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§ 74
Blomgrens Bildarkiv.
KFN 2010.0071

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2010-06-16 antagit ett erbjudande från IT-enheten
om att tillhandahålla lagringsplats i kommunens server för bilderna i Blomgrens
bildarkiv. Utifrån detta har en arbetsgrupp bildats med syfte att skapa en ny databas
av bilderna etc.
Beslutsunderlag
Sven Tall som arbetar med projektet att scanna om bilderna redovisar och presenterar
hur arbetet går till.
Arbetsgruppen för Blomgrens bildarkiv har haft möte med IT-chefen och diskuterat
olika programvaror för databasen. 4image är ett gratis program som redan finns och
IT-chefen har i uppdrag att undersöka om det går att utveckla bl a:
. bättre sökfunktion
. fördefinierade sökord
. bättre hantering av kategori
. användare ska kunna skriva kommentarer
Det diskuteras också kring ett system som heter Carlotta, som många museer
använder idag.
Dokument – arbetet med Blomgrens fotoarkiv, september 2011.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att presentera arbetet med Blomgrens bildarkiv för
kommunstyrelsen.
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§ 75
Förslag till överenskommelse om digitalisering och offentliggörande av
Blomgrens bildarkiv.
KFN 2011.0127

Ärendet
Åsbo Släkt- och hembygdsforskare har inkommit med förslag till avtal 2011-05-27,
betr. Blomgrens bildarkiv. Ett reviderat förslag till avtal har inkommit 2011-09-18.
Beslutsunderlag
Det framkommer synpunkter om tillgängligheten för allmänheten av databasen.
Nämnden önskar också att det framgår tydligare vem som har äganderätten.
Ordföranden föreslår att han kan närvara vid nästa möte med arbetsgruppen för
Blomgrens bildarkiv.
Förslag till avtal, 2011-05-27.
Reviderat förslag till avtal, 2011-09-18.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 97, 2011-08-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen,
att ordföranden skall närvara vid nästa möte med arbetsgruppen för Blomgrens
bildarkiv, samt
att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till avtal och redovisa till
nämnden.
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§ 76
Redovisning av det lokala aktivitetsstödet 2010.
KFN 2011.0066

Ärendet
Förvaltningen redovisar en rapport om aktivitetsstödet 2010.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen redogör för regler m m vad gäller det lokala aktivitetsstödet.
Under året har förvaltningen tillsammans med presidiet börjat arbetet med
kategoriträffar. Syftet är bl a att nå ut med tydlig information om aktivitetsstödet till
föreningarna. Det har varit en träff med skytteföreningarna i kommunen 2011-03-21
där det framkom att föreningarna bl a har svår att uppfylla kravet på tio
bidragsberättigade medlemmar.
Fotbollsföreningarna i kommunen har haft en träff 2011-05-09.
Det kan konstateras att 2010-års statistik över aktivitetsstödet visar ett lägre resultat
än 2009. Avvikelserna beror delvis på att en del föreningar ej sökt aktivitetsstöd för
2010. Avvikelserna är mindre under höstperioden.
Rapport aktivitetsstöd.
Kultur- och fritidsnämnden presidium § 94, 2011-08-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera och godkänna rapporten.
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§ 77
Åsbo Ryttarförening.
KFN 2011.0072

Ärendet
Åsbo Ryttarförening har inkommit med ansökan, 2011-06-07, om extra bidrag för
ungdomsverksamhet i Herrevadskloster.
Beslutsunderlag
Åsbo Ryttarförening driver en ridskola som pågått i fyra terminer. Antalet
medlemmar under 18 år har ökat från i stort sett noll till ca 80 st.
Föreningen har problem ekonomiskt med ridskolan och har själv fått bidra med ca
60 000 kr per termin.
Åsbo Ryttarförening ska tillsammans med Kosterdepån AB (som driver
anläggningen) försöka få igång ett Leader projekt som ska rikta sig till ungdomar på
landet.
Föreningen ansöker om bidrag för att fortsätta med ridskolan under hösten 2011.
Förvaltningen noterar att inga särskilda pengar finns avsatta för denna typ av
verksamhet i 2011-års budget.
Ansökan från Åsbo Ryttarförening, 2011-06-07.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 95, 2011-08-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att avslå Åsbo Ryttarförenings ansökan.
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§ 78
Rapport om FaR-verksamheten i Klippans kommun 2010.
KFN 2011.0124

Ärendet
Fysisk aktivitet på Recept-verksamheten (FaR) i kommunen bedrevs fram t o m 31
december 2007 i projektform med ekonomiskt bidrag från Region Skåne. Projektet
var ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Vårdcentralen i
Klippan.
Efter projektperiodens slut ingår FaR i ordinarie verksamhet för både kultur- och
fritidsförvaltningen och Vårdcentralen. Ett avtal kring samarbetet är skrivet mellan
dessa parter samt Apoteket Kronan. Upplägget för verksamheten fungerar på samma
sätt som under projektperioden.
Under 2010 skrevs 93 patienter in, motsvarande 2009 var 57 st.
Beslutsunderlag
Rapport FaR, 2011-05-27.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 96, 2011-08-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten, samt
att bjuda in friskvårdskonsulent Ann-Margret Ringnér till nämnden vid lämplig
tidpunkt för att redogöra för FaR-projektet.
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§ 79
Angående utskicksrutiner till nämnden.
KFN 2011.0137

Ärendet
Ordföranden tar upp frågan ang. utskicksrutiner till nämnden.
Beslutsunderlag
Ordföranden föreslår att alla nämndshandlingar skickas digitalt samt att under en
övergångsperiod skall de kopierade handlingarna läggas på bordet.
Förvaltningen får i uppdrag att skicka ut en enkät till nämnden där varje ledamot
väljer hur de vill ha sina handlingar: via posten, genom att själv hämta på kansliet
eller hämtar handlingarna via länk.
När det gäller protokollen finns det ett beslut i kommunstyrelsen som säger att de
inte behöver skickas till nämnden eftersom protokollen finns tillgängliga på
kommunens hemsida.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilken av de tre föreslagna alternativen
nämndens ledamöter önskar få sina handlingar, samt
att förvaltningen ”mailar” till nämnden när protokollet är utlagt på hemsidan.
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§ 80
Budgetuppföljning 2011.
KFN 2011.0031

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2011-07-31.
Beslutsunderlag
I likhet med vad som redovisades i samband med tertialuppföljning t o m 2011-04-30
beräknas förvaltningens driftbudget överskridas med ca 200 000 kr.
Merkostnaderna är kopplade till driften av de temp. friluftsbaden.
När det gäller investeringsbudgeten noteras att budgeterade kostnader, 400 000 kr,
för målning av bassängen vid Ljungbyheds friluftsbad överskrids med ca 170 000 kr.
När det gäller friluftsbadet i Östra Ljungby uppgår icke budgeterade kostnader för
målning och lagning av bassängen till ca 630 000 kr. För båda friluftsbaden uppgår
merkostnaden till ca 800 000 kr utöver budget.
Eftersom budgeterade kostnader för ombyggnad av omklädningsrum i Klippans
Badhus, 400 000 kr och kostnaden för utsmyckning av Klippans Badhus, 250 000 kr,
belastar 2012-års budget kan nämnden fullfölja projektet med ny planbelysning på
Åbyvallen inom ramen för tilldelad investeringsbudget 2011.
Nämnden informerades 2011-06-15 om de merkostnader som beräknades uppkomma
i samband med uppstarten av friluftsbaden.
Förvaltningen har 2011-08-10 informerat ekonomikontoret om budgetläget.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 93, 2011-08-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera och godkänna rapporten, samt
att ärendet rapporteras till kommunstyrelsen.
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§ 81
Budget 2011 - Delårsbokslut 2011-08-31.
KFN 2011.0133

Ärendet
Förvaltningen har upprättat och inlämnat rubricerade uppföljning t o m augusti 2011
till ekonomikontoret.
Beslutsunderlag
I uppföljningen redovisas kommentarer till inriktningsmålen och perspektiven i
Cockpit, samt kommentarer till ekonomiskt utfall t o m augusti 2011.
Delårsrapport 2011 från Cockpit.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna delårsrapporten t o m augusti 2011.
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§ 82
Budget 2012 - Nämndens uppdrag (resultatmål) till förvaltningen.
KFN 2011.0134

Ärendet
Nämndens uppdrag till förvaltningen 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har tillsammans med utvecklingsstrateg Anders Ebbesson arbetat fram
förslag på resultatmål för 2012 som diskuterades på ett särskilt nämndsmöte i augusti
2011.
Förvaltningen har gjort en revidering, 2011-09-12 av mål och mått för 2012.
Inriktningsmålen för 2012 är redan beslutade i nämnden 2011-04-27 och dessa ska
koordineras med de nya resultatmålen för 2012.
Ledamot Michael Nemeti föreslår ett särskilt måluppföljningsmöte i början av året
2012.
Förslag till resultatmål 2012, dat 2011-09-12.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 73, 2011-08-24.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna reviderat förslag till mål och mått för 2012, samt
att förvaltningen får i uppdrag att planera ett uppföljningsmöte under 1:a kvartalet
2012 angående målen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2011-09-21

§ 83
Extra presidiemöte i oktober.
KFN 2011.0138

Ärendet
Förvaltningschefen föreslår ett extra presidiemöte den 5 oktober 2011.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 103, 2011-08-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att godkänna förslaget.
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§ 84
Beslutsordning i personalärenden inom kultur- och fritidsförvaltningen
2011.
KFN 2011.0142

Ärendet
Beslut i personalärenden utgår från kommunstyrelsens delegation till arbetsutskott,
personalchef samt förvaltningschefer, dat dec 2006, och förteckning över
personalärenden som är av verkställighetskaraktär, dat dec 2006.
Följande har rätt att fatta beslut i personalärenden inom respektive
ansvarsområde/ansvarskod:
för ansvarskod 4001, 4021, och 4051 kultur- och fritidschef Börje Norén, ersättare är
bibliotekschef Lotta Almqvist,
för ansvarskod 4011 områdeschef Arne Eliasson,
för ansvarskod 4041 fritidskonsulent Björn Lundin,
för ansvarskod 4061 bibliotekschef Lotta Almqvist,
för ansvarskod 4071 Mats Bengtsson, ersättare är Mats Löfving, samt
att kultur- och fritidschef Börje Norén med generell rätt fungerar som beslutsfattare
för ovan nämnda ansvarskoder inom förvaltningen om inte ordinarie beslutsfattare är
i tjänst.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 106, 2011-08-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiet
att notera informationen, samt
att överlämna ärendet för kännedom till personalkontoret.
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§ 85
Förslag på annullering av gatunamn, (Killebackegatan).
KFN 2011.0151

Ärendet
Tekniska förvaltningen har inkommit med skrivelse dat 2011-07-20 ang. förslag på
annullering av gatunamn.
Beslutsunderlag
Gällande detaljplan visar en vinkelrät gata mot Ravingatan (industriområdet väster).
Denna gata är benämnd Killebackegatan. När detaljplanen upprättades fanns inte den
västra delen av Fabriksvägen utan Killebackegatan skulle anslutas mot nuvarande
Fäladsgatan.
Den tunga trafiken leds i huvudsak in i Klippan via Fabriksvägen vilket gör att
tekniska förvaltningen vill minimera gatuanslutningen mot denna. Tekniska
förvaltningen anser att gatunamnet är överflödigt och försvårar leveranser till
området. Det mest naturliga är att den nyanlagda gatan fortsätter som Ravingatan.
Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2011-07-20.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 108, 2011-08-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att ställa sig bakom tekniska förvaltningens förslag om att annullera gatunamnet
Killebackegatan samt att namnet på den nyanlagda gatan blir Ravingatan.
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§ 86
Problem med golvet och städning i Lejonkulan, Storg. 47.
KFN 2011.0171

Ärendet
Klippans Karateklubb har inkommit med två skrivelser, dels avseende nytt golv i
verksamhetslokalen på Storgatan 47 i Klippan, dat 2011-08-31 och dels avseende
städning av densamma, dat 2011-04-10.
Beslutsunderlag
Behovet av nytt golv i verksamhetslokalen är sedan en längre tid en mycket
angelägen fråga för både Klippans Karateklubb och Klippan Taekwondo Förening
Yongsa. Eftersom båda föreningarna utövar sina sporter barfota är det särskilt viktigt
att golvet inte är ojämnt eller har sprickor då risken för skador ökar väsentligt.
Efter besök på plats konstateras att ett nytt golv är att förorda som är anpassat till de
båda kampsporterna. Enligt uppgift gäller fortfarande det offererade priset
119 092 kronor.
När det gäller städningen av verksamhetslokalen med tillhörande omklädningsrum,
dusch och toalett är det inte minst av hygieniska skäl viktigt att regelbunden sådan
utföres.
Efter att ha diskuterat städningen med båda föreningarna föreslås att förvaltningen
står för 75% av städkostnaden och de båda föreningarna delar på resterande 25%
fram till sommaruppehållet 2012. Därefter förväntas städfrågan vara löst av de båda
föreningarna tillsammans. Enligt uppgift gäller fortfarande det offererade priset på
12 000 kr/år.
Tjänsteskrivelse dat 2011-09-12.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, att kontakta
fastighetsägaren för vidare handläggning av ärendet när det gäller golvet, samt
att kultur- och fritidsförvaltningen står för 75% av städkostnaden och Klippans
Karateklubb och Klippan Taekwondo Förening Yongsa delar på resterande 25%
fram till sommaruppehållet 2012.
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§ 87
Rapport konsumentrådgivning andra kvartalet 2011.
KFN 2011.0168

Ärendet
Rapport från andra kvartalet 2011 avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs
stad genom Konsument Helsingborg ger till invånare i Klippans kommun enligt
avtal.
Beslutsunderlag
Under perioden 2011-04-01 till 2011-06-30 har 60 ärenden handlagts gällande
Klippans kommun. Det kan konstateras att huvuddelen av ärendena rör juridisk
rådgivning.
Rapport konsumentrådgivning, inkom 2011-08-24.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 88
Rapport om den nya mötesplatsen Open Heart på Snyggatorpsskolan.
KFN 2011.0076

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Tommy Cedervall, har i samråd med
kultur- och fritidsnämndens ordförande gemensamt beslutat att på försök bedriva en
mötesplats för ungdomar på Snyggatorpsskolan kallad ”Open Heart”.
Försöksperioden för projektet är sex veckor med start den 23 augusti 2011. Det finns
inga särskilda medel avsatta till projektet.
Ett möte med skolchefen Jan-Eric Assarsson betr. ärendets fortsatta handläggning är
planerat den 22 september 2011.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen,
att ställa sig bakom ordförandens fattade beslut om att på försök under sex veckor
bedriva en mötesplats för ungdomar på Snyggatorpsskolan,
att förvaltningen får i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
rapportera om erfarenheterna, samt
att upprätta ett förslag till ev. fortsatt verksamhet inkl. budget.
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§ 89
Idrottslokalerna i kv Sågen 8.
KFN 2007.0007

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-20, mot bakgrund av nämndens skrivelse ang.
nya gymnastiklokaler i kv. Sågen, att hänskjuta ärendet till budgetarbetet.
Vidare beslutade kommunstyrelsen 2011-06-08, mot bakgrund av att
riksidrottsförbundet kunde tillskjuta 500 000 kr till projektet, att avsätta motsvarande
summa till projektet i syfte att skapa en lägre hyresnivå för lokalerna.
I nämndens budget för 2012 finns 150 000 kr avsatta för ökade hyreskostnader.
Efter samråd med representanter för tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
och Treklövern har SIKAB inkommit med en hyresoffert, dat 2011-09-12. Enligt
offert beräknas den ökade hyreskostnaden uppgå till ca 255 000 kr/år vilket innebär
att nämnden saknar 105 000 kr/år för att täcka den nya hyreskostnaden.
Noteras bör att ärendet behandlas parallellt i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag är: Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att föreslå kommunstyrelsen att ur 2012-års kompletteringsbudget avsätta
105 000 kr till den ökade hyreskostnaden,
Att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta ett hyresavtal
mellan berörda parter,
Att kommunstyrelsen ger SIKAB i uppdrag att upprätta en tidplan inkl. projektledare
för projektet i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, samt
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag, samt
att återrapportera ärendets vidare handläggning till presidiet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

20 (21)

Sammanträdesdatum

2011-09-21

§ 90
Informationsärenden
Ärendet
1. Pul-ansvarig inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningschefen har utsett
Lotta Almqvist.
2. Avtal mellan socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen betr. skötsel
av strövstigar och fornminnen, 2011-05-10.
3. Tränarpolicy, Ljungbyheds Judoklubb, 2011-05-23.
4. Kallelse/Inbjudan till möte 2011-11-15, kl 10.30 från kommunens revisorer,
2011-06-27.
5. Svar på inspektionsrapporter till Söderåsens Miljöförbund betr. friluftsbadet i
Östra Ljungby och Ljungbyhed, 2011-07-04.
6. Protokoll från Kommunala Handikapprådet, 2011-06-22.
7. Tackbrev till nämnden från Färingtofta IK:s 75-års jubileum 2011.
8. Avtal betr. hyra av varmvattenbassängen med Vårdcentralen Klippan.
9. Rapport från Sveriges Fritids- & Kulturchefsförenings konferens i Borås 30 aug –
1 sep 2011.
10. Brev dat. 2011-08-29 från Skåneidrotten ang. stöd till projektet ”En möjlighet i
rätt riktning” i Sågen (KGK).
11. Underlag Basbidrag 2011 för studieförbunden, dat 2011-05-31.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena, samt
att utse ledamoten Ingrid Fredriksson att tillsammans med presidiet representera
kultur- och fritidsnämnden vid kommunrevisionen den 15 november 2011.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

21 (21)

Sammanträdesdatum

2011-09-21

§ 91
Kurser/konferenser
Ärendet
Inbjudan till Kultur för livet 2011, Malmö 6-7 oktober – Kommunförbundet Skåne.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

