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§ 66
Anslag till offentlig utsmyckning (konstpotten)
KFN 2007.0056.866

Ärendet
Det finns 458 000 kr som är avsatta i budgeten för offentlig utsmyckning 2013.
Nämnden har tidigare beslutat om utsmyckning i Stadsparken i Klippan med någon
form av vattenspel.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för tilldelade medel
projektera och bygga ett vattenspel i Klippans Stadspark.
Vattenspelet har fått en ny placering p g a att el-ledningar hindrar grävning på den
först föreslagna platsen.
Arbetet har påbörjats med att installera vattenspelet. Utformningen och syftet med
vattenspelet stämmer inte överens med nämndens föreslagna inriktning samt att det
saknas en detaljskiss och en tidplan över projektet.
Den 26 augusti 2013 inkom från tekniska förvaltningen ett fotomontage över det
tänkta vattenspelet i Stadsparken.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 59, 2013-08-12.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med bestämdhet påtala att tekniska förvaltningens utförande av vattenspelet inte
stämmer överens med nämndens beställning,
att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram
fler detaljskisser och om möjligt komma närmare ursprungsbeställningen, samt
att presidiet får i uppdrag att bevaka ärendet tillsammans med förvaltningen.
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§ 67
Konstgräsplan
KFN 2010.0109.826

Ärendet
Inom ramen för 2012-års investeringsplan finns 4 miljoner kronor avsatta till en
konstgräsplan på Åbyvallen, Klippan.
Det finns förslag om att dela upp projektet i två delar. Förslaget innebär att
projektering, markarbeten m m görs under 2013, samt att resterade del av projektet
genomförs under 2:a kv 2014.
Förvaltningen har under v 20 2013 tillsammans med föreningen Klippans Förenade
Fotboll sökt bidrag från Skåneidrotten till projektet. Sökt bidrag är på 1 000 000 kr.
Enligt tekniska förvaltningen har det inkommit två anbud där båda ligger betydligt
över budgeterade medel. Anbuden gäller en fullmåttsplan d v s 105 m x 65 m.
Vid presidiemötet den 12 augusti 2013 diskuterades möjligheten att ev. ändra
planeringsförutsättningarna för konstgräsplanen. Om planen görs mindre, hur mycket
sparas i förhållande till ursprungsritningen etc.
Konsulten som upprättat upphandlingsunderlaget har inkommit med ett nytt
planeringsunderlag där konstgräsplanens mått är mindre (105 m x 60 m) och som
uppskattningsvis sparar ca 800 000 kr.
Alla fotbollsföreningarna i kommunen var inbjudna till ett samrådsmöte som ägde
rum den 19 augusti 2013 på Åbyvallen där ordföranden informerade om planerna
och tankarna kring den mindre konstgräsplanen.
Ärendet var uppe i ks au den 21 augusti och där beslutades att godkänna förslaget om
en mindre konstgräsplan.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att förhandla med de två aktörerna utifrån
den mindre planlösningen.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 64, 2013-08-12.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 68
Klippans miljöprogram 2020
KFN 2013.0102.430

Ärendet
Söderåsens Miljöförbund har upprättat ett förslag till miljöplan för kultur- och
fritidsnämnden. Planen är uppdelad på åtgärder som ska genomföras 2013/2014 och
åtgärder som är mer långsiktiga.
Förvaltningens ledningsgrupp har gått igenom planen och föreslår följande
ändringar: A5 huvudaktör MSG och medaktör KFF, E3 – Informerar om miljö,
klimat…medaktör MSG, B1 kommentar = prövning vid nyanskaffning, D3 – Ta
fram besöksguide….huvudaktör BUF och medaktör KFF, MSG.
Vid nämndens möte föreslås att E3 – Informera om miljö och natur…..strykes.
Handlingsplanen ska rapporteras till kommunstyrelsen i september 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till handlingsplan, dat 2013-08-26.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna handlingsplanen med de föreslagna ändringarna.
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§ 69
Budget 2014 - Nämndens uppdrag (resultatmål) till förvaltningen.
KFN 2013.0228.041

Ärendet
Nämnden har 2013-04-17 beslutat om att behålla 2013 års inriktningsmål inför 2014.
Utifrån resultatmålen för 2013 föreslår förvaltningen följande ändringar av
resultatmålen inför 2014: Under rubriken enhet Drift av anläggningar - mål: – verka
för förbättring av anläggningarnas säkerhet, standard och verksamhetsanpassning
ändras måttet till redovisning av genomförda åtgärder. Under rubriken enhet
allmänkultur och konsthall flyttas målet: I samverkan med andra utveckla former för
folkbildning från Fokusområde Varumärkesbyggande till Fokusområde Dialog.
Beslutsunderlag
Förslag till resultatmål 2014.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till resultatmål inför 2014.
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§ 70
Verksamheten vid friluftsbaden säsongen 2013.
KFN 2013.0046.811

Ärendet
Efter samråd med ordföranden beslutade förvaltningschefen att förlänga
friluftsbadens öppethållande en vecka längre t o m 25/8.
Föreningarna som drivit friluftsbaden har inlämnat en prel. besöksstatistik som visar
drygt 2 000 fler besökare på respektive bad än 2012. En fullständig rapport kommer
att redovisas på nämnden i oktober.
Nämnden önskar en särskild redovisning av kostnader för gjorda investeringar under
2013.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 67, 2013-09-12.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 71
Uppsägning av lokaler Storgatan 47 och flytt av verksamhet till kv
Sågen.
KFN 2013.254.294

Ärendet
Det pågår en inventering och översyn av lokaler som kommunen hyr av privata
fastighetsägare. Mot den bakgrunden har diskussioner förts om att flytta all
idrottsverksamhet från Storgatan 47 till kv Sågen.
Förvaltningschefen informerar att han varit på möte den 19 augusti ang. lokalerna i
47:an och fått i uppdrag att säga upp gällande hyresavtal. Målsättningen är att all
idrottsverksamhet i 47:an kan starta upp på Sågen hösten 2015.
Då genomförandet av omorganisationen förutsätter ombyggnation av kv. Sågen
krävs kommunstyrelsens medverkan. Beslut om projektering bör tas under 2013 och
del av finansiering hanteras i kompletteringsbudget 2014 och huvuddel i budget för
2015.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att säga upp hyreskontrakt avseende
lokaler för idrottsverksamhet, Storgatan 47,
att godkänna flytt av idrottsverksamheten till kv. Sågen,
kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen
att besluta om projektering av ombyggnation av kv. Sågen för idrottsverksamhet,
samt
att del av finansiering (projektering) hanteras i kompletteringsbudget 2014 och
investeringen i budget för 2015.
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§ 72
Uppsägning av lokaler Klippans Kulturcenter och flytt av verksamhet till
Åbyskolan byggnad F
KFN 2013.255.294

Ärendet
Med anledning av att det pågår en inventering och översyn av lokaler som
kommunen hyr av privata fastighetsägare har diskussioner förts om att flytta
Musikskolans verksamhet till byggnad F i kv Gymnasieskolan.
Idag håller Musikskolan till i Klippans Kulturcenter där lokalerna är av varierande
kvalité.
Förvaltningschefen noterar att han vid ett möte med kommundirektörens lilla
ledningsgrupp den 13 augusti fick i uppdrag att säga upp hyreskontraktet för
Musikskolans verksamhet i Klippans Kulturcenter.
Målsättningen är att Musikskolans verksamhet kan starta i byggnad F under hösten
2014.
Då genomförandet av uppsägningen och omorganisationen förutsätter ombyggnad av
byggnad F, Åbyskolan krävs kommunstyrelsens medverkan. Beslut om projektering
bör tas under 2013 och del av finansiering hanteras i kompletteringsbudget 2014 och
huvuddel i budget för 2015.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att säga upp hyreskontrakt avseende
Musikskolans lokaler i Klippans Kulturcenter,
att godkänna flytt av Musikskolans verksamhet till byggnad F kv. Gymnasieskolan,
kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen
att besluta om projektering av ombyggnation av byggnad F för Musikskolan, samt
att finansiering hanteras i budget för 2014 med möjlighet att påbörja projektet 2013.
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§ 73
Klippans Bowlingsällskap
KFN 2012.217.812

Ärendet
Förvaltningens yttrande till ks au ang. bidragsansökan från Klippans
Bowlingsällskap ang. verksamheten i Klippans Bowlinghall.
Bakgrund
Verksamheten i den nya Bowlinghallen, med 8 banor, startade upp under hösten
2003. Kultur- och fritidsnämnden har avtal med Bowlingsällskapet och föreningen
erhåller ett årligt bidrag på 260 000 kr som man köper tider för i Bowlinghallen.
Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen har under de senaste åren noggrant
följt händelseutvecklingen kring verksamheten i Bowlinghallen i nära samverkan
med Klippans Bowlingsällskap.
Sällskapet har under flera år varit mycket bekymrade över täta byten av arrendatorer
samt oklara planeringsförutsättningar inför säsongstarterna.
De enskilda klubbarna, som är medlemmar i sällskapet, har också hört av sig till
förvaltningen och påpekat olägenheterna med ständiga skiften av arrendatorer etc.
Under 2:a kvartalet 2013 har berörda parter gemensamt hittat ett upplägg som bör
kunna fungera såväl affärsmässigt som verksamhetsmässigt.
Uppgörelsen bygger på att den nuvarande arrendatorn Tommy Törnkvist köper
Bowlinghallen vilket bör skapa bättre förutsättningar för att mer långsiktigt kunna
utveckla verksamheten i anläggningen.
Verksamheten för personer med funktionshinder och pensionärer har under de
senaste åren utvecklats mycket positivt. Den reguljära ungdomsbowlingen har
däremot haft en svagare utveckling under de senaste åren.
Bland annat mot den bakgrunden anser förvaltningen att det är mycket viktigt att
Bowlingsällskapet och arrendatorn gemensamt satsar på att utveckla nya former och
upplägg för att nå fler unga.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att Klippans Bowlingsällskap
erhåller ett bidrag på 300 000 kr i syfte att utveckla verksamheten i Klippans
Bowlinghall.
Ärendet kommer upp i ks 2013-08-14 och ett förslag till avtal som kommunjuristen
har upprättat kommer att läggas på bordet.
Ks beslutade på mötet att godkänna bidraget om 300 000 kr till Klippans
Bowlingsällskap.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 74
Återbesättning av tjänsten kulturstrateg
KFN 2013.241.023

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att kommunens kulturstrateg Camilla Alexandersson
har sagt upp sig från sin tjänst 2013-07-09.
Rekryteringsprocessen har börjat och en annons kommer under september.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 75
Informationsärenden
Ärendet
1. Hyresavtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Klippans Gymnastikkrets.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendet.
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