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§ 86
Budget 2015 - Nämndens uppdrag (resultatmål) till förvaltningen
KFN 2014.0174.042

Ärendet
Nämnden har sedan tidigare, 2014-01-22, beslutat om att inriktningsmålen för 2015
är de samma som för 2014.
Vid förvaltningens ledningsgruppöte 2014-08-18 diskuterades mål och mått inför
2015.
Vid dagens möte redogör utvecklingsstrateg Anders Ebbesson för den arbetsplan,
styrmodell och mål 2016 som är ett förslag på förenkling av rapportering/analysering
av våra mål samt kvalitetssäkring av våra verksamheter.
Förslaget kommer att lyftas i Chefsgruppen under september 2014. I början av 2015
genomförs en konferens med de nya politikerna om målen för den nya
mandatperioden.
Vid genomgång av 2014 års resultatmål/mått föreslår förvaltningen en del ändringar
inför 2015.
Beslutsunderlag
2014 års resultatmål och mått
Kultur- och fritidsnämnden § 84, 2014-08-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen,
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till resultatmål, samt
att resultatmålen för 2015 beslutas på nämndens oktobermöte.
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§ 87
Budget 2014 - Delårsbokslut 2014-08-31.
KFN 2014.0173.042

Ärendet
Förvaltningen presenterar delårsbokslut per 2014-08-31.
Total avvikelse efter augusti 2014 är – 284 tkr. Vid samma tidpunkt 2013 var den
totala avvikelsen – 1 596 tkr. Gemensam administration, kansli och ledning redovisar
ett överskott på 531 tkr. Inom ramen för överskottet ingår anslaget till
fritidsverksamhet för funktionsnedsatta på 400 tkr samt anslaget till offentlig
utsmyckning på 258 tkr.
Bad och friskvård visar ett underskott på -1 015 tkr. Ca 400 tkr är kopplade till
senare debitering av intäkter tillhörande badet och idrottshallarna. Ca 250 tkr utgör
kostnader för inköp idrottsutrustning till det nya brottarcentret samt ca 200 tkr som
utgör div. fastighetsåtgärder som inte ingår i hyresavtalet.
Drift av anläggning redovisar ett underskott på -646 tkr. Ca 350 tkr är på olika sätt
kopplade till oreglerade kostnader i samband med inbrottet på Åbyvallen samt ca
175 tkr som är högre personalkostnader än budgeterat.
Biblioteken redovisar ett överskott på 349 tkr och Musikskolan redovisar ett
överskott på 440 tkr. Överskotten är främst kopplade till eftersläpning av debitering
gällande köp av tjänster från andra kommuner.
Nämnden räknar med att hålla sig inom tilldelad budgetram med reservation för de
merkostnader som uppkommer i samband med inbrottet på Åbyvallen. Kostnaderna
för inbrottet har hittills uppgått till ca 600 tkr och uppgörelsen med
försäkringsbolaget beräknas bli avslutade under 4:e kv 2014.
När det gäller investeringar så invigdes den nya konstgräsplanen den 2 augusti och
projektet genomfördes av tekniska förvaltningen i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen. Kostnaden för projektet beräknas att hålla sig inom tilldelad
budgetram.
Kostnaderna för en ny hiss i Klippans Badhus 250 tkr, strövstigsprojektet 200 tkr och
gångbron över Bäljane å samt ny ytbeläggning av allvädersbanorna på Åbyvallen
200 tkr kommer sannolikt inte att belasta 2014 års investeringsbudget. Mot den
bakgrunden kommer investeringsbudgeten att redovisa ett överskott på ca 800 tkr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 22014.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna delårsrapporten t o m augusti 2014.
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§ 88
Ev. revidering av taxor och avgifter.
KFN 2014.0149.043

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-06-11 att taxan gällande konstgräsplanen
för bidragsberättigade föreningar i kommunen under perioden 2014-10-15 t o m
2015-04-14 är 125 kr/tim för hel plan och 63 kr/tim för halv plan.
Vid mötet fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till taxa för externa
föreningar.
Förvaltningen har varit i kontakt med ett antal kommuner i Skåne och alla har olika
upplägg och inriktningar på sina taxor och avgifter för konstgärsplanerna.
Utöver vad som nämnden beslutade om vid junimötet föreslås följande:
50 kr/tim för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter i kommunen, samt
500 kr/tim för privata företag, föreningar från andra kommuner och ”friskolor”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dat. 2014-09-09.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till taxor och avgifter gällande konstgräsplanen.
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§ 89
Klippans Badhus öppet sommaren 2014.
KFN 2013.0191.811

Ärendet
Nämnden beslutade 2014-02-12 att ha extra öppet sommaren 2014 i Klippans
Badhus.
Områdeschef för bad- och friskvård har upprättat en prel. rapport om verksamheten
under dessa veckor, d v s 9 juni t o m 3 juli.
Projektet slog ganska väl ut med totalt 974 st badande och det blir i snitt 61 st/dag.
En fullständig rapport kommer i oktober i samband med redovisningen av
friluftsbadens verksamhet och sommarsimskolan.
Beslutsunderlag
Prel. rapport sommaröppet Klippans Badhus.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 90
Ev nya lokaler till Musikskolan.
KFN 2013.0192.860

Ärendet
Nämnden har sedan tidigare, 2014-04-23, beslutat att ställa sig bakom förvaltningens
förslag att flytta Musikskolan från Klippans Kulturcenter till lokaler i byggnad F och
kommunstyrelsen har 2014-06-04 godkänt förslaget.
Projektets ekonomi har beslutats och blivit godkänt i fullmäktige 2014-08-26.
Tekniska förvaltningen, fastighetschef Lennart Nordström har upprättat en ny tidplan
för projektet. Enligt tidplanen beräknas lokalerna bli inflyttningsklara 2015-04-01.
Det innebär en förlängning av hyresavtalet på Kultur Center med tre månader t o m
2015-03-31.
Beslutsunderlag
Tidplan för nya lokaler till Musikskolan, 2014-09-05.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen i uppdrag att förlänga
hyresavtalet med Kultur Center att gälla t o m 2015-03-31, samt
att godkänna upplägget av tidplanen för projektet och ge tekniska förvaltningen i
uppdrag att arbeta vidare enligt planen.
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§ 91
Ansökan om verksamhetsbidrag
KFN 2013.0278.048

Ärendet
Klubben Segelflyget Ljungbyhed, som är en sektion av Ljungbyheds flygklubb, har
2013-09-09 inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag på 100 000 kr.
Klubben har ca 65 medlemmar från 15-84 år och bedriver sin verksamhet med
medlemsavgifter samt ideellt arbete. Föreningen uppfyller inte kraven som en
bidragsberättigad barn- och ungdomsförening då det endast är ett fåtal medlemmar
som är under 25 år.
Förvaltningschefen m fl har träffat Bertil Pålsson, kassör i föreningen, och fått en
redogörelse av verksamheten.
Under 2011-2013 har föreningen som enda segelflygklubb i Sverige fått betala
startavgift till flygplatsbolaget.
Presidiet diskuterar om klubben kan ses som en kulturförening i likhet med
Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap (LAS) med tanke på flygets historia i
Ljungbyhed.
Förvaltningen får ett särskilt anslag i budgeten från kommunstyrelsen för att ge
bidrag till LAS.
Förvaltningen har, 2014-05-26, tillsammans med presidiet träffat repr. från
föreningen ute på flygplatsen.
Förvaltningen föreslår avslag för 2014 på ansökan då årets bidrag redan är beslutade
och inga extra medel finns i budget, samt att en ny prövning görs för 2015.
Beslutsunderlag
Nyttjande avtal mellan Ljungbyhed Park/SIKAB och Ljungbyheds Flygklubb.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 58, 2014-08-13.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att avslå ansökan om bidrag för 2014 och att en ny prövning av föreningens ansökan
görs 2015.
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§ 92
Motion angående bildande av kulturarvsfond.
KFN 2014.0103.046

Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt rubricerade motion dat. 2014-03-05 från SD till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Nämndens presidium har 2014-03-19 gett
förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till yttrande.
SD föreslår i sin motion till kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden bildar
en särskild kulturarvsfond i syfte att förvalta och bevara kommunens kulturella arv.
Nämndens bidrag till våra kulturföreningar uppgår f n till 426 000 kr och syftar i
huvudsak till att bevara och förvalta vårt lokala kulturarv.
Vidare noteras att syftet med att inrätta en särskild tjänst som kulturstrateg är att
förvalta och utveckla vårt lokala kulturarv.
Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret, förordar inte denna typ av fonder
eftersom man anser att de skapar utökad byråkrati och får en ”egen” väg i
budgetarbetet som inte konkurrerar på lika villkor med övriga verksamheter.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att man i första hand ökar
anslaget till kulturföreningarna istället för att upprätta en lokal kulturfond om
utökade medel för detta ändamål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dat. 2014-09-08.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna och åberopa denna paragraf som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
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§ 93
Skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter.
KFN 2014.0166.870

Ärendet
Kommunstyrelsen har 2014-05-21 översänt rubricerade motion från SD till kulturoch fritidsnämnden för yttrande. Nämndens presidium har gett förvaltningen i
uppdrag att upprätta ett förslag till yttrande.
SD föreslår i sin motion till kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden sätter
upp skyltar i anslutning till kommunens olika kulturhistoriska sevärdheter samt att
utforma ett kulturhistoriskt promenadstråk.
Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för skötsel av kommunens fornminnen
utifrån avtal med Länsstyrelsen. För detta erhåller kommunen ett årligt bidrag om
75 000 tkr från Länsstyrelsen.
Samtliga skyltar vid våra fornminnen behöver bytas ut vilket in rapporteraterades
under 2013 till Länsstyrelsen. Varje skylt kostar ca 5 tkr inkl. uppsättning och det
behövs minst ett 20-tal för att tillgodose behovet vid de fornminnen som
Länsstyrelsen prioriterar.
Vidare har Länsstyrelsen under 2013 satt upp skyltar i och kring pappersbruket i
syfte att belysa brukets intressanta och omfattande historia.
Om man skall satsa resurser på vår lokala kulturhistoria i form av skyltar etc. bör ett
sådant projekt gemomföras i samarbete med Länsstyrelsen och våra
hembygdsföreningar. Dessutom bör vår lokala kulturhistoria presenteras på vår
hemsida.
Enligt förvaltningens bedömning är denna typ av kulturprojekt mycket
arbetskrävande och inom överskådlig framtid d.v.s. under 2014 och 2015 finns inga
resurser som kan avsättas till denna typ av projekt.
Avslutnings vis bör noteras att det finns en broschyr ”skulpturpromenad i Klippan”
som omfattar Klippan tätort med en karta över dessa skulpturer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dat 2014-09-09.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna och åberopa denna paragraf som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
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§ 94
Ansökan om bidrag 2014 till inköp av barn- och ungdomslitteratur från
Statens kulturråd.
KFN 2014.0172.880

Ärendet
Statens Kulturråd har i uppdrag att bl a fördela olika statliga stöd till folkbiblioteken
enligt Svensk författningssamling 1996:1608 Förordning om statsbidrag till
folkbibliotek.
Inköpsstödet ska främja tillgången till litteratur på folk- och skolbibliotek samt
främja intresset för läsning. Det kan sökas av kommuner. Drygt 24 miljoner kronor
fördelas i år.
Det finns två förutsättningar för att få bidrag: Kommunens totala medieanslag får
inte sänkas från föregående år och en plan för hur kommunen samverkar med skola
och förskola ska finnas. Storleken på bidraget beräknas huvudsakligen på antalet
barn och ungdomar upp till 18 år i kommunen samt hur mycket läsfrämjande arbete
som bedrivs.
Ansökan görs via Kulturrådets hemsida i en blankett med färdiga rubriker, under
vilka de läsfrämjande åtgärder som bedrivs för olika åldersgrupper ska beskrivas.
Klippans kommun uppfyller även i år kraven för att få bidrag.
Klippans kommun har enligt beslut KUR 095348 för 2014 tilldelats 50 000 kr.
Redovisning av hur bidraget används görs i mars 2015.
Regeringen har för 2014 också satsat medel för läsfrämjande åtgärder i samarbete
med idrottsrörelsen. Syftet är att väcka barn och ungdomars intresse för litteratur och
läsande och bidra till ökad läsfärdighet och läslust. Gruppen barn och unga i
Bibliotek Skåne Nordväst har gjort en ansökan och beviljats 250 000 kr. För
Klippans del innebär det att en förening kommer att kunna delta i projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dat 2014-09-01.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 95
Rapport om FaR-verksamheten i Klippan 2013.
KFN 2014.0185.819

Ärendet
FaR-verksamheten i Klippan 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 Klippan. Efter projektperiodens
slut ingår FaR i ordinarie verksamhet för både kultur- och fritidsförvaltningen och
Vårdcentralen.
Ett samarbetsavtal är upprättat mellan förvaltningen, Vårdcentralen samt Apoteket
Kronan.
Beslutsunderlag
Rapport FaR-verksamheten i Klippan 2013, dat 2014-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 96
Rapport från kultur- och fritidschefs årskonferens i Jönköping
KFN 2014.61.800

Ärendet
Förvaltningschefen och presidiet deltog vid årets kultur- och fritidschefs
årskonferens den 26-28 augusti i Jönköping och rapporterade från innehållet i
konferensen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 97
Rapport angående Forsmöllebron
KFN 2014.184.310

Ärendet
Det har inkommit många klagomål om att bron vid Forsmöllan är avstängd. Bron har
varit avstängd i ca ett år och har blivit ett problem då avspärrningarna rivs ner och
många är irriterade. Bron ägs av Skånska Energi AB.
Förvaltningschefen har haft kontakt med kommundirektören och stadsarkitekten och
undersöker om det går att utfärda ett föreläggande.
Skånska Energi AB anser sig inte ha pengar att rusta upp bron.
Förvaltningschefen har mailkontakt med ägarna i syfte att träffas och komma fram
till en lösning av problemet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 98
Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
KFN 2013.149.800

Ärendet
Det har genomförts en inventering och översyn av lokaler som kommunen hyr av
privata fastighetsägare. Mot den bakgrunden har diskussioner förts om att flytta all
idrottsverksamhet från Storgatan 47 till kv. Sågen.
Förvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag att tillsammans med Treklöverns VD
Ulf Bengtsson utarbeta ett förslag i syfte att flytta de föreningar som f n är
verksamma vid Storgatan 47 till kv. Sågen.
Brottarklubben har meddelat att de inte är intresserade av att flytta till kv. Sågen utan
önskar nyttja källarlokalen under Klippans idrottshall.
Då genomförandet av dessa förändringar förutsätter ombyggnation av kv. Sågen
krävs beslut i kommunstyrelsen.
Vid kultur- och fritidsnämndens möte 2013-08-26 beslutade nämnden föreslå
kommunstyrelsen att besluta om projektering av ombyggnation av kv. Sågen för
idrottsverksamhet och att del av finansering (projektering) skulle hanteras i
kompletteringsbudget 2014 och investeringen i budget för 2015.
Vid dagens möte upptar Lars Håkansson (S) frågan om hur långt ärendet har
fortskridit.
Föreslås att ärendet diskuteras i respektive partigrupp för att komma fram till hur
”politiken” vill handlägga ärendet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 99
Kurser/Konferenser
Ärendet
Det har kommit en inbjudan till konferens om Skånes nya jämställdhetsstrategi och
deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män.
Konferensen äger rum tisdagen den 30 september 2014 i Ängelholm
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ordföranden deltager vid konferensen.

Signatur justerare
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§ 100
Informationsärenden
Ärendet
1.Inspektionsrapport Klippans Badhus, Söderåsens Miljöförbund 2014-05-27.
2. Beslut Länsstyrelsen Skåne, 2014-04-25.
3. Beslut Länsstyrelsen Skåne, 2014-05-05.
4. Beslut Länsstyrelsen Skåne, 2014-05-08.
5. Protokollsutdrag ks § 86, 2014-06-04.
6. Protokollsutdrag ks § 88, 2014-06-04.
7. Beslut Länsstyrelsen Skåne, 2014-07-02.
8. Protokoll från kulturnämnden, Region Skåne, 2014-06-11.
9. Utdelning av infoblad för Kafé Sågen och Mötesplats Sågen.
10.Ordföranden deltog vid Klippans Scoutkårs 80-års jubileum, 2014-09-06 och
överräckte en gåva.
11. Inbjudan från Klippans Konstförening att deltaga vid deras 70-års jubileum,
2014-10-25. Samtidigt fyller Klippans Konsthall 10 år.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena, samt
att presidiet deltager vid Klippans Konstförenings 70-års jubileum 2014-10-25.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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