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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2014-02-12

12-27

Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan, kl. 18.30-21.00

Beslutande

Kicky Sinclair (M), ordf.
Anders Andersson (KD), 1:e v ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Ingrid Fredriksson (M)
Cecilia Scott (M)
Annika Ingelström-Nilsson (FP)
Laila Möller Nilsson (S)
Lars Håkansson (S), tjg. ers.
Åsa Edvardsson (SD), tjg. ers.

Övriga närvarande

Roger Sjunner (MP), ej tjg. ers.
Kristina Jonsson (M), ej tjg. ers.
Ingela Jönsson (C), ej tjg. ers.
Michael Nemeti (S), ej tjg. ers.
Charlotta Gudmundsson (S), ej tjg. ers.
Lennart Nordström, fastighetschef §§ 12,13,25
Arne Eliasson, chef för bad- och friskvård §§ 12-13
Anders Björkqvist § 25
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera

Göran Sjögren

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kicky Sinclair
Justerare
____________________________________________
Göran Sjögren
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 12
Drift av friluftsbaden sommaren 2014.
KFN 2014.0002.811

Ärendet
Fastighetschef Lennart Nordström har tillsammans med chefen för bad- och friskvård
och förvaltningens driftgrupp utfört besiktningar under december 2013 vid båda
friluftsbaden.
För att driften av friluftsbaden ska fungera under sommaren 2014 behövs en del
åtgärdas. Akuta åtgärder när det gäller friluftsbadet i Ljungbyhed uppskattas till ca
200 000 kr och på friluftsbadet i Östra Ljungby till ca 300 000 kr. Om golvet i
mellanbassängen i Östra Ljungby behöver bytas ut tillkommer en kostnad på
ca 200 000 kr.
Inom 2-3 år behövs ytterligare investeringar och åtgärder enligt tidigare rapport gjord av
konsultföretaget Weedo AB.
Fastighetschef Lennart Nordström har 2014-01-29 gjort en revidering av
besiktningsunderlagen över vad som akut behöver åtgärdas på friluftsbaden för att de
ska kunna öppnas till sommaren 2014.
För friluftsbadet i Ljungbyhed uppskattas kostnaden till ca 100 000 kr. Ev. kan målning
av bassängbottenmarkeringar samt markering av vattendjup slopas och då blir
kostnaden ca 60 000 kr. De akuta åtgärderna för friluftsbadet i Östra Ljungby uppskattas
till ca 125 000 kr, d v s totalt 185 000 kr för båda baden.
Nämnden har ej de medel som fordras för att åtgärda bristerna vid baden under 2014.
Ärendet måste kommuniceras med kommunstyrelsen för vidare ställningstagande i
frågan.
Beslutsunderlag
Utlåtande efter besiktningar gjorda på båda friluftsbaden, dat 2013-12-27, rev.
2014-01-29.
Kultur- och fritidsnämnden § 6, 2014-01-22.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen,
att snarast rapportera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare
ställningstagande i ärendet vad gäller finansieringen av erforderliga
reparationskostnader etc., samt
att vidare förutsätter nämnden att frågan om friluftsbadens framtid tas upp på
kommunstyrelsens dagordning under hösten 2014.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Klippans Badhus ev. öppet sommaren 2014.
KFN 2013.0191.811

Ärendet
Förvaltningen har sedan tidigare, 2013-05-15, fått i uppdrag att ta fram kalkyl vad gäller
kostnader och intäkter för att Klippans Badhus ska kunna hålla öppet under sommaren
2014.
Fastighetschef Lennart Nordström har inkommit med en skiss, dat 2013-12-12, från
Pierre Dupont Arkitektkontor AB över ett nytt förslag för området bakom Badhuset i
syfte att göra anläggningen mer attraktivt. Bl a föreslås nytt staket runtom gräsplanen,
250 m2 trall till uteplats, nya dörrar och slussar ut från Badhuset och ett nytt miljöhus
till sopor m m.
Total kostnad för ombyggnadsarbeten på baksidan av badhuset uppskattas till ca
800 000 kr.
Områdeschef Arne Eliasson har upprättat två alternativa förslag över personalkostnader
m m, dat 2014-01-15 som han redogör för vid mötet.
Alternativ A
Veckorna 24-27 (4 veckor) endast varmvattenbasängen öppen. Delat vattendjup för
familjer och vuxna.
Öppet för allmänheten måndag – torsdag kl 11.00 – 15.00. Simskola under samma
period kl 15.30 – 18.30.
Kostnader: Två extra personal 5 tim/dag under 4 dag/v, 100 kr/tim blir 17 600 kr och
med PO 38,46% blir den totala summan ca 25 000 kr.
Intäktsberäkningar utifrån alternativ A:
Beroende på väderleken kan man anta att ca 30-50 kunder kommer att besöka badet
varje dag samt att hälften av dessa kunder betalar engångsbiljetter. Det är mycket svårt
att beräkna vad det kan ge i intäkter.
Alternativ B
Veckorna 24-33 (10 veckor) alla bassänger öppna för allmänna bad i Klippans Badhus.
Öppet för allmänheten måndag – fredag kl 11.00 – 19.00. Simskola under v 24-27 i
varmvattenbassängen.
Kostnader: Öppethållande måndag – fredag (4 extra anställda) blir 132 000 kr och med
PO 38,46% blir den totala summan ca 183 000 kr.
Intäktsberäkningar utifrån alternativ B:
Intäkter från engångsbiljetterna kan uppgå till ca 4 000 – 5 000 kr/vecka. Vid
försäljning av 60 st sommarkort á 800 kr uppgår intäkterna till 48 000 kr. De
sammanlagda intäkterna för 10 veckors öppethållande blir då ca 100 000 kr.
Av de två kostnadskalkylerna som har presenterats känns alternativ A mer realistiskt
mot bakgrunden av kommunens ekonomi.
Under hösten bör en utvärdering av erfarenheterna göras samt en alternativ
kostnadskalkyl betr. staket runt om gräset och ”luftslussar” ut från Badhuset.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kostnadskalkyl, dat 2014-01-15
Kultur- och fritidsnämnden § 2, 2014-01-22
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen,
att ha öppet sommaren 2014 i Klippans Badhus enligt alternativ A,
att en utvärdering av erfarenheterna görs och redovisas vid nämndens möte i
september, samt
att fastighetschef Lennart Nordström tar fram kostnader för staket och sluss till
nämndens möte i september.
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§ 14
Budget 2015 - Tidplan
KFN 2013.0329.041

Ärendet
Ekonomikontorets förslag till Tidplan för budget 2015 presenteras.
Förvaltningschefen informerar om att budgetönskemål gällande 2015 tas upp i början av
april 2014.
Beslutsunderlag
Tidplan budget 2015.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare
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§ 15
Budget 2014
KFN 2014.0005.041

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att han är med i en arbetsgrupp med uppgiften ”balans i
ekonomin” p g a kommunens prekära ekonomiska situation. Det första mötet ägde rum
den 9 januari 2014.
Efter samråd med nämndens ordförande, Dådring, och kommundirektören noteras att
tjänsten som kulturstrateg inte återbesätts under 2014 i avvaktan på nya budgetdirektiv
för 2014. Det innebär en besparing på ca 500 000 kr.
Arbetsgruppen har även lagt ett förslag på besparing om att ej öppna friluftsbadet i
Östra Ljungby. Alla nämnder har fått i uppdrag att se över sina taxor och avgifter.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ks § 1, 2014-01-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna vidtagen åtgärd att vakantsätta tjänsten som kulturstrateg
under 2014, samt
att förvaltningen får i uppdrag att se över taxor och avgifter inför nämndens aprilmöte.

Signatur justerare
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§ 16
Bokslut och verksamhetsberättelse 2013.
KFN 2014.0006.042

Ärendet
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2013 presenteras.
Förvaltningschefen redogör för bokslut 2013. Nämndens driftbudget redovisar ett
överskott på 533 000 kr. I resultatet skall anslagen för offentlig utsmyckning på
308 000 kr och anslaget till Blomgrens bildarkiv på 38 000 kr avräknas. Årsresultat blir
då 187 000 kr.
Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 4 938 000 kr. 4 milj. kr är avsatta till en
konstgräsplan på Åbyvallen. Projektet påbörjas under 2:a kv. 2014 och beräknas bli
klart under augusti 2014. Vidare planeras upprustning av allvädersbanorna (800 000 kr)
samt upprustning av en gångbro över Bäljane å (150 000 kr) att genomföras under 2:a
kv 2014. I övrigt inga noterade avvikelser i investeringsbudgeten.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2013, Stratsys
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna årsredovisningen för 2013.

Signatur justerare
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§ 17
Ev. bildande av Nils Forsberg förening.
KFN 2013.0334.860

Ärendet
Jan Ljungdahl har inkommit 2013-11-25 med skrivelse ang. ev bildande av Nils
Forsberg förening.
Utställningen av Nils Forsbergs tavlor i Klippans Konsthall fick till följd att ett antal
konstintresserade personer samlades och diskuterade möjligheten att bilda en förening i
syfte att samla och bevara konst från konstnärens produktion.
Klippans Konstförening har fått ärendet för yttrande och har svarat att man i nuläget inte
kan ta på sig att samla och bevara konst från Nils Forsberg.
Förvaltningen förslår att som svar på skrivelsen notera följande: Nämnden och
förvaltningen bör av principiella skäl inte involveras i föreningsbildandet.
Om det bildas en förening är nämnden/förvaltningen öppen för att diskutera olika
samarbetsformer.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2013-11-25.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

Signatur justerare
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§ 18
Rapport minnesgåvor för mästare inom idrott 2013.
KFN 2014.0004.048

Ärendet
Traditionsenligt utdelas minnesgåvor vid ett särskilt möte 2014-01-29 i Restaurang
Senioren i Klippan.
Beslutsunderlag
Namn och förening

Signatur justerare

Gren/tävling

Jenny Fransson
Klippans Brottarklubb

1:a Senior NM, 72 kg

Fredrika Pettersson
Klippans Brottarklubb

3:a Junior VM, 48 kg
1:a Senior SM, 55 kg

Nellie Brink
Klippans Brottarklubb

3:a Ungdoms EM, 65 kg

Stine Mared
Klippans Brottarklubb

1:a Junior SM, 51 kg

Emma Carlsson
Klippans Brottarklubb

2:a Senior NM, 55 kg

Mats Friberg
Ljungbyheds Pistolklubb

1:a veteran NM, fripistol lag
1:a veteran NM, standardpistol lag
2:a veteran NM, stand.pistol indiv.
1:a veteran NM, luftpistol lag
1:a veteran NM, sportpistol lag
2:a veteran NM, sportpistol indiv.
1:a veteran SM, snabbpistol
1:a veteran SM, fripistol lag
1:a veteran SM, luftpistol lag

Krister Persson
Ljungbyheds Pistolklubb

2:a veteran NM, fripistol lag
1:a veteran NM, luftpistol lag
2:a veteran NM, luftpistol indiv.
1:a veteran SM, fripistol lag
1:a veteran SM, luftpistol lag
1:a veteran SM, luftpistol indiv.

Enno Jakobson
Ljungbyheds Pistolklubb

1:a veteran NM, sportpistol lag
1:a veteran SM, grovpistol
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2014-02-12

René Ågren
Ljungbyheds Pistolklubb

2:a veteran NM, luftpistol lag

Anders Andersson
Klippans Kraftsportklubb

1:a veteran SM, tyngdlyftning

Zelma Björk
Åsbo Ryttarförening

1:a SM ponny-dressyr

Ingrid Hesslo-Levin
Ryttarförening

1:a NM körning lag, ponny enbetÅsbo

Glenn Hesslo
Åsbo Ryttarförening

1:a SM körning, häst enbet

Benny Andersson
Åstorps CK

2:a Masters VM Mount.bike H55
1:a SM Cyclocross Masters H50

Unn Kroghen Adalsteinsson
Föreningen Ofeigur

1:a SM tölt Islandshästar
1:a SM kombination
Fether Prizet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten.

Signatur justerare
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Sammanträdesdatum
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§ 19
Lotteritillstånd 2013.
KFN 2014.0008.808

Ärendet
Förvaltningen presenterar 2013 års rapport om beviljade lotteritillstånd.
Reg.nr

Förening

Giltigt t o m

1/2011
2/2011

OK Kompassen
Lj-heds Röda Korskrets

2014-02-03
2014-09-18

1/2012
2/2012

Klippans Filatelistklubb
Vedby Kyrkliga Syförening

2015-08-31
2015-10-02

1/2013
2/2013

Åby SPF
Ljungbyheds IF

2016-05-23
2016-03-24

Göran Sjögren är utsedd av nämnden 2007-02-21 till kommunens lotterikontrollant.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare
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§ 20
Rapport konsumentrådgivning som Helsingborgs stad genom Konsument
Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun under 4:e kv 2013.
KFN 2014.0020.150

Ärendet
Rapport från fjärde kvartalet 2013 avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs
stad genom Konsument Helsingborg ger till invånare i Klippans kommun enligt avtal.
Under perioden 2013-10-01 till 2013-12-31 har 89 kontakttillfällen registrerats gällande
Klippans kommun (fördelade på 35 ärenden). Det kan konstateras att huvuddelen av
ärendena rör juridisk rådgivning. De flesta frågor från konsumenter i Klippans kommun
har under perioden gällt området konsumtionsvara, följt av konsumtionstjänst. Under
hela 2013 har 309 kontakttillfällen (fördelade på 142 ärenden) registrerats för Klippans
kommun
Beslutsunderlag
Rapport konsumentrådgivning, dat 2014-01-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten.

Signatur justerare
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§ 21
Samverkansavtal 2014 mellan Klippans kommun, Skånes idrottsförbund
och SISU Idrottsutbildarna Skåne
KFN 2014.0023.800

Ärendet
Skåneidrotten och förvaltningen har tecknat ett samverkansavtal för 2014, dat
2014-01-14.
Avtalet med kommunen bygger på att organisationen får ett bidrag för att stötta
idrottsföreningarnas bildnings- och utbildningsverksamhet, för att genomföra
utbildningar på uppdrag av kommunen samt att arbeta med föreningsutveckling.
Totalt erlägger kommunen 25 000 kr till Skåneidrotten för 2014 års verksamhet.
Uppföljning och utvärdering av Skåneidrottens insatser sker genom den årliga
verksamhetsberättelse senast februari 2015.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal 2014 från Skåneidrotten.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna upprättat avtal med Skåneidrotten.

Signatur justerare
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§ 22
Rapport om folkhälsoarbetet och friskvårdsverksamheterna i Klippan och
Ljungbyhed 2013 samt plan för verksamheterna 2014.
KFN 2014.0024.819

Ärendet
Hälsostrateg Ann-Margret Ringnér har upprättat en rapport, dat. 2014-01-23, om
folkhälsoarbetet och friskvårdsverksamheterna i Klippan och Ljungbyhed 2013, samt
plan för verksamheterna 2014.
Av rapporten framgår bl a om lokalt välfärdsbokslut 2013, ANTD (alkohol, narkotika,
tobak, droger), konceptet FaR (Fysisk aktivitet på Recept), Aktivitets- och Rörelseåret
2013, Äldres hälsa och hälsofrämjande aktiviteter för personer med
funktionsnedsättning.
I arbetsplanen för 2014 är förvaltningens mål bl a att fortsätta utveckla det
hälsofrämjande arbetet för olika målgrupper.
Beslutsunderlag
Rapport, dat 2014-01-23, folkhälsoarbetet och friskvårdsverksamheterna 2013 och plan
för 2014.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten för 2013, samt
att godkänna arbetsplanen för 2014.

Signatur justerare
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§ 23
Uppföljning plan för ökad tillgänglighet och delaktighet 2013.
KFN 2014.0025.790

Ärendet
År 2005 antog kommunfullmäktige en handikapplan för åren 2006-2010, vilken nu har
reviderats och bytt namn till ”Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet”.
Rapporten, dat 2014-01-23, innehåller redovisning av åtgärder under 2013 utifrån
planen för kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Rapport ökad tillgänglighet och delaktighet 2013, dat. 2014-01-23.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten, samt
att för kännedom överlämna rapporten till kommunens handikappråd.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

19 (22)

Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 24
Ev. Blomgrens utställning sommaren 2014, Klippans Konsthall
KFN 2014.0030.861

Ärendet
Åsa Fridén, ordförande i Klippans Konstförening har inkommit, 2014-01-16 med en
förstudie gällande en utställning med bilder från Blomgrens bildarkiv sommaren 2014 i
Klippans Konsthall.
Budgeten för projektet är ca 50 000 kr.
Beslutsunderlag
Förstudie Blomgren utställning, 2014-01-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att anordna en utställning med bilder från Blomgrens
bildarkiv under sommaren 2014 i Klippans Konsthall.

Signatur justerare
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§ 25
Nya lokaler till Musikskolan.
KFN.2013.0192.860

Ärendet
Idag håller Musikskolan till i Klippans Kulturcenter där lokalerna är av varierande
kvalité.
Målsättningen har varit att Musikskolans verksamhet kan starta i byggnad F, Åbyskolan
under hösten 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-08-26 att uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningen att säga upp hyreskontraktet avseende Musikskolans lokaler i
Klippans Kulturcenter, samt att godkänna flytt av Musikskolan verksamhet till byggnad
F kv. Gymnasieskolan.
Kommunstyrelsens au beslutade 2013-09-11 om projektering betr. ombyggnation av
byggnad F för Musikskolan, samt att finansieringen hanteras i budget 2014 med
möjlighet att påbörja projektet 2013.
Fastighetschef Lennart Nordström har inkommit 2014-01-15 med en kostnadskalkyl
för ombyggnad av Musikskolans ”nya” lokaler i byggnad F, kv Gymnasieskolan samt
hyreskostnaden per år.
Enligt kalkylen hamnar produktionskostnaden på 9 500 000 kr vilket innebär en årshyra
på 1 200 125 kr. Nämnden noterar att det är en orimligt hög kostnad i förhållande till
nuvarande budget.
Vidare noteras att tekniska förvaltningen i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen
har förlängt avtalet med Kulturcenter t o m dec 2014.
Vid nämndens möte redogör Anders Björkqvist, rektor på Musikskolan, för
verksamheten i de nuvarande lokalerna på Klippans Kulturcenter.
Fastighetschef Lennart Nordström redogör för upprättad kostnadskalkyl dat 2014-01-15.
Beslutsunderlag
Kostnadskalkyl, 2014-01-15.
Kultur- och fritidsnämnden § 3, 2014-01-22.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen tillsammans med fastighetschef Lennart Nordström får i uppdrag att
ta fram ny ritning och ny kostnadskalkyl för projektet, samt
att redovisa ritningar och en ny kostnadskalkyl för nämnden vid marsmötet.
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§ 26
Yttrande ang. lokaler i Färingtofta skola.
KFN 2013.344.820

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har 2013-12-19 fått rubricerade ärende från
kommunskansliet för yttrande.
I skrivelsen ställs frågan om vad som händer med gymnastiksalen i Färingtofta skola om
verksamheten läggs ned sommaren 2014.
Förvaltningschefen har skrivit ett yttrande dat 2014-01-14 som var uppe på
ks au 2014-01-22.
Ärendet blev därefter remitterat till kultur- och fritidsnämnden för yttrande angående
redovisning av ekonomiska konsekvenser vid föreningens, Färingtofta IK, oförändrade
nyttjande av aktuella lokaler.
Vid nämndens möte visar förvaltningschefen bilder på rubricerade objekt.
Föreningen betalar idag 30 kr/tim i gymnastiksalen och utnyttjar salen 6 tim/vecka.
Idag är hyreskostnaden för gymnastiksal och matsal (som ligger i samma byggnad)
189 000 kr/år.
Vid mötet diskuteras möjligheten att flytta delar av Färingtofta IK:s verksamhet till
Tornsborgs Tivoli i Färingtofta.
Under förutsättning av att nämnden får de medel som fordras för att täcka
driftskostnaderna förordas att föreningen får stanna kvar i Färingtofta gymnastiksal med
sin verksamhet tills en ev. försäljning av lokalerna sker. Upplåtelseperioden sträcker sig
i första hand till och med sommaren 2015.
Vidare bör det framgå av hyresavtalet hur driften ska skötas samt vem som har ansvaret
för öppning/stängning av lokalerna, städning m m.
Beslutsunderlag
Skrivelse, inkom 2013-12-19
Förvaltningens yttrande, 2014-01-14.
Protokollsutdrag ks au § 22, 2014-01-22.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa denna paragraf som nämndens
yttrande i ärendet.
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§ 27
Informationsärenden
Ärendet
1.Länsstyrelsen Skåne – beslut 2014-01-21.
2. Intresseanmälan – mark mellan Herrevadskloster och Rundelsgatan, 2014-01-17.
3. Protokollsutdrag Ks § 10, 2014-01-15.
4. Protokollsutdrag Ks § 11, 2014-01-15.
5. Protokollsutdrag Ks § 20, 2014-01-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.
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