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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2011-12-14

108-123

Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9 i 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)
Pia Wåhlin (S)
Laila Möller Nilsson (S)
Christian Hendlertz (SD)
Ingela Jönsson (C), tjg ers.

Övriga närvarande

Roger Sjunner (MP), ej tjg. ers.
Madeleine Ljungberg (KD), ej tjg. ers.
Michael Nemeti, (S), ej tjg, ers.
Lars Håkansson (S), ej tjg. ers.
Lennart Nordström, fastighetschef §§ 118, 122
Lotta Almqvist, bibliotekschef § 108
Ann-Margret Ringnér, friskvårdskonsulent, § 109
Arne Eliasson, områdeschef bad- och friskvård, §§ 116, 118-119
Camilla Alexandersson, kulturstrateg §§ 110-112, 114

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Ingrid Fredriksson
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Innehållsförteckning:
§ 108
Info om nytt biblioteksdatasystem mellan biblioteksorganisationerna i
Skåne nordväst.
§ 109
Rapport om FaR-verksamheten i Klippan 2010.
§ 110
Motion ang enprocentregeln (konstnärlig utsmyckning Klippans
Badhus)
§ 111
Sinnenas kulturnatt 2012-02-11 (g:a F5-området)
§ 112
Kulturstipendium 2011.
§ 113
Ansökan om bidrag.
§ 114
Gäst i Klippansoffan 2012.
§ 115
Utvidgning av fritidsgårdsverksamheten i Bunkern Ljungbyhed
§ 116
Budget 2012 - Driftbudget, taxor och avgifter.
§ 117
Rapport om fritidsverksamhet (Open Heart) i Snyggatorpsskolan våren
2012.
§ 118
Rapport ang. statusbedömning och investeringsbehov på friluftsbaden.
§ 119
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Beslutsattestanter 2012.
§ 122
Idrottslokalerna i kv Sågen 8. (ang. hyresreducering)
§ 123
Säkerheten på Sågen
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§ 108
Info om nytt biblioteksdatasystem mellan biblioteksorganisationerna i
Skåne nordväst.
KFN 2008.0079.880

Ärendet
Bibliotekschef Lotta Almqvist informerar om det nya biblioteksdatasystemet Libra.se
som ägs av Axiell Nordic AB.
Visionen är att biblioteksanvändarna i nordvästra Skåne ska uppleva att de besöker
eller använder ett enda bibliotek. Det ska fungera likadant var i Nordvästra Skåne
man än befinner sig. En gemensam webbplats förstärker upplevelsen för
medborgarna att det finns ett bibliotek i Skåne Nordväst. Varje kommun ska också
ha kvar underliggande egna sidor för den lokala informationen.
Planerat startdatum är den 1 mars 2012. Det är 11 bibliotek inom Nordvästra Skåne
som berörs. De totala kostnaderna för investering och årlig drift kommer att fördelas
proportionerligt enligt en bestämd mall. Ett avtal mellan kommunerna ska också
tecknas.
Personalen har börjat sin utbildning med det nya systemet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 123, 2011-10-05.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 109
Rapport om FaR-verksamheten i Klippan 2010.
KFN 2011.0124.819

Ärendet
Friskvårdskonsulent Ann-Margret Ringnér redogör för hur konceptet FaRverksamheten bedrivs.
Att få fysisk aktivitet på recept (FaR) har varit möjligt sedan 2005. Då sökte och fick
kultur- och fritidsförvaltningen och Vårdcentralen bidrag från Region Skåne för att
starta ett projekt för att förbättra folkhälsan. Projektet pågick fram till december 2007
då projektpengarna var förbrukade.
Efter projektperiodens slut ingår FaR i ordinarie verksamhet för både kultur- och
fritidsförvaltningen och Vårdcentralen. Ett avtal kring samarbetet är skrivet mellan
dessa parter samt Apoteket Kronan.
Ett recept varar i tre månader. Därefter kan man få ytterligare ett recept för tre
månader. Sedan ska man vara igång för ”egen hand” med sin träning.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 110
Motion ang enprocentregeln (konstnärlig utsmyckning Klippans
Badhus)
KFN 2005.0100.866

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har från kommunstyrelsen beviljats 250 000 kr i bidrag
till konstnärlig utsmyckning av Klippans Badhus. Det återstår 210 000 kr efter att
ersättning har utgått till Statens Konstråd för samarbetet som blev avbrutet.
Beslutsunderlag
Det har inkommit fyra förslag på utsmyckning av Klippans Badhus.
1. Antonio Pasquini - Vattenlek
2. Åsa Maria Bengtsson - Orient
3. Bertil Englert - Vågspel
4. Charlotte Walentin - Badhusbubbel
Förslagen har ställts ut i Badhuset för att få in medborgarnas synpunkter. Totalt 123
kommentarer/synpunkter har kommit in från allmänheten. Det vinnande förslaget,
som fick 69 röster, var Badhusbubbel av Charlotte Walentin.
Konstnären har upprättat en budget som är på ca 180 000 kr för projektet.
Projektet är tänkt att genomföras under sommaren 2012.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 143, 2011-11-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen,
att godkänna förslaget Badhusbubbel och ge konstnären Charlotte Walentin i
uppdrag att utföra utsmyckningen av Klippans Badhus enligt inlämnat förslag, samt
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en tidsplan för projektet.
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§ 111
Sinnenas kulturnatt 2012-02-11 (g:a F5-området)
KFN 2011.0220.861

Ärendet
Sinnenas kulturnatt planeras att äga rum lördagen den 11 februari 2012.
Beslutsunderlag
Kulturstrateg Camilla Alexandersson informerar om ”Sinnenas kulturnatt”
Företagen och kulturföreningarna i och kring Ljungbyhed inbjuds till Kulturnatten.
Syftet med projektet är att värva nya medlemmar till föreningar, marknadsföra sin
verksamhet för en ny publik, nätverkande mellan deltagare och finna nya kulturella
erfarenheter.
En budgetnivå för arrangemanget diskuteras kring ca 20 000 kr.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 148, 2011-11-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiet förslag
att godkänna förslaget om ”Sinnenas kulturnatt”, samt
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett program och en preliminär budget för
projektet och redovisa på presidiemötet den 11 januari 2012.
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§ 112
Kulturstipendium 2011.
KFN 2011.0181.867

Ärendet
Anna Jadéus har inkommit med ansökan om kulturstipendium.
Hennes ansökan var inte med i handlingarna när de övriga stipendiaterna beslutades
på nämndens oktobermöte
Beslutsunderlag
Anna ansöker om stipendium till hennes arbete för förändring i kulturlivet på olika
sätt med film och musik, samt att genom hennes kunskap inom genusvetenskap och
socialpsykologi bidra till förändring för förtryckta grupper i samhället.
Presidiet föreslår att Anna Jadéus erhåller ett stipendium på 5 000 kr.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 149, 2011-11-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att Anna Jadéus får 5 000 kr till förändring i kulturlivet på olika sätt med film och
musik, samt att genom hennes kunskap inom genusvetenskap och socialpsykologi
bidra till förändring för förtryckta grupper i samhället.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

9 (20)

Sammanträdesdatum

2011-12-14

§ 113
Ansökan om bidrag.
KFN 2011.0202.873

Ärendet
Västra Sönnarlövs bygdeförening har inkommit, 2011-10-19 med skrivelse ang.
ansökan om bidrag för investeringar som föreningen gjort under året på fastigheten i
Klöva Hallar.
Beslutsunderlag
Totalt har investeringskostnaderna uppgått till ca 137 000 kr. Därutöver tillkommer
driftskostnader på 30 000 kr och underhållskostnader på 34 000 kr för 2011.
Förvaltningen noterar att det inte finns några särskilda medel avsatta för denna typ av
bidrag i 2011-års budget.
Ansökan från Västra Sönnarlövs bygdeförening, 2011-10-19.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 150, 2011-11-16
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att avslå ansökan 2011, samt
att informera Västra Sönnarlövs bygdeförening om möjligheten att ta upp frågan vid
de sedvanliga träffarna med kulturföreningarna under våren 2012.
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§ 114
Gäst i Klippansoffan 2012.
KFN 2011.0227.861

Ärendet
Vid nämndsmötet 2011-06-15 fick förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till
nytt avtal, samt finansiering av projektet ”Gäst i Klippansoffan” 2012.
Beslutsunderlag
Kostnaden för 4 arrangemang blev 88 806 kr och intäkterna för de 4 arrangemangen
blev 32 090 kr.
Mot bakgrund av erfarenheterna från 2011 beräknas kostnaderna för 4 arrangemang
under 2012 uppgå till ca 80 000 kr.
En sponsor från det privata näringslivet kan bidra med 5 000 kr/arrangemang till
marknadsföring, total 20 000 kr.
För att genomföra 4 arrangemang 2012 behöver förvaltningen ett extra anslag på
60 000 kr.
Frågan diskuterades vid budgetsamrådsmötet 2011-10-12.
Tjänsteskrivelse dat 2011-11-09.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 164, 2011-11-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att godkänna förslaget till att genomföra ”Gäst i Klippansoffan” 2012, samt
att hemställa hos kommunstyrelsen om ett extra anslag på 60 000 kr 2012 för
projektet ”Gäst i Klippansoffan”.
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§ 115
Utvidgning av fritidsgårdsverksamheten i Bunkern Ljungbyhed
KFN 2009.0104.816

Ärendet
Föreningen Modell Ljungbyhed bedriver fritidsgårdsverksamhet i
Ljungbyhedsskolans källarlokaler som kallas för ”Bunkern”. Under dagtid används
lokalerna av Ljungbyhedsskolan som uppehållsrum för eleverna. Skolan upplåter
lokalen utan hyra samt svarar för städningen.
Källarlokalerna som har varit skyddsrum är inte anpassade för verksamheten.
Föreningen har idéer kring hur en ny mötesplats för ungdomar i Ljungbyhed kan
byggas upp i gamla godsmagasinet som ligger i höjd med brandstationen

Beslutsunderlag
Det har inkommit in två skrivelser 2011-11-16 med synpunkter om
fritidsgårdsverksamhet i stationshuset (g:a godsmagasinet).
Ordföranden informerar att föreningen Modell Ljungbyhed håller på att förhandla
med Treklövern, om en tillfällig lokal i g:a bokcaféet vid biblioteket i Ljungbyhed.
Föreningen Modell Ljungbyhed har inkommit med skrivelse, 2011-12-06 där de
ansöker om bidrag för att kunna renovera g:a bokcaféet, göra inköp av inventarier
och ansöker om hyresbidrag.
De har också meddelat att föreningen inte vill gå vidare med projektet kring gamla
godsmagasinet i Ljungbyhed.
Föreningen har f.n.ej fått någon offert från Treklövern angående hyran i g:a
bokcaféet.
Skrivelse från föreningen inkom 2011-12-06.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera skrivelsen från föreningen Modell Ljungbyhed,
att Treklövern tillsammans med förvaltningen gör en förhandsförfrågan om bygglov
hos plan- och byggkontoret, samt
att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet.
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§ 116
Budget 2012 - Driftbudget, taxor och avgifter.
KFN 2011.0135.041

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens förslag till taxor och avgifter för
2012.
Beslutsunderlag
Revidierat förslag, 2011-12-06 till taxor och avgifter vid kultur- och
fritidsförvaltningens anläggningar 2012.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 156, 2011-11-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna reviderat förslag till taxor och avgifter 2012.
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§ 117
Rapport om fritidsverksamhet (Open Heart) i Snyggatorpsskolan våren
2012.
KFN 2011.0076.816

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-09-26 att avsätta 50 000 kr till driften
av mötesplats Open Heart på Snyggatorpsskolan under oktober-december 2011.
Mot denna bakgrund har barn- och utbildningsförvaltningen inkommit med skrivelse,
dat 2011-10-04 med förslag till kultur- och fritidsförvaltningen om att utreda
möjligheten att ta över driften för Open Heart på Snyggatorpsskolan från och med
januari 2012.
Förvaltningen har inga särskilda resurser i 2012-års budget som kan avsättas till
denna verksamhet.
I budgetberedningen 2010-10-12 framkom det att ansvaret för mötesplats Open Heart
bör delas mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen. Vidare noteras att frågan om finansiering får tas upp i
samband med kompletteringsbudget 2012.
Förvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen under 4:e
kvartalet diskuterat olika former för upplägg för verksamheten under våren 2012.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ha huvudansvaret för verksamheten
under våren 2012 och betr. finansieringen har förvaltningscheferna för kultur- och
fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
särskild skrivelse till kommunstyrelsen i ärendet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 102, 2011-10-19.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 118
Rapport ang. statusbedömning och investeringsbehov på friluftsbaden.
KFN 2011.0194.811

Ärendet
Konsultföretaget Grontmij har upprättat en rapport dat 2011-10-04, ang.
statusbedömning och investeringsbehov för kommunens friluftsbad.
Beslutsunderlag
Rapporten som företaget Grontmij har gjort är överlämnad till tekniska
förvaltningen, fastighetsavdelningen för granskning och bedömning av vad om är
tvunget att åtgärdas 2012 och framöver.
Fastighetschef Lennart Nordström har gjort en revidering, 2011-12-08 av rapporten
från Grontmij och redogör för den vid mötet.
Reviderad rapport, 2011-12-08.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en skrivelse i ärendet till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut i ärendets vidare handläggning
etc.
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§ 119
Rapport om verksamheten vid de temp. friluftsbaden sommaren 2011.
KFN 2011.0195.811

Ärendet
Bad- och friskvårdsenheten har upprättat rubricerade rapport, dat. 2011-08-02 om
årets erfarenheter.
Rapporten omfattar verksamhetsrapport, ekonomirapport och statistikdel.
Det finns även en rapport om sommarsimskolan som bedrevs i Klippans Badhus.
Simskolan blev mycket uppskattad av såväl barn som föräldrar.
Beslutsunderlag
Områdeschef för bad- och friskvård Arne Eliasson redogör för rapporten om
verksamheten vid de temp. friluftsbaden sommaren 2011.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 159, 2011-11-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera och godkänna rapporten
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§ 120
Samråd om förslag till ny översiktsplan för Klippans kommun.
KFN 2011.0197.212

Ärendet
Plan- och byggkontoret har inkommit med samrådshandlingar, dat 2011-09-29 för
Klippans kommuns nya översiktsplan för kännedom och yttrande. Samrådstiden är
fr o m 2011-10-03 t o m 2011-11-25.
Förslaget finns som pdf-fil och kan laddas ner via kommunens hemsida, klippan.se.
Beslutsunderlag
Plan- och bygg kontoret har meddelat att samrådstiden har förlängts t o m
2011-12-23.
Förvaltningens förslag till yttrande:
Yttrandet tar i huvudsak upp frågor kring de avsnitt i planen som berör strandskydd
och allmänna intressen.
Under avsnittet ”Ett expansivt näringsliv” bör man särskilt notera följande:
För att attrahera nya företag och invånare ställs särskilda krav på kommunens
kvalitéer inom många områden, inte minst boendemiljö, skolan, kultur- och
fritidsutbudet.
I samma avsnitt under rubriken Ljungbyhed noteras bl a möjligheterna att utveckla
sport- och fritidsverksamheter inom g:a F5-området.
I avsnittet ”Det goda boendet” betonas särskilt vikten av att kunna erbjuda boende i
strandnära lägen. I planen anges också exempel på intresseområden för ny
bostadsplanering.
Strandskyddet upptas i ett särskilt avsnitt och de frågeställningar som här tas upp är
av särskilt stor vikt för det rörliga friluftslivet i kommunen.
Om våra bostadsområden i framtiden skall vara attraktiva är det mycket viktigt med
tillgång till vattennära strövområden.
Tydliga strandskyddsbestämmelser är särskilt viktiga för att framtida generationer
skall kunna ha tillgång till vattennära strövområden för det rörliga friluftslivet.
I samband med prövningen av frågor som berör upphävande av strandskydd och
frågor om dispens från strandskydd är det av yttersta vikt att allmänheten inte
begränsas av tomtmark i anslutning till vattendrag.
Bevarande av vattennära strövområden är särskilt viktiga i syfte att bevara unika
natur- och rekreationsvärden.
Under avsnittet strandskydd och allmänna intressen anges ett antal
ställningstaganden som kommunen skall verka för. Förvaltningen har inget att erinra
mot dessa ställningstaganden.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

17 (20)

Sammanträdesdatum

2011-12-14

Eftersom det finns förhållandevis många hästar i kommunen och antal hästgårdar bör
frågan om ridleder och ridstigar upptas i planen. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott
2010-10-13 upptog Folkpartiet Liberalerna behovet av att i översiktsplanen beakta
hästsportens behov.
Söderåsen är ett mycket viktigt område för det rörliga friluftslivet och området kring
Klöva Hallar har i olika sammanhang lyfts fram särskilt viktigt att utveckla för
friluftsintresserade.
När det gäller naturstigar för personer med funktionshinder anser förvaltningen att
det är viktigt att utveckla samarbetet med Söderåsens Nationalpark så att
tillgänglighetsanpassade naturnära och säkra stigar kan erbjudas för denna målgrupp.
Avslutningsvis bör noteras vikten av Skåneleden (ås till ås) och kanotleden i Rönne å
på lämpligt sätt samordnas av Region Skåne så att naturvärden och turistvärden kan
förenas även i framtiden.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande, samt
att överlämna denna paragraf som nämndens yttrande till plan- och byggkontoret.
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§ 121
Beslutsattestanter 2012.
KFN 2011.0222.002

Ärendet
Enligt gällande regler ska nämnderna fatta beslut om beslutsattestanter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till nämnden är enligt följande:
för ansvarskod 4001, 4021 och 4051 utse kultur- och fritidschef Börje Norén samt
som ersättare utse bibliotekschef Lotta Almqvist,
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
bibliotekarie Annelie Svensson,
för ansvarskod 4071 utse rektor vid musikskolan (tjänsten är f.n. vakant)
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 Christel Krönfors
som ansvariga för att attester och kontering har skett och att beslutsattest utförts av
behörig person.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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§ 122
Idrottslokalerna i kv Sågen 8. (ang. hyresreducering)
KFN 2007.7.207

Ärendet
Angående hyresreducering i idrottslokalerna i kv. Sågen 8.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i skrivelse, 2011-11-24, till tekniska förvaltningen, Björn
Pettersson ansökt om hyresreducering för idrottslokalerna i kv Sågen 8 p g a
tackläckage.
Under våren och sommaren 2011 har det regnat i lokalerna. Påföljden har blivit att
föreningarna inte har kunnat bedriva sin verksamhet samt att viss utrustning har
blivit förstörd. Vidare har inte ventilationsanläggningen fungerat så att värmenivån i
lokalerna har varit under det som utlovats i avtalet.
Vid budgetöverläggningar med kommunstyrelsen och presidierna 2011-10-12
upptogs frågan om takläckaget i samband med diskussioner kring den framtida
utvecklingen av lokalerna i kv. Sågen. Förvaltningen ombeddes då att skriva till
tekniska förvaltningen i ärendet.
Årshyran uppgår 2011 till 507 000 kr d v s 42 250kr/månad.
Mot bakgrund av ovanstående anhåller kultur- och fritidsförvaltningen om reducerad
hyreskostnad motsvarande 3 månadshyror d v s 126 750 kr.
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen har i skrivelse dat. 2011-12-12
meddelat att förvaltningen får uppta frågan om ev. hyresreducering med SIKAB.
Hyresavtalet är upprättat mellan SIKAB och tekniska förvaltningen och frågan om
ev. hyresreducering måste därför i första hand lösas mellan dessa parter.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 123
Säkerheten på Sågen
KFN 2011.

Ärendet
Ledamot Mikael Nemeti upptar frågan ang. säkerheten betr. låssystemet på Sågen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet på lämpligt sätt.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

