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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2012-03-08

32

Plats och tid

Sågen. Ängelholmsgatan 9, Klippan, kl 18.30-21.00

Beslutande

Kenneth Dådring (M), ordf.
Anders Andersson (KD), 1:e v ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Cecilia Scott (M)
Laila Möller Nilsson (S)
Christian Hendlertz (SD)
Kristina Jonsson (M), tjg. ers.
Ingela Jönsson (C), tjg. ers.
Lars Håkansson (S), tjg. ers.

Övriga närvarande

Roger Sjunner (MP), ej tjg. ers.
Michael Nemeti (S), ej tjg. ers
Lennart Nordström, tekniska förvaltningen, fastighetschef
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare

Utses att justera

Cecilia Scott

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Cecilia Scott

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-03-08

Datum för anslags
uppsättande

2012-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

2012-04-17
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Innehållsförteckning:
§ 32
Rapport ang. statusbedömning och investeringsbehov på friluftsbaden.

Signatur justerare
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§ 32
Rapport ang. statusbedömning och investeringsbehov på friluftsbaden.
KFN 2011.0194.811

Ärendet
Företaget Grontmij har under hösten 2011 på uppdrag av fastighetsavdelningen
genomfört besiktningar av båda friluftsbaden.
Företaget Processing AB har under januari 2012 utfört en besiktning vad gäller
vattenreningen för de båda friluftsbaden i kommunen.
Ett särskilt möte har ägt rum den 24 februari 2012 mellan kommunstyrelsens och
kultur- och fritidsnämndens presidier samt tekniska förvaltningen ang. friluftsbadens
framtid.
Vid mötet den 24 februari 2012 informerade fastighetschefen utifrån PM dat
2012-02-22 ang. badens tekniska standard och investeringsbehov.
Vid nämndens möte informerar fastighetschef Lennart Nordström om ovannämnda
konsultrapporter. Vidare informerar han utifrån en nyupprättad PM dat 2012-03-07
ang. en plan för lågbudget drift av friluftsbaden under sommaren 2012.
Utifrån redovisade rapporter diskuteras ingående olika tänkbara lösningar av
friluftsbadens framtid. Parallellt med diskussionen om behovet av investeringar i
friluftsbaden, diskuteras också Badhusets investeringsbehov.
Inom en 10-års period kan investeringsbehovet vid båda friluftsbaden uppgå till ca
10 miljoner kr och investeringsbehovet i Klippans Badhus till ca 10 miljoner kr
d.v.s totalt ca 20 miljoner kr.
Vidare påtalar förvaltningschefen att 2012-års budget för de temp. friluftsbaden
beräknas överskridas med ca 300 000 kr om verksamheten bedrivs i samma
omfattning som under senaste åren, d.v.s ca 10 veckor.
Beslutsunderlag
Reviderad rapport från Grontmij, 2011-12-08.
Rapport från Processing AB ang. friluftsbadet i Östra Ljungbuy, 2012-02-01.
Rapport från Processing AB ang. friluftsbadet i Ljungbyhed, 2012-02-09.
Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2012-02-22.
Budget/utfall friluftsbaden, 2012-02-23.
Badstatistik, 2012-02-23.
Kultur- och fritidsnämnden § 118, 2011-12-14.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att ärendet om drift och investeringar vid friluftsbaden under sommaren 2012 upptas
till beslut vid nämndens möte den 21 mars 2012.
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