förvaltningen har tillsammans med en anlitad konsult arbetat fram en tidsplan för det 
fortsatta arbetet med översynen.
Det bör bildas en grupp, bestående av politiker och tjänstemän, som ska medverka vid 
dialogerna med föreningarna. Förslag på namn till dialoggruppen är Föreningsutskott 
eller Bidragsutskott.
 
Ärendet bör upp för beslut i nämnden i mars och vidare till Kommunstyrelsen och  
Kommunfullmäktige under april - juni 2019 för att det ska kunna börja gälla 2020.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 4.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut         
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8

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

Ärendet
Förvaltningschefen informerar kring ärendet. Tidplanen för projektet är försenat vilket 
medfört att processen med verksamhetsinvesteringarna inte kunnat starta varför 
merparten av anslaget (3 milj.kr) kvarstår och investeringarna kommer att genomföras 
under kvartal 1 2019. För att klara bygginvesteringen kommer nämnden att använda stora 
delar av anslaget vilket kommer medföra konsekvenser på verksamhetsinvesteringarna.
En första slutbesiktning av vissa lokaler gjordes 2019-01-25 och de första föreningarna, 
som idag håller till på 47:an, ska flytta in i sina lokaler den 2-3 februari och därefter 
kommer andra föreningar efterhand att få tillträde till sina lokaler.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 5.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

Integration Ljungbyheds bibliotek och Ljungbyhedsskolans 
skolbibliotek 
KFN 2016.0221

Ärendet
Efter en motion från moderaterna, 2016-10-27 har Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-
30 fått i uppdrag av Kommunfulllmäktige att utreda möjligheten att integrera 
Ljungbyheds bibliotek med Ljungbyhedsskolans skolbibliotek.
Bibliotekschef Viktoria Ejnarsson Zuniga leder arbetet och har haft dialog med 
biträdande rektor på Ljungbyhedsskolan och diskuterat om en ev. flytt av biblioteket till 
skolan. Det har även diskuterats att ev. ta med fritidsgården Holken, som finns i samma 
hus som Ljungbyheds bibliotek, i den fortsatta planeringen då det kan få positiva 
synergieffekter.
Förvaltningen har varit i kontakt med Föreningen Modell Ljungbyhed som driver 
fritidsgården Holken och de är positiva till en ev. flytt.
 
En styrgrupp för projektet har bildats och Barn- och utbildningsförvaltningen är 
sammanhållande. Ett första möte är planerad under januari 2019.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 6.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10

Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed 
KFN 2013.0332

Ärendet
Ljungbyheds IF (LIF), som idag håller till på gamla Ljungby skola i Ljungbyhed, har 
under många år varit i behov av ett nytt klubbhus, nya omklädningsrum och ett nytt 
förråd till deras maskinpark.
 
Förvaltningen har funnit begagnade moduler till ett pris på 550 tkr och föreningen, som 
har besiktigat modulerna, har ställt sig positiv till förslaget.
Ärendet har varit uppe i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige och fått godkänt 
samt att investeringsmedlen, 4,5 milj.kr flyttats över till 2019.
 
Tekniska förvaltningen har tagit över projektet och en detaljplanering över modulerna är 
gjord tillsammans med LIF.
Ambitionen är att modulerna ska vara klara och på plats sommaren/hösten 2019.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 7.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11

Utbildning för Kultur- och fritidsnämnden 
KFN 2019.0006

Ärendet
Förvaltningen föreslår ett internat med den nya nämnden och med förvaltningens 
ledningsgrupp där tillfälle ges att presentera förvaltningens olika verksamheter, mål och 
visioner. Den 7-8 mars 2019 föreslås.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Uppdrar åt förvaltningen att upprätta ett förslag på dagordning för internatet och redovisa 
vid nämndens möte i februari.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12

Redovisning av delegationsärenden som  avser bidragsansökningar 
KFN 2018.0083

Ärendet
Förvaltningen redovisar delegationsärenden som avser bidragsansökningar upp till 5 tkr 
under maj - dec 2018.
 
Beslutsunderlag    
Redovisning av delegationsärenden.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut         
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

Delegationsordning gällande bidragsansökningar 2019 
KFN 2019.0022

Ärendet
Det kommer många bidragsansökningar på lägre belopp och förvaltningen önskar därför 
delegation på detta tills det ev. nya bidragssystemet börjar gälla.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 11.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Godkänner att förvaltningen under 2019 får delegation upp till 5 tkr när det gäller 
bidragsansökningar.
2. Uppdrar åt förvaltningen att redovisa alla delegationsärenden till nämnden under året.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14

Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i kommunen. 
KFN 2019.0024

Ärendet
Skånes Magnetfiskeförening har 2019-01-14 inkommit med ansökan om att bli en 
bidragsberättigad förening i kommunen.
Föreningen är en nystartad förening med i nuläget ett tiotal medlemmar. Verksamheten 
går ut på att dra upp all metall ur vattendrag med hjälp av en så kallad neodym-magnet 
med en ögla där det fästes ett kraftigt rep med hög brottgräns.
I och med att vattendragen rensas/rengörs räddar detta både djur och människor som kan 
ta skada av allt skrot som är slängt i vattnet.
 
Beslutsunderlag    
Skånes Magnetsfiskeförenings ansökan (inkl.stadgar), 2019-01-14.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 12.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Godkänner Skånes Magnetfiskeförening som bidragsberättigad förening fr om 2019-
02-01.
2. Beviljar föreningen ett startbidrag om 500 kr.
3. Finansiering sker genom nämndens anslag till verksamhetsbidrag/för.invest. (akt. 431).
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

Friluftsbadet i Östra Ljungby 
KFN 2018.0048

Ärendet
Förvaltningen har fått ett föreläggande från Söderåsens Miljöförbund p g a att 
vattenkvalitén i anläggningen inte kan säkras och ett vägval behöver göras gällande 
badets framtid.
För att klara reningen krävs en större investering, samtidigt som förvaltningen ser att 
även själva bassängen behöver åtgärdas. Om valet blir att investera i badet i Östra 
Ljungby har förvaltningen önskemål om att byta bassängens ytskickt till en pvc liner, 
likadan som sattes upp i friluftsbadet Ljungbyhed.
En investering på ca 3,5 milj. kr behövs för att åtgärda dessa brister.
 
Parallellt pågår diskussioner om andra alternativ som ev. kan ersätta friluftsbadet i Östra 
Ljungby. Förvaltningen presenterar förslag på en så kallad vattenpark. 
Investeringskostnaden för vattenparken är relativt hög (ca 2 milj. kr) men betydligt lägre 
driftskostnader och fler veckors möjlig drift varje år. Ett annat alternativ är att skapa en 
fysisk bemannad mötesplats i Östra Ljungby med breddat program och 
arrangemangsutbud samt mötesplats med verksamhet för ungdomar.
 
Annika Ingelström Nilsson (L) påpekar vikten av att behålla friluftsbadet i Östra 
Ljungby, bl a för alla motionssimmare, vattengympan och de äldres naturliga och sociala 
mötesplats.
 
Eva Stjärnlind (S) påtalar vikten av att medborgarna får vara med och ge sina synpunkter 
om valet blir att ersätta friluftsbadet med något annat.
 
Om badet i Östra Ljungby ej öppnas sommaren 2019 finns driftspengar för att kunna 
erbjuda andra alternativ/aktiviteter.
 
Sammanträdet ajourneras under fem minuter.
 
Majoriteten tillsammans med Liberalerna är överens om att bevara friluftsbadet i Östra 
Ljungby.
 
Beslutsunderlag   
Kultur-och fritidschefens skrivelse, 2019-01-23.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 13.
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
1. Förordrar att friluftsbadet i Östra Ljungby rustas upp och bevaras.
2. Överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för vidare ställningstagande.
_____
 

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

Klippans Bowlinghall 
KFN 2018.0018

Ärendet
Bowlinghallen i Klippan har legat ute till försäljning sedan våren 2018.
Det finns en intressent som har mycket gott renommé i bowlingkretsar och som idag 
bedriver verksamhet i annan kommun i Nordvästra Skåne. Intressenten är villig att ta 
över verksamheten men klarar inte att ta hela investeringen. Kultur- och fritidsnämnden 
beslutade 2018-09-19 att föreslå Kommunstyrelsen att gå in med kommunal borgen för 
Bowlinghallen i Klippan men fick avslag i KS 2018-11-07.
 
I januari 2019 var ärendet uppe på nytt i Kommunstyrelsen och fick godkänt att 
kommunen ska gå in och köpa anläggningen och beslutet godkändes vid 
Kommunfullmäktiges möte den 28 januari.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att hyra anläggningen av Tekniska förvaltningen 
och i sin tur arrendera ut till arrendatorn som i dag driver verksamheten.
 
Kultur- och fritidsnämnden kommer att begära tillskott, (ca 250 tkr) i 
kompletteringsbudgeten för att klara av kapitalkostnaderna, avskrivningar och ränta.
 
Ett långsiktigt avtal med arrendatorn som ska drifta anläggningen bör skrivas.
 
Beslutsunderlag   
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-01-16, § 14.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

Driftsbidrag 2019 Fritidsgården Holken 
KFN 2019.0028

Ärendet
Fritidsgården Holken, Modell Ljungbyhed, har 2019-01-23 inkommit med ansökan om 
driftbidrag för 2019. De ansöker om totalt 42 800 kr.
Under snart 10 år har föreningen Modell Ljungbyhed drivit verksamhet för barn och unga 
i Ljungbyhed på fritidsgården Holken. Verksamheten bedrivs av ideellt engagerade 
föräldrar och föreningen söker medel för att kunna driftsätta lokalerna och för verksamhet 
2019.
Då Ung Fritid, den kommunala fritidsgårdsverksamheten, också bedriver verksamhet i 
lokalerna och en del görs gemensamt som t ex utflykter och investeringar 
föreslår förvaltningen att kostnaderna för gemensamma utflykter 10 000 kronor samt 
inventariekostnader på 12 500 kr tas inom ramen för Ung Fritids budget.

Förvaltningen föreslår att Modell Ljungbyhed beviljas ett driftsbidrag om 20 000 kronor 
2019 för att täcka övriga kostnader.
 
Beslutsunderlag   
Fritidsgården Holkens ansökan, 2019-01-23.
Kultur- och fritidschefens skrivelse, 2019-01-23.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
1. Beviljar Föreningen Modell Ljungbyhed ett driftsbidrag på 20 000 kr för 2019.
2. Finansiering sker genom nämndens anslag till driftbidrag, (obj 346).
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Tidplan budget 2020 
KFN 2019.0032

Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat förslag till Tidplan för budget 2020.
 
Beslutsunderlag    
Tidplan för budget 2020.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 
KFN 2019.0003

Ärendet
Årsredovisning 2018 för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter presenteras.
Nämnden har sju mål, kopplade till fullmäktigemål, varav två mål som ej är uppfyllda.
 
Nämndens driftbudget redovisar ett överskott på 1 107 tkr. I resultatet skall anslaget 
för offentlig utsmyckning (520 tkr) avräknas och årets resultat hamnar på + 587 tkr.
 
Det är främst föreningsbidragen på nämnd och ledning som är orsaken till överskottet. 
Flera investeringsprojekt har inte slagit igenom varför ett större överskott på 
avskrivningar uppstått.
Förvaltningen har ett kraftigt minusresultat både på personalkostnader och övriga 
kostnader vilket har varit medvetet då intäktssidan fått motsvarande ökning. 
Förvaltningen har haft tillgång till olika statsbidrag samt utfört insatser inom ramen för 
migrationspengarna.
 
När det gäller investeringsprojekten har några projekt haft svårt att hålla sig inom ramen 
varför förvaltningen balanserat detta genom en neddragning på den centrala 
förvaltningsövergripande investeringspotten.
 
En fullständig verksamhetsberättelse med trender och utmaningar kommer att redovisas 
vid nämndens möte i februari.
 
Beslutsunderlag    
Årsredovisning 2018.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar och godkänner årsredovisningen för 2018.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Extra nämndsmöte i februari 2019 
KFN 2019.0033

Ärendet
För att bl a hinna med processen kring budget 2020 föreslås ett extra nämndsmöte 
onsdagen den 20/2.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
Godkänner ett extra nämndsmöte 2019-02-20.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Kurser och konferenser 2019 
KFN 2019.0026

Ärendet
 

Inbjudan från Kommunförbundet Skåne gällande utbildning - Barnkonventionen blir 
svensk lag, Skåne rustar -. Konferensen äger rum 2019-02-26 i Eslöv.
Inbjudan från Skåneidrotten  - Strategi 2025 - . Konferensen äger rum 2019-03-13 i 
Kristianstad.
 
De som är intresserade anmäler sig till förvaltningen.
 
Beslutsunderlag   
Inbjudan från Kommunförbundet Skåne.
Inbjudan från Skåneidrotten.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Godkänner att intresserade i nämnden bereds möjlighet att medverka vid konferenserna.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Informationsärenden KFN 2019-01-30 
KFN 2019.0023

Ärendet
KFN 2019.27-1.000
Kommunstyrelsen – protokollsutdrag § 219/18, Intern kontrollplan 2019 för 
Kommunledning, Teknisk förvaltning samt kommunövergripande kontrollmoment (alla 
nämnder).
 
Tackbrev från Färingtofta IK, bidrag till värmepumpar i Tornsborgs Tivoli.

 
Beslutsunderlag   
Förvaltningens sammanställning 2019-01-30.

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut    
Noterar informationen.
_____
 

 
 
 

Paragrafen är justerad
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