Sida

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

1 (8)

Sammanträdesdatum
Paragrafer

2012-03-21

33-37

Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan kl 18.30-21.30

Beslutande

Kenneth Dådring (M), ordf.
Anders Andersson (KD), 1:e v ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Ingrid Fredriksson (M)
Cecilia Scott (M)
Annika Ingelström-Nilsson (FP)
Christian Hendlertz (SD)
Michael Nemeti (S), tjg.ers.
Lars Håkansson (S), tjg, ers.

Övriga närvarande

Roger Sjunner (MP), ej tjg.ers.
Kristina Jonsson (M), ej tjg.ers
Madeleine Ljungberg, (KD), ej tjg.ers.
Ingela Jönsson (C), ej tjg. ers.
Arne Eliasson, områdeschef för bad- och friskvård §§ 33-36
Mats Löfving, vik. rektor Musikskolan §§ 33-36
Ann-Margret Ringnér, friskvårdskonsulent §§ 33-36
Björn Lundin, fritidskonsulent §§ 33-36
Lotta Almqvist, bibliotekschef §§ 33-36
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera

Göran Sjögren

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Göran Sjögren
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Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

2012-04-19
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2012-03-21

Innehållsförteckning:
§ 33
Kultur- och fritidsförvaltningens projekt, e-tjänster.
§ 34
Rapport ang. statusbedömning och investeringsbehov på friluftsbaden.
§ 35
Budget 2013 - inriktningsmål
§ 36
Budget 2013 - förvaltningens förslag till äskande.
§ 37
Förstudie kring utveckling av idrott, kultur, fritid och skola inom
kvarteren Gymnasieskolan samt Sågen.
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§ 33
Kultur- och fritidsförvaltningens projekt, e-tjänster.
KFN 2012.0063.800

Ärendet
Fredrik Norén, trainee, redogör för förvaltningens projekt, e-tjänster.
Kultur- och fritidsförvaltningens projekt, e-tjänster syftar bl.a. till att:
- ge invånare, brukare och andra intressenter tillgång till elektronisk service i form av
effektiv information
- utveckla demokrati och delaktighet
- effektivisera intern dokument- och informationshantering.
Projektets mål hämtas från kultur- och fritidsnämndens resultatmål för 2012:
- ”Ökad exponering av föreningar, verksamheter och arrangemang på kommunens
hemsida.”
Projektets huvudmål är att leverera en aktivitetsstrategi bestående av serie förslag till
utvecklingen av informationstjänster kopplade till huvudfliken Upplev & göra.
En intern analys är genomförd som bl a består av en hemsideinventering av hela
Uppleva & göra. Även en extern analys är genomförd som bestod av bl a dialog med
föreningar samt medborgar/besökarundersökningar för att vikta den interna analysen
mot behov och önskemål externt.
Förhoppningen är att den slutliga aktivitetsstrategin kommer att färdigställas under
hösten 2012.
Beslutsunderlag
Rapport KFF-projekt, e-tjänster.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 34
Rapport ang. statusbedömning och investeringsbehov på friluftsbaden.
KFN 2011.0194.811

Ärendet
Ett särskilt nämndsmöte ang. verksamheten vid friluftsbaden har ägt rum
2012-03-08.
Beslutsunderlag
Efter diskussion i presidiet 2012-03-14 föreslås att båda friluftsbaden bör starta upp
enligt tidigare års planering. Det innebär att baden bör öppnas lördagen den 9 juni
och bör stängas söndagen den 12 augusti, d v s drygt 9 v öppet.
Nödvändiga åtgärder bör vidtas enligt tekniska förvaltningens ”lågbudgetförslag” för
att kunna öppna baden enligt ovannämnda tidplan.
Nämnden bör också delegera till presidiet att tillsammans med förvaltningschefen,
under sommaren, kunna fatta beslut om verksamhetens omfattning, drift m m om så
behövs.
I samband med att förvaltningen planerar verksamheten med Klippans Simsällskap
och Östra Ljungby Scoutkår bör man diskutera olika möjligheter för att kunna öka
besökssiffrorna. Presidiet föreslår någon form av bonus för en 20 % höjning av
besöksantalet utifrån ett snitt från de tre senaste årens besökssiffror. Det innebär för
badet i Östra Ljungby ett snitt på 6614 besökare och för badet i Ljungbyhed ett snitt
på 7 889 besökare.
Nämnden föreslår efter diskussion att en höjning av besöksantalet med 20% bör ge
en bonus till föreningarna med 5 000 kr och en höjning med 30% bör ge en bonus
med 7 500 kr.
Nämndens målsättning är att öka besöksantalet med 20% på båda friluftsbaden.
Nämnden föreslår också att biljettpriserna från 2010 bör reduceras med 25% inför
årets säsongstart. Föreslås också att barn och ungdomar som kan visar upp biljett från
buss/tåg får 50% rabatt på inträdesbiljetten till friluftsbaden.
Ett särskilt möte i september bör planeras för att göra en utvärdering av
friluftsbadens säsong 2012.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 27, 2012-03-14.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna tekniska förvaltningens förslag till smärre reparationer inför uppstarten
av friluftsbaden 2012 istället för de föreslagna åtgärderna i konsultrapporten från
Processinggruppen AB,
att verksamhetsperioden vid båda friluftsbaden uppgår till ca 9 veckor,
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att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal om verksamheten för säsongen 2012
med samma entreprenörer som 2011,
att delegera till presidiet att tillsamman med förvaltningschefen, under sommaren,
2012 kunna fatta beslut om ändringar av verksamhetens omfattning, badinriktning,
drift etc.,
att uppdra åt tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen att senast den 1 september
2012 upprätta en långsiktig underhållsplan, ca 10 år, för båda friluftsbaden och
Klippans Badhus,
att ge föreningarna en bonus om 5 000 kr om de kan öka besöksantalet med 20% och
vid en ökning med 30% får de 7 500 kr, %-sats ställt till besökssnittet 2009-2011,
att biljettpriserna 2012 vid friluftsbaden ska utgå från 2010-års priser med en
reducering med 25%, samt
att barn och ungdomar som kan visa upp biljett från buss/tåg får 50% rabatt på
biljettpriset vid friluftsbaden.
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§ 35
Budget 2013 - inriktningsmål
KFN 2012.0018.041

Ärendet
Inriktningsmål för 2013.
Beslutsunderlag
Vid nämndens möte i januari 2012 diskuterades inriktningsmålen för 2013.
Nämnden föreslår inga ändringar av 2012-års inriktningsmål inför 2013.
Inriktningsmålen för 2012.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till inriktningsmål 2013
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§ 36
Budget 2013 - förvaltningens förslag till äskande.
KFN 2012.0064.041

Ärendet
Enhetscheferna presenterar och redogör för sina önskemål inför budget 2013.
Vid ”Upptaktsmötet” den 3 april 2012 ska presidiet redovisa ett förslag till äskande
av pengar inför budget 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att i samråd med presidiet upprätta ett förslag till
äskande för budget 2013.
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§ 37
Förstudie kring utveckling av idrott, kultur, fritid och skola inom
kvarteren Gymnasieskolan samt Sågen.
KFN 2011.0182.820

Ärendet
Konsultföretaget Grontmij har upprättat en förstudie, 2011-05-02 kring utveckling av
idrott, kultur, fritid och skola inom kvarteren Gymnasieskolan samt Sågen.
Beslutsunderlag
Ordföranden redovisar förstudien.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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