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Idrottslokalen i kv Sågen 8
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Rapport om friluftsbaden i Ljungbyhed och Östra Ljungby inför sommaren
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§ 54
Utställning över S:t Petri kyrka.
§ 55
Redovisning av det lokala aktivitetsstödet 2009.
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Rapport om FaR-verksamheten i Klippan 2009.
§ 57
Sommarkul 2010
§ 58
Lokalutredning olika idrottsaktiviteter
§ 59
Nytt gatunamn i Östra Ljungby
§ 60
Yttrande ang skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) gällande inköp
av utrustning.
§ 61
Skrivelse ang kiosk och förråd i idrottshallen i Ljungbyhed.
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Ansökan om bidrag till upprustning av Snälleröds IP.
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Blomgrens bildarkiv.
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§ 64
Ansökan om bidrag till gräsklippning.
§ 65
Ansökan om bidrag från Rönne Hundungdom till stängsel kring planen vid g:a
Rönne IP.
§ 66
Rapport från enkätundersökning Klippans Badhus våren 2010.
§ 67
Rapport från enkätundersökning vid friskvårdsavdelningen Ljungbyheds
idrottshall våren 2010.
§ 68
Yttrande ang skrivelse från Klippans FF till kommunstyrelsen ang underhållet
av Åbyvallen och behovet av konstgräsplan.
§ 69
Beslutsattestanter 2010
§ 70
Informationsärenden
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§ 50
Tertialuppföljning t o m april 2010.
KFN 2010.0061

Ärendet
Förvaltningschefen presenterar tertialuppföljning t o m 2010-04-30.
Nämnden beräknar att hålla sig inom tilldelad driftsbudget för 2010 med reservation
för merkostnaderna vid de tempererade friluftsbaden.
Beslutsunderlag
Cockpit, tertialrapport 2010 – Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden.
Tertialuppföljning – ekonomiskt utfall april 2010.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 52, 2010-05-20.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna tertialuppföljning t o m april 2010.
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§ 51
Budget 2010 – Rapport från dialogmöte 29/4-10 och 17/5-10 med ks
repr. m fl.
KFN 2009.0033

Ärendet
Ordföranden och kultur- och fritidschefen rapporterar från dialogmötet 29/4-10 och
samrådsmötet den 17/5-10.
Beslutsunderlag
Bl a följande frågeställningar diskuteras:
Problem med läckage på Ljungbyheds friluftsbad samt att båda baden bör målas
inför öppnandet den 5-6 juni 2010.
Utsmyckning av Klippans Badhus diskuteras. Inväntar besked från Statens Konstråd
om de vill vara med i projektet.
Konstpotten (som är på 300 000 kr).
Värme och ventilationsproblemen i idrottslokalen, kv Sågen.
Helhetssyn över verksamheterna i Sågen.
S:t Petri utställningen.
Atriet i biblioteket som är i stort behov av renovering.
Mörkläggningsanläggning till Konsthallen.
Uppföljning av förvaltningens organisationsöversyn betr. fritids- och
driftverksamheten.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 53, 2010-05-20.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 52
Idrottslokalen i kv Sågen 8
KFN 2007.0007

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om ombyggnadsprojektet ”En möjlighet i rätt
riktning” och träningsverksamheten i Sågen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i dialog med Klippans Gymnastikkrets stoppat projektet p g a
de värme- och ventilationsproblem som finns i lokalen. Vidare noteras att Johan
Ekenberg har avsagt sig uppdraget som projektledare för projektet.
Förvaltningschefen informerar om att han har träffat Hans-Göran Dahl, SIKAB och
noterar att de är villiga att investera ca 300 000 kr för bättre värme och ventilation i
föreningslokalerna och toaletterna inne i idrottshallen. Det innebär en ökad hyra på
ca 30 000 kr/år. Kostnadsökningen täcks i stort av nya hyresintäkter.
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen har i uppdrag att ta fram underlag vad
gäller värme/ventilationskostnader i idrottslokalen.
Nästa uppföljningsmöte är inplanerat 2010-09-06.
Avsägelse av uppdraget som projektledare för ”En möjlighet i rätt riktning”,
2010-04-19.
Kultur- och fritidsnämnden § 26, 2010-04-21.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 54, 2010-05-20.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2010-06-16

§ 53
Rapport om friluftsbaden i Ljungbyhed och Östra Ljungby inför
sommaren 2010.
KFN 2010.0038

Ärendet
Förvaltningschefen rapporterar om friluftsbaden i Ljungbyhed och Östra Ljungby
inför sommaren 2010.
Beslutsunderlag
Ljungbyheds friluftsbad har fortfarande problem med vattenläckage men
förhoppningsvis skall det ej äventyra driften av badet i sommar. Rapporteras att
badet i Ljungbyhed inte behöver målas i år. Målning har gjorts på friluftsbadet i
Östra Ljungby av Östra Ljungby Scoutkår och Badets Vänner. Båda friluftsbaden
öppnades den 5-6 juni 2010.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 55, 2010-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att uppdra åt förvaltningen att se över avtalsutformningen för friluftsbaden inför
sommaren 2011.
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§ 54
Utställning över S:t Petri kyrka.
KFN 2010.0009

Ärendet
Ordföranden informerar kring utställningen över S:t Petri kyrka.
Beslutsunderlag
Vernissagen ägde rum den 12 juni 2010 och ca 200 personer var närvarande.
Carl-Fredrik Reutersvärd medverkade och avtäckte ett porträtt av Sigurd Lewerentz
som han gjort.
Vid vernissagen var utställningen inte helt färdigställd.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 56, 2010-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 55
Redovisning av det lokala aktivitetsstödet 2009.
KFN 2010.0063

Ärendet
Förvaltningen redovisar en rapport om aktivitetsstödet 2009.
Beslutsunderlag
Noteras att de flesta skytteföreningarna ej uppfyller kravet på tio bidragsberättigade
medlemmar mellan 0-25 år. Föreslås att i höst kalla till en överläggning med
skytteföreningarna om ev ändrade bidragsregler.
Diskuteras också hur man på andra vägar kan nå ut med information till
föreningarna, t ex genom Skåneidrotten etc.
Rapport aktivitetsstödet 2008 och 2009.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på hur man på ett bättre sätt
kan nå ut med tydligare information om aktivitetsstödet till föreningarna.
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§ 56
Rapport om FaR-verksamheten i Klippan 2009.
KFN 2010.0059

Ärendet
Fysisk aktivitet på Recept-verksamheten (FaR) i Klippan bedrevs t o m 31 december
2007 i projektform med ekonomiskt bidrag från Region Skåne. Projektet var
ursprungligen ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
Vårdcentralen i Klippan. Sedan 1 januari 2008 ingår FaR i kultur- och
fritidsförvaltningens och Vårdcentralen i Klippans ordinarie verksamhet.
Vidare informerar förvaltningschefen att ett samarbetsavtal betr. FaR kommer att
upprättas mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Vårdcentralen i Klippan under
2010
Beslutsunderlag
Rapport FaR-verksamheten i Klippan 2009, 2010-04-23.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 57, 2010-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna FaR-rapporten för verksamheten 2009.
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§ 57
Sommarkul 2010
KFN 2010.0045

Ärendet
Förvaltningen presenterar programmet för Sommarkul 2010 som genomförs
tillsammans med föreningar i kommunen.
Beslutsunderlag
Programblad Sommarkul 2010.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 58
Lokalutredning olika idrottsaktiviteter
KFN 2008.0088

Ärendet
Skåneidrotten har på uppdrag av förvaltningen gjort en kartläggning av föreningarnas
framtida behov av lokaler m m inom kommunen
Beslutsunderlag
Av de totalt 40 föreningarna i kommunen som är medlemmar i Riksidrottsförbundet
besvarades enkäten av 27 föreningar.
Diskuteras att bjuda in Skåneidrotten som kan hjälpa till med att ta fram en
åtgärdsplan utifrån rapporten.
Rapport ang kartläggning av föreningars framtida behov inom Klippans kommun,
2010-02-24.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 58, 2010-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten,
att skicka ut rapporten till alla föreningar som fick inbjudan att besvara enkäten,
att bjuda in Skåneidrotten till att i samarbete med förvaltningen ta fram en
åtgärdsplan utifrån rapporten, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta tekniska förvaltningen,
fastighetsavdelningen och be dem ta fram en underhållsplan över de fastighetslokaler
som berör nämndens verksamheter.
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§ 59
Nytt gatunamn i Östra Ljungby
KFN 2010.0055

Ärendet
Plan- och byggkontoret har hemställt om nytt gatunamn i Östra Ljungby.
Beslutsunderlag
Östra Ljungby och Källna socknars hembygdsförening har föreslagit namnet
Violgatan eller Tulpangatan.
Skrivelse med förslag, inkom 2010-05-06.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 60, 2010-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att under förutsättning av godkännande av Posten och Räddningstjänsten fastställa
gatunamnen Tulpangatan.
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§ 60
Yttrande ang skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
gällande inköp av utrustning.
KFN 2010.0056

Ärendet
Kommunstyrelsen har 2010-04-07, beslutar att remittera rubricerade ärende till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Efter diskussion i nämnden föreslås följande:
Att en fast hörslinga bör inköpas till restaurang Senioren och att en mobil hörslinga
införskaffas för att kunna användas i andra lokaler vid offentliga arrangemang.
Hjärtstartare bör inte uppsättas på våra anläggningar eftersom de inte är bemannade.
Önskemål från Kommunala Pensionärsrådet om en boulematta diskuteras. Det har
från flera föreningar framförts önskemål om att kunna bedriva bouleverksamhet
inomhus under vinterhalvåret. En boulematta skulle kunna skapa förutsättningar för
denna verksamhet i t ex Sågen. Föreslås att frågan om boulematta bereds vidare av
förvaltningen som ett särskilt ärende.
Skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet, 2010-04-07.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 61, 2010-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och ställa sig bakom förslaget till yttrande, samt
att överlämna denna paragraf som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
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§ 61
Skrivelse ang kiosk och förråd i idrottshallen i Ljungbyhed.
KFN 2010.0057

Ärendet
Föreningen FK Viljan, Ljungbyhed har inkommit med skrivelse, dat 2010-04-14 ang
möjlighet att använda kiosk och förrådsutrymme vid matcher i Ljungbyheds
idrottshall.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefen meddelar att en ombyggnad av idrottshallens entré ligger med i
tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningens prel. underhållsplan för 2011.
Skrivelse från FK Viljan, dat 2010-04-14.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 62, 2010-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att bevaka ärendet i samband med ombyggnaden av
entrén till Ljungbyheds idrottshall.
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§ 62
Ansökan om bidrag till upprustning av Snälleröds IP.
KFN 2010.0064

Ärendet
Färingtofta IK har inkommit med ansökan, dat 2010-05-12 om bidrag till nytt
yttertak på klubbhuset i Snälleröd.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har gjort en okulär besiktning av klubbhuset 2010-05-03.
Materialkostnaden beräknas uppgå till ca 40 000 kr enligt offert. Föreningen ansöker
om 68 000 kr i bidrag vilket avser även eget arbete värderat till 28 000 kr.
Ansökan från Färingtofta IK, 2010-05-12.
Offert – omläggning tak, 2010-05-11.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 65, 2010-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Färingtofta IK ett bidrag om 20 000 kr till upprustning av yttertak på
klubbhuset i Snälleröds IP.
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§ 63
Blomgrens bildarkiv.
KFN 2010.0071

Ärendet
Blomgrens bildarkiv ägs till 80% av Klippans kommun och Klippans
hembygdsförening äger 20%. Bilderna förvaras på hårddisk i en dator i Klippans
biblioteket.
Beslutsunderlag
IT-chef Carl-Gunnar Thosteman erbjuder i e-brev dat 2010-05-19 utan kostnad för
kultur- och fritidsförvaltningen att tillhandahålla lagringsplats för kommunens andel
av bilderna på server i kommunens serverrum. I erbjudandet ingår också verktyg för
att tillgängliggöra bilderna över internet med åtkomstskydd. Konceptet är till för att
man skall kunna titta på bilderna, men också för att göra det möjligt att lägga till
information kring bilderna.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 69, 2010-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att kulturstrateg Camilla Alexandersson får i uppdrag att kontakta ordföranden i
Klippans hembygdsförening och ”marknadsföra” erbjudandet,
att återkoppla till IT-chefen och tacka för erbjudandet, samt
att anta erbjudandet vad gäller den del av bilderna som ägs av Klippans kommun.
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§ 64
Ansökan om bidrag till gräsklippning.
KFN 2010.0068

Ärendet
Klippans hembygdsförening har inkommit med skrivelse 2010-05-18, ang bidrag till
grönyteskötsel vid deras anläggningar.
Beslutsunderlag
Föreningen har från tekniska förvaltningen, gata/parkavdelningen fått prisuppgift för
gräsklippning. Beräkningen utgår från 400 kr/tim med klippning 8 gånger (3 200 kr).
Presidiet föreslår utökat föreningsbidrag för 2010 med 3 200 kr samt att
grönyteskötseln tas upp till diskussion vid mötet ang föreningens uppdrag inför 2011.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 71, 2010-05-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att förhandla med tekniska förvaltningen eller annan
grönyteaktör om gräsklippningen och återrapportera till nämnden,
att grönyteskötseln diskuteras vid mötet ang föreningens uppdrag inför 2011.
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§ 65
Ansökan om bidrag från Rönne Hundungdom till stängsel kring planen
vid g:a Rönne IP.
KFN 2010.0067

Ärendet
Rönne Hundungdom har inkommit med ansökan, dat 2010-05-17 om bidrag till
stängsel kring planen där de bedriver verksamhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har besökt Rönne Hundungdom och gjort en besiktning av den g:a
idrottsplatsen.
Ansökan om bidrag, 2010-05-17.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 72, 2010-05-20
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå ansökan då medel till detta ändamål ej finns i 2010 års budget, samt
att förvaltningen får i uppdrag att uppmana föreningen inkomma med en ny ansökan
2011 om behovet kvarstår.
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§ 66
Rapport från enkätundersökning Klippans Badhus våren 2010.
KFN 2010.0070

Ärendet
Emelie Renud Ottosson och Sandra Holmstedt, studerande vid Kristianstad Högskola
har sammanställt rubricerad rapport.
Beslutsunderlag
Rapport från enkätundersökning, dat 2010-05-19.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten, samt
att förvaltningen, bad- och friskvårdsenheten, får i uppdrag att på lämpligt sätt följa
upp de synpunkter och förslag som kunderna framfört.
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§ 67
Rapport från enkätundersökning vid friskvårdsavdelningen
Ljungbyheds idrottshall våren 2010.
KFN 2010.0069

Ärendet
Rubricerade kundenkäter genomfördes under veckorna 10-11 2010 vid
friskvårdsavdelningen Ljungbyheds idrottshall.
Friskvårdskonsulent Ann-Margret Ringnér har sammanställt rapporten från dessa
kundenkäter dat 2010-04-21.
Beslutsunderlag
Noteras att det är många anmärkningar/synpunkter på friskvårdsmaskinerna.
Rapport dat 2010-04-21.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten,
att förvaltningen, bad- och friskvårdsenheten, får i uppdrag att på lämpligt sätt följa
upp de synpunkter och förslag som kunderna har framfört, samt
att återkoppla till kunderna genom anslag, på vilket sätt förvaltningen tänkt åtgärda
bristerna.
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§ 68
Yttrande ang skrivelse från Klippans FF till kommunstyrelsen ang
underhållet av Åbyvallen och behovet av konstgräsplan.
KFN 2010.0072

Ärendet
Rubricerad skrivelse är översänd från kommunstyrelsen till Kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Mot bakgrund av föreningens skrivelse noterar förvaltningen bl.a. följande.
Ett ideékoncept till ny idrottshall i Klippan presenterades för budgetberedningen
2008 inför 2009-års budget och upplägget kostnadsberäknades till ca 22 miljoner.
Under våren 2010 har kommunstyrelsen beslutat att avsätta 600.000 kr till en
utredning om en ny idrottshall.
Idrottsprojektet i Kv. Sågen som främst berör Klippans Gymnastik Krets har fått en
ny tidplan och arbetet med projektet sker i samråd med berörda föreningar.
Upprustningen av Åbyvallen genomförs i etapper och underhållsbehovet är mycket
stort på hela anläggningen.
Utifrån de resurser som f.n. finns att tillgå har förvaltningen efter samråd med
föreningen prioriterat omklädningsrumsfrågan och när den frågan är löst får vi göra
nya prioriteringar efter samråd med föreningen.
Trots det eftersatta underhållet av Åbyvallen är det förvaltningens uppfattning att
Klippans FF och övriga föreningar som är verksamma på anläggningen bedriver en
omfattande och bra verksamhet
När det gäller frågan om tillgång till en konstgräsplan i Klippan har den också
diskuterats under våren 2010 i samband med beredningen av 2011-års budget.
En långsiktig underhållsplan för anläggningen kommer att upprättas tillsammans
med Tekniska förvaltningen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna och åberopa denna paragraf som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
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§ 69
Beslutsattestanter 2010
Ärendet
Enligt gällande regler har nämnden fattat beslut om beslutsattestanter § 103,
2009-11-18
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till nämnden är enligt följande:
för ansvarskod 4001, 4021 och 4051 utse kultur- och fritidschef
Börje Norén,
för ansvarskod 4011 utse områdeschef Arne Eliasson,
för ansvarskod 4041 utse fritidskonsulent Björn Lundin,
för ansvarskod 4061 utse bibliotekschef Lotta Almqvist samt som ersättare utse
biblioteksassistent Rigmor Olsson och bibliotekarie Annelie Svensson,
för ansvarskod 4071 utse rektor Mats Bengtsson,
att utse kultur- och fritidschef Börje Norén att med generell rätt fungera som
beslutsattestant för ovan nämnda ansvarskoder inom förvaltningen om inte ordinarie
beslutsattestant är i tjänst. Ordinarie beslutsattestant ska därvid meddelas om utförd
beslutsattest, samt
att utse assistent Ingela Nymberg Olsson samt biblioteksassistent Rigmor Olsson
som ansvariga för att attester och kontering har skett och att beslutsattest utförts av
behörig person.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utöver nu gällande beslutsattestanter godkänna att bibliotekschef Lotta Almqvist
utses som ersättare för ansvarskod 4001, 4021 och 4051.
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§ 70
Informationsärenden
Ärendet
1.Rapport avseende konsumentrådgivning första kvartalet 2010, dat 2010-04-12.
2. Rapport om tillgängligheten på Åbyvallen, dat 2010-04-27.
Presidiet föreslår att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med tekniska
förvaltningen, fastighetsavdelningen och Handikapprådet komma fram till förslag på
hur man kan förbättra tillgängligheten för handikappade på Åbyvallen.
3. Rapport om fastigheten Lejonet 12, Storgatan 47, dat 2010-04-29.
4. Mörkläggningsanläggning i Klippans Konsthall, dat 2010-04-16.
5. Verksamhetsplan för 2010 – Skåneidrotten.
6. Ordföranden rapporterar från möte med styrgruppen Ljungbyhed Park.
7. Omläggning av koppartak på S:t Petri kyrka – Länsstyrelsen i Skåne Län.
8. Brevsvar från Utbildningsdepartementet, 2010-05-28 ang förslaget på ny
lärarutbildning.
9. Avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Klippans Simsällskap ang
friluftsbadet i Ljungbyhed, 2010-05-26.
10. Överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och Klippans Simsällskap
ang simskola vid friluftsbadet i Ljungbyhed, 2010-05-26.
11. Avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Östra Ljungby Scoutkår ang
friluftsbadet i Östra Ljungby, 2010-05-26.
12. Nulägesrapport om diverse arbeten från fritidskonsulent Björn Lundin,
2010-06-09.
13. Förslag till ändrat öppethållande på biblioteket i Östra Ljungby fr o m 1 sep
2010, 2010-06-16.
14. Ordföranden informerar om aktuella frågor kring kulturverksamheten, bl a Gäst i
Klippansoffan med start 12 september 2010.
15. Gunnar Matsson från Östra Ljungby-Källna socknars hembygdsförening
informerar om föreningen och Tingsgården.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen,
fastighetsavdelningen och Handikapprådet ta fram förslag på hur man kan förbättra
tillgängligheten för handikappade på Åbyvallen.
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