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§ 81
Namngivning av vägar inom Herrevadsklosters område och Smålandet
vägförening.
KFN 2012.0129.873

Ärendet
Steen Schmidt, Herrevadskloster & Slott, har inkommit med skrivelse 2012-05-10
ang. namngivning av vägar inom Herrevadsklosters område och Smålandet
vägförening.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutade 2002-05-08 § 92 om att några nya gatunamn inte
fastställs för landbygden, d v s utanför detaljplanerat område.
Förvaltningen har genom plan- och byggkontoret fått konstaterat att ovannämnda
vägar är utanför detaljplanera område.
Skrivelse från Herrevadskloster, inkom 2012-05-10.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 59, 2012-05-15.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 67, 2012-08-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att utifrån gällande regler fastställer nämnden ej några namn på gator utanför
detaljplanerat område.
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§ 82
Ansökan om hyresbidrag.
KFN 2012.0168.048

Ärendet
Ansökan om årligt bidrag till hyreskostnader har inkommit 2012-06-28 från
Riseberga-Färingtofta hembygdsförening.
Beslutsunderlag
Enligt ett årligt avtal som upprättas mellan kommunen och hembygdsföreningen,
erhåller föreningen i år 9 000 kr. Föreningen ansöker ytterligare om ett årligt bidrag
för hyreskostnader som de ådrar sig i sina nya lokaler sedan mars 2011. Årshyran är
12 360 kr och lokalen är belägen i källarplan under Ljungbyheds bibliotek. I lokalen
har föreningen löpande under året möten, föredrag, bildvisning och sitt arkiv.
Lokalen har en avgörande roll för deras löpande verksamhet. Besiktning av lokalen
genomfördes av kulturstrategen 2012-06-25.
Förvaltningen föreslår att föreningen erhåller 75% i bidrag (9 270 kr) fr o m
2012-07-01.
Ansökan från Riseberga-Färingtofta hembygdsförening, inkom 2012-06-28.
Tjänsteskrivelse, dat 2012-06-29.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 69, 2012-08-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att Riseberga-Färingtofta hembygdsförening erhåller 75% i bidrag till hyreskostnad
fr o m 2012-07-01.
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§ 83
Ansökan om föreningsbidrag.
KFN 2012.0184.048

Ärendet
Föreningen Fly n´ Ride i Ljungbyhed har inkommit 2012-08-08 med ansökan om
föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Fly n´ Ride är en ideell förening med medlemmar från Ljungbyheds Aeronautiska
Sällskap, Ljungbyheds Militärhistoriska Museum, Ljungbyhed Park, Classic
Mustang Club Sweden, Bikerstop m fl.
Föreningen skapar träffar för kontakter inom och mellan olika motorgrupper som har
intresse för farkoster med motorer.
Föreningen kan inte bli godkänd som en bidragsberättigad kulturförening då den inte
uppfyller de regler eller den praxis som gäller. Samtidigt är föreningen en form av
paraplyförening där det ingår kulturföreningar som redan får årligt bidrag från
kommunen.
Förvaltningen föreslår att föreningen Fly n´ Ride årligen bör söka bidrag för sina
publika arrangemang hos kommunstyrelsen.
Ansökan från Fly n´ Ride, inkom 2012-08-06.
Kultur- och fritidsnämndens presidium §71, 2012-08-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att avslå ansökan om årligt bidrag till föreningen Fly n´ Ride, samt
att uppmana föreningen att årligen söka bidrag för sina publika arrangemang hos
kommunstyrelsen.
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§ 84
Ansökan om bidrag till omläggning av tak.
KFN 2012.0068.873

Ärendet
Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga har inkommit, 2012-03-16 med ansökan om
bidrag till omläggning av takryggningen på befintliga stugan med passande halm.
Beslutsunderlag
Föreningen har inkommit med skrivelse, dat 2012-07-18, där det framgår att arbetet
med takomläggningen är utfört 2012-06-19 samt att kostnaden för detta blev
25 000 kr.
Ansökan inkom 2012-03-16 och 2012-07-31.
Kultur- och fritidsnämnden § 60, 2012-06-13.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 64, 2012-08-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att bifalla ett bidrag på 10 000 kr till föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga för
takomläggning.
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§ 85
Konstgräsplan
KFN 2010.0109.826

Ärendet
Inom ramen för 2012-års investeringsplan finns 4 miljoner kronor avsatta till
investeringar inom idrottsområdet t ex konstgräsplan.
Beslutsunderlag
Vid budgetsamrådsmötet 2012-05-28 upptogs frågan med inriktning på att
investeringen kan genomföras under 2013 samt att nämnden behöver kompensation i
driftbudgeten för att klara kapital- och driftskostnader.
Inom ramen för förvaltningens kapitalkostnader 2013 finns 134 000 kr avsatta till
projektet.
I samarbete med Klippans Förenade Fotboll har en prel. kostnadsberäkning tagits
fram för projektet som beräknas uppgår till ca 4 miljoner kronor.
Efter samråd med chefen för tekniska förvaltningen, Björn Pettersson, föreslår
förvaltningen följande:
1. Budgeterade medel 4 miljoner kronor i kommunens investeringsplan 2012-2015
överförs till kommunstyrelsen/tekniska förvaltningen 2013.
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i nära samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen projektera, upphandla och bygga en konstgräsplan på Åbyvallen
med inriktning på att projektet är genomfört 2013-10-01.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen bildar en arbetsgrupp tillsamman med
fotbollsföreningarna under 4:e kvartalet 2012 som har i uppdrag att upprätta ett
förslag till fördelning av plantider, taxor och avgifter samt en drift- och
underhållsplan för konstgräsplanen.
Rapporten skall presenteras för nämnden i januari 2013.
4. En driftbudget skall presenteras för nämnden innan tekniska förvaltningen gör en
beställning av konstgräsplanen utifrån upphandlingen.
Förvaltningens förslag till nämnden:
att nämnden överlämnar punkterna 1 och 2 till kommunstyrelsen för
ställningstagande, samt
att nämnden beslutar om punkterna 3 och 4.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
att överlämna punkterna 1 och 2 till kommunstyrelsen för ställningstagande, samt
att notera och godkänna punkterna 3 och 4.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

9 (20)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

10 (20)

Sammanträdesdatum

2012-09-19

§ 86
Motion gällande "Aktivitets- och Rörelseåret 2013"
KFN 2012.0016.810

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat rubricerade motion till kultur- och
fritidsnämnden för beredning (§305/11).
Beslutsunderlag
Allmänt
Mot bakgrund att allt fler individer, unga såväl som vuxna, har en stillasittande
vardag samt att övervikten ökar i alla åldersgrupper, ligger motionen helt i linje med
förvaltningens resultatmål och inriktningen på det lokala folhälsoarbetet.
”Bunkefloprojektet” visar att med ökad regelbunden fysisk aktivitet har fler elever
bättre betyg i årskurs nio samt att fler elever är behöriga till gymnasieskolan.
Folkhälsorådet har av Kommunfullmäktige ett generellt uppdrag att hitta former för
att öka den fysiska aktiviteten hos kommunens invånare.
Rådet i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt för att uppfylla
detta uppdrag.
Under hösten 2012 skall kommunen vara delaktig i ett utvecklingsprojekt ”Senior
Sport School”. Målgrupp för denna aktivitet är åldersgruppen 60+. I detta projekt får
deltagarna bl.a. prova på olika fysiska aktiviteter genom föreningslivet.
Vidare arbetar rådet/ förvaltningen i samarbete med Skåneidrotten för att utöka
antalet aktiviteter/ aktörer för FaR-patienter.
Kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar också med socialförvaltningen i ett
projekt som innebär att en grupp från dagverksamheten tränar på kommunens
friskvårdsanläggning/ varmvattenbassängen 1 gång i veckan.
I samarbete med tekniska förvaltningen kommer ett antal skyltar att sättas upp som
uppmanar invånarna till fysisk aktivitet 150 minuter i veckan.
Kultur- och fritidsförvaltningen har anmält sitt intresse till Region Skåne för att vara
en av de fyra orter där det görs ett större evenemang under Skåne Lyfter veckan i maj
2013.
Motionen
I motionen föreslås följande :
att fullmäktige beslutar att utlysa 2013 till ett ”rörelse och aktivitetsår,
att kommunstyrelsen avsätter 1.5 miljoner i 2012-års investeringsbudget för
upprättade av två spontanidrottsplatser. En i Ö Ljungby/Stidsvig och en i
Ljungbyhed,
att alla nämnder uppdras att under 2012 planera för ökad ”rörlighet och aktivitet”
inom ramen för sina respektive verksamheter under verksamhetsåret 2013 samt
att uppdra åt Kultur- och fritidsförvaltningen att vara sammanhållande i ärendet.
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Förvaltningen noterar bl.a. följande:
Att utlysa 2013 till ett rörelse och aktivitetsår är en utmärkt idé som bör syfta till att
lyfta fram betydelsen av fysik aktivitet utifrån ett folkhälsoperspektiv. Aktivitetsåret
bör markera en uppstart för en kraftsamling där alla förvaltningar och verksamheter
skall kännetecknas av att man främjar fysiska aktiviteter.
I kommunens investeringsbudget kan man glädjande konstatera att medel är avsatta
för att anlägga två spontanidrottsplatser enligt motionärernas förslag. Denna typ av
ytor och mötesplatser för spontanidrott har stor betydelse för att nå nya målgruppen
och främja fysiska aktiviteter i närområdet.
Eftersom förvaltningen och folkhälsorådet har uppdrag som tangerar motionärernas
förslag att kultur- och fritidsförvaltningen skall vara sammanhållande i arbetet med
Aktivitets- och rörelseåret 2013 är det tveksamt om man bör tillsätta en särskild
arbetsgrupp för dessa frågor.
Förvaltningen anser att uppdraget bör gå att genomföra inom ramen för nu gällande
uppdrag och arbetsgrupper.
Redan befintliga aktiviteter bör lyftas fram och synliggöras på ett bättre sätt på
kommunens hemsida.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att anta och åberopa förvaltningens förslag som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Motion gällande ”Aktivitets- och Rörelseåret 2013”, 2011-10-28.
Ks au § 305, 2011-12-14.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 78, 2012-08-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att anta och åberopa förvaltningens förslag som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
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§ 87
Rapport om verksamheten vid friluftsbaden inför säsongen 2012.
KFN 2012.0031.811

Ärendet
Friluftsbaden öppnade 2012-06-09 och stängdes 2012-08-12 enligt plan.
En fullständig rapport kommer på nämndens möte i oktober 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen informerar att det kommit en förhandsförfrågan från föreningen I
Ur och Skur Statarlängan Ljungbyhed om att köpa friluftbadet i Ljungbyhed.
Föreningen I Ur och Skur Statarlängan bedriver dagis/fritidshemsverksamhet samt
skola vid Herrevadskloster.
Preliminär besöksstatistik har inkommit från Klippans Simsällskap (7 180) och Östra
Ljungby Scoutkår (6 441) för friluftsbaden sommaren 2012.
En slutlig rapport från Klippans Simsällskap och Östra Ljungby Scoutkår väntas
inkomma senast 2012-09-30, enligt avtal.
Rapport/sammanfattning från tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen betr.
konsultrapporterna om upprustningsbehoven vid friluftsbaden från våren 2012,
väntas klart vecka 39 2012.
Rapport om Badhusets framtida upprustningsbehov från tekniska förvaltningen,
fastighetsavdelningen, inkommer under vecka 43 2012.
Budgetutfall för friluftsbaden 2012 är prel. ca – 500 000 kr.
Ett särskilt möte när det gäller friluftsbadens framtid bestäms när rapporten från
tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen betr. konsultrapporterna inkommit.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 88
Redovisning av det lokala aktivitetsstödet 2011.
KFN 2012.0163.048

Ärendet
Förvaltningen redovisar en rapport om det lokala aktivitetsstödet 2011.
Beslutsunderlag
Det kan konstateras att det är högre antal deltagare på våren om man jämför ett antal
år tillbaka.
Det framgår också att det finns föreningar som inte söker aktivitetsstöd, men som
erhåller driftbidrag eller lokalbidrag. Det skulle kunna tyda på att föreningar inte
bedriver någon organiserad barn- och ungdomsverksamhet och om så är fallet har
föreningen inte rätt till driftsbidrag eller lokalbidrag.
Det diskuteras om att skicka ut en skrivelse i syfte att klargöra för de
bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningarna vad som gäller betr. kopplingen
aktivitetsstöd, driftbidrag och lokalbidrag.
Nämnden diskuterar ev. klassificering av föreningar där ett bidrag betalas ut för att
bistå föreningar där det är äldre deltagare och som ej har någon barn- och
ungdomsverksamhet. Bidragsreglerna skulle kunna utformas på ett liknande sätt som
bidragen till kulturföreningarna,
Annika Ingelström-Nilsson (FP) föreslår en översyn och revidering av dagens
bidragsregler under 2013 och som bör gälla fr o m januari 2014. Ett brev bör skickas
ut till samtliga registrerade föreningar i kommunen med möjlighet att få ge sina
synpunkter på ett ev. annat upplägg av bidragsreglerna.
Rapport aktivitetsstöd 2011
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 81, 2012-08-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att, i dialog med föreningarna, göra en översyn av
bidragsreglerna under 2013 för att kunna börja gälla fr o m januari 2014, samt
att förvaltningen får i uppdrag att presentera en tidplan för arbetet på presidiemötet
2012-10-01.
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§ 89
Budget 2012 - Delårsbokslut 2012-08-31.
KFN 2012.0164.042

Ärendet
Förvaltningen har upprättat och inlämnat rubricerade uppföljning t o m augusti 2012
till ekonomikontoret.
Beslutsunderlag
I uppföljningen redovisas kommentarer till inriktningsmålen och perspektiven i
Cockpit, samt kommentarer till ekonomiskt utfall t o m augusti 2012.
Årsprognosen indikerar på att nämndens driftbudget överskrids med ca 400 000 kr.
Eftersom projektet med konstgräsplan på Åbyvallen planeras genomföras 2013
beräknas nämndens investeringsbudget redovisa ett överskott på ca 4 mnkr.
Delårsrapport 2012.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna delårsrapporten t o m augusti 2012.
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§ 90
Rapport avseende konsumentrådgivning andra kvartalet 2012.
KFN 2012.0178.150

Ärendet
Rapport från andra kvartalet 2012 avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs
stad genom Konsument Helsingborg ger till invånare i Klippans kommun enligt
avtal.
Beslutsunderlag
Under perioden 2012-04-01 till 2012-06-30 har 114 kontakttillfällen registrerats
gällande Klippans kommun, fördelade på 66 ärenden. Det kan konstateras att
huvuddelen av ärendena rör juridisk rådgivning.
Rapport om konsumentrådgivning, inkom 2012-07-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 91
Ansökan om bidrag till ett elektroniskt markeringssystem.
KFN 2012.0182.048

Ärendet
Hyllstofta Skytteförening har inkommit med skrivelse, 2012-07-20 ang. ansökan om
bidrag till ett elektroniskt markeringssystem.
Beslutsunderlag
Hyllstofta Skytteförening har varit verksam sedan 1902. Föreningen har 110
medlemmar idag och av de aktiva är 80% ungdomar mellan 6-25 år.
Utvecklingen i skyttesporten har de senaste åren gått mot mer tekniska hjälpmedel i
verksamheten. Ett elektroniskt markeringssystem optimerar den enskilde skyttens
kontroll och ledarens möjlighet till rätt coachning.
Den beräknade kostnaden för investeringen av ett elektroniskt markeringssystem
beräknas uppgår till ca 320 000 kr. Föreningen har erhållit bidrag ifrån Skåneidrotten
med 145 500 kr och resterande ska finansieras på annat sätt.
Hyllstofta Skytteförening ansöker om bidrag med hälften av den överskjutande
summan d v s 87 000 kr.
Skytteföreningarna i vår kommun har sedan ett antal år tillbaka haft mycket svårt att
rekrytera ungdomar.
Hyllstofta Skytteförening hör till undantagen och bedriver en framgångsrik
ungdomsverksamhet med många nationella tävlingsframgångar.
Föreningen har också en viktig roll som social nätverksbyggare i Hyllstofta området.
Inom ramen för nämndens driftbudget 2012 finns inga medel att avsätta för detta
ändamål.
Mot bakgrund av föreningens viktiga roll och betydelse för Hyllstofta föreslår
förvaltningen att ärendet bör gå vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Ansökan från Hyllstofta skytteförening, dat 2012-07-17.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 83, 2012-08-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att föreningens ansökan överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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§ 92
Angående driftbidraget 2012.
KFN 2012.0195.048

Ärendet
Klippans Pistolklubb har inkommit med skrivelse, 2012-08-14 ang. föreningens
driftbidrag 2012.
Beslutsunderlag
Klippans Pistolklubb är en ideell förening med anor tillbaka till 1959/1960 och har
med skiftande framgångar bedrivit skytteverksamhet såväl i luft- som krutskytte, i
juniorklasserna och i seniorklasserna.
Under 2011 vek medlemsantalet tillbaka något för just ungdomsverksamheten.
Föreningen tror att det beror på att lokalen ligger långt ut från centrum (Söndraby).
Under året har föreningen påbörjat restaureringar av skytteområdet i Mammarp.
Samtidigt söker föreningen ny lokal i centrum för att bedriva sin verksamhet.
Klippans Pistolklubb är i stort behov av ekonomiskt stöd eftersom föreningen inte
har ekonomiska tillgångar.
Föreningen har idag 8 bidragsberättigade medlemmar och deras driftbidrag är på
15 000 kr.
Förvaltningen föreslår att föreningen erhåller 50% av driftbidraget 2012 i syfte att
föreningen får möjlighet att bygga upp sin ungdomsverksamhet.
Ansökan från Klippans Pistolklubb, inkom 2012-08-14.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 85, 2012-08-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att bevilja Klippans Pistolklubb ett driftbidrag för 2012 med 7 500 kr.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Delrapport om översyn av förvaltningens organisation enligt beslut i
kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18.
KFN 2008.0065.023

Ärendet
Enligt beslut 2009 om förändrad organisation inom kultur- och fritidsförvaltningen
skall en utvärdering genomföras. I förvaltningens samrådsgrupp med de fackliga
representanterna beslutades 2011-12-12 om upplägg och tidplan för översynen.
Utvärderingen ska ske genom enkät och s. k. SWOT-analys.
SWOT-övningarna genomfördes i fyra olika grupper under maj, juni och augusti
2012. Arbetet med att sammanställa resultaten pågår.
Tidplanen för det fortsatta arbetet ser ut enligt följande:
1. Prel. rapport till presidiet 2012-10-01.
2. Rapport till presidiet 2012-11-14.
3. Rapport till nämnden 2012-12-12

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 94
Översyn fritidssektorn.
KFN 2012.0211.810

Ärendet
Ordföranden upptar fråga angående fritidsfrågorna i kommunen och önskar mer
samarbete över förvaltningsgränserna.
Beslutsunderlag
Ordföranden föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp där någon från nämnden deltager
och arbetar med översynen av fritidsfrågorna i kommunen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att presidiet bildar arbetsgruppen som får i uppdrag att arbeta med översynen av
fritidsfrågorna i kommunen, samt
att rapportera tidplanen till nämnden på oktobermötet.
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§ 95
Informationsärenden.
Ärendet
1. Avtal IP-Skogen.
2. Länsstyrelsen – beslut 2012-06-13.
3. Söderåsens Miljöförbund, inspektionsrapport 2012-06-21, Ljungbyheds FB.
4. Söderåsens Miljöförbund, inspektionsrapport 2012-06-28, FB Östra Ljungby.
5. Söderåsens Miljöförbund, inspektionsrapport 2012-06-15, Klippans Badhus.
6. Protokollsutdrag från ks § 77, 2012-06-13.
7. Protokollsutdrag från ks § 79, 2012-06-13.
8. Protokollsutdrag från ks § 80, 2012-06-13.
9. Kort från Åsbo Ponnyklubb.
10. Avtal om forn- och landskapsvård i kommunen. Nämnden önskar någon
förteckning över kommunens fornminnen.
11. Avtal om friskvården i Ljungbyheds idrottshall.
12. Statens Kulturråd – bidrag för inköp av barn- och ungdomslitteratur, 2012-08-13.
13. Söderåsens Miljöförbund, inspektionsrapport 2012-07-10, Bandsjön.
14. Protokollsutdrag från ks au § 165, 2012-08-22.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena, samt
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns någon förteckning/guide
eller länkar till kommunens fornminnen.
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