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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2013-10-16

84-93

Plats och tid

Sågen, Ängelholmsg. 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.
Ingrid Fredriksson (M)
Annika Ingelström-Nilsson (FP) ej § 88
Pia Wåhlin (S)
Laila Möller Nilsson (S)
Christian Hendlertz (SD)
Roger Sjunner (MP), tjg. ers.
Lars Håkansson (S), tjg. ers. § 88

Övriga närvarande

Lars Håkansson (S), ej tjg.ers
Charlotta Gudmundsson (S), ej tjg. ers.
Åsa Edvardsson (SD), ej tjg. ers.
Arne Eliasson, områdeschef bad- och friskvård §§ 88,90
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Laila Möller Nilsson
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§ 84
Ansökan om Kulturstipendium 2013
KFN 2013.0036.805

Ärendet
30 000 kr är avsatta i budget 2013.
Vid ansökningstiden slut har sju ansökningar inkommit nämligen:
Petra Borgcrantz, Martin Ekelund, Dick Fridén, Alexander Persson, Åsa Fridén, Bo
Sundström och Hanna Carlsen.
Formerna för återkoppling i syfte att följa upp hur det gått för de som fått stipendium
diskuterades. Förvaltningen bör rutinmässigt skicka ut ett brev till de som får
stipendium.
Presidiets förslag är att Petra Borgcrantz får 10 000 kr och de övriga vars 2 000 kr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 77, 2013-10-02.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Petra Borgcrantz får 10 000 kr för att författa en konstbok i ord och bild om
konstnären och lokalprofilen Nils Forsberg,
att Martin Ekelund får 3 000 kr för att kunna färdigställa en solo-cd,
att Dick Fridén får 3 000 kr för att göra en fotobok med intressanta naturbesöksmål i
Klippans kommun med poetiska beskrivande texter,
att Alexander Persson får3 000 kr för att spela in en EP samt göra musikvideor,
att Åsa Fridén får 3 000 kr för att kunna resa till England och fördjupa sig i tekniken
akvarellteknik,
att Bo Sundström får 3 000 kr för att kunna utveckla sitt intresse för kultur, såsom
publicera musik på Spotify, ansöka till folkhögskola för att utveckla kunskaper inom
musik, film och foto, samt
att Hanna Carlsen får 3 000 kr för att utveckla sitt fotograferande.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Nominering till 2013 års byggnadsvårdspremium.
KFN 2013.0289.805

Ärendet
Till årets byggnadsvårdspremium har en kandidat föreslagits nämligen:
Gunnel och Alf Lindahl, Anderstorp 4971 i Ljungbyhed.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Göran Lönnqvist har fått nomineringen för yttrande.
Förvaltningen har fotograferat objektet och redovisar på mötet.
Nämnden behöver ett mer detaljerat utlåtande över objektet från stadsarkitekten
innan beslut kan fattas i frågan.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ta upp ärendet på nämndens möte i december 2013

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Nominering till Kulturpriset
KFN 2013.0237.805

Ärendet
Kulturpriset uppgår till 10 000 kr.
Beslutsunderlag
Till årets kulturpris har sju kandidater föreslagits nämligen:
Bengt Emgård och Tommy Brask för sitt arbete och engagemang på att göra
Blomgrens bilder tillgängliga för allmänheten, Bo Lindholm med arbetet att
dokumentera gamla skolfoto och konfirmandfoto i Östra Ljungby-Stidsvig,
Åsa Fridén för att hon är engagerad i kulturen i Klippans kommun och för hennes
blyertsteckningar, Helen Lindqvist för sitt initiativ och engagemang till Bruksspelet i
Klippan, samt Ragnar Persson och Leif Svensson som sköter om hembygdsstugorna
och marken runtom.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 78, 2013-10-02
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att 2013 års kulturpris tilldelas Helen Lindqvist för sina mångåriga insatser med
teater- och musikföreställningar samt hennes initiativ och engagemang i samband
med Bruksspelet i Klippan 2013.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Nominering till Föreningsledarpris
KFN 2013.0232.805

Ärendet
Föreningsledarpriset består av ett stipendium om 5 000 kr.
Beslutsunderlag
Till årets föreningsledarpris har åtta kandidater föreslagits nämligen:
Leif Pettersson – Ljungbyheds Tennisklubb, Kjell Johansson – BK Bowlinggänget,
Pia Kjelsson – Hjälpas åt (RSMH), Jonas Petersson – Ljungbyheds IF, Gunnel
Månsson och Marita Åqvist – Klippans Turism & Hantverk, Mikael Nilsson –
Stidsvigs IF, Nils Svensson – Färingtofta IK.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 80, 2013-10-02.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att utse Nils Svensson, Färingtofta IK, som mottagare för föreningsledarpriset 2013.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Verksamheten vid friluftsbaden säsongen 2013.
KFN 2013.0046.811

Ärendet
Bad- och friskvårdsenheten har upprättat rubricerade rapport, dat 2013-10-07 om
årets erfarenheter. Rapporten omfattar verksamhetsrapport, ekonomirapport och
statistikdel. Det finns även en rapport om sommarsimskolan som bedrevs i Klippans
Badhus.
Beslutsunderlag
Områdeschef för bad- och friskvård Arne Eliasson redogör för rapporten om
badverksamheten sommaren 2013. Friluftsbaden öppnade en vecka senare än
planerat 2013-06-14 och stängde 2013-08-25, en vecka senare än tidplanen p g a bra
väder.
Ljungbyheds friluftsbad har drivits av Klippans Simsällskap och friluftsbadet i Östra
Ljungby har drivits av Scouterna Östra Ljungby. På båda baden har olika aktiviteter
genomförts.
Rapport om friluftsbadens upprustningsbehov inför sommaren 2014 kommer att
upprättas av tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen i samarbete med kulturoch fritidsförvaltningen.
Rapporten bör kunna presenteras under december 2013.
Verksamhetsrapport friluftsbaden och Klippans Badhus sommaren 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89
Budgetuppföljning 2013
KFN 2013.0061.042

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2013-09-30. Helårsprognosen
pekar på att budgeten beräknas bli ett nollresultat i likhet med vad som rapporterades
i samband med delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
Ansvarsrapport Cognos t o m 2013-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Budget 2014 - Driftbudget, taxor och avgifter.
KFN 2013.0229.042

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om förslaget till driftsbudget 2014.
Beslutsunderlag
Ingående ram

36 085

Från kompletteringsbudget 1/2013
Konstgräsplan (delårseffekt kap.kostn. och drift)
Ökat medianslag
Sinnenas kulturnatt, sommarutställningar m m
Komp. Hyresökning (pers.k, värme, larm o bev.)
Hyressäkning p g a reducering av fast.underhåll
Komp. Ökade hyror förändring idrottshallar
Ram 2014

960
250
80
100
130
- 180
300
37 725

Förslag till driftbudget för kultur- och fritidsförvaltningen 2013-10-09.
Förvaltningens budgetförslag ligger inom tilldelad budgetram.
Förvaltningen har redovisat budgetförslaget i förvaltningens samverkansgrupp
(MBL) 2013-10-14 och de fackliga organisationerna har inget att erinra mot
förslaget.
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens förslag till taxor och avgifter, dat
2013-10-04, för 2014 med smärre förändringar.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och till ks överlämna förvaltningens förslag till driftbudget 2014, samt
att godkänna förvaltningens förslag till taxor och avgifter 2014 med de vid mötet
föreslagna förändringarna.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Rapport sommarkul 2013.
KFN 2013.0296.817

Ärendet
Fritidsassistent Janåke Karlsson har upprättat en rapport om Sommarkul 2013, dat
2013-10-15.
Beslutsunderlag
Föreningar som deltog med sommarkul-aktiviteter är Klippans Friidrottsklubb,
Hyllstofta Skytteförening, Ljungbyheds Tennisklubb, Scouterna Östra Ljungby.
Friluftsbaden hade öppet och mötesplats Sågen och Open Heart hade också öppet
vissa veckor under sommaren. Biblioteken som tillsammans med Klippans
Bokhandel arrangerade ”Sommarboken 2013” slog väl ut.
Vidare noteras särskilt Musikskolans sommarkonserter som spelade på 18 platser i
kommunen med totalt 345 åhörare.
Rapport sommarkul, dat 2013-10-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Sammanträdestider 2014.
KFN 2013.0297.810

Ärendet
Förvaltningen presenterar förslag till sammanträdestider under 2014 för kultur- och
fritidsnämnden.
Förvaltningens förslag är 22 januari, 12 februari, 19 mars, 16 april, 11 juni,
20 augusti, 17 september, 15 oktober och 10 december.
Beslutsunderlag
Årsplan 2014.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 92, 2013-10-02.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2014.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Informationsärenden
Ärendet
1. Avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Tryckpunktens Naturterapi.
2. Kallelse/Inbjudan från revisorerna den 12/11 2013.
3. Protokollsutdrag från bun § 126, 2013-09-16.
4. Beslut om statligt bidrag till projekt inom Kulturarvslyftet.
5. Protokollsutdrag från ks au § 189, 2013-09-11.
6. Protokollsutdrag från ks au § 203, 2013-09-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena,
att utse Laila Möller Nilsson att tillsammans med presidiet representera kultur- och
fritidsnämnden om någon ledamot i nämnden som inte ingår i presidiet ska
medverka vid kommunrevisionen den 12 november 2013, samt
att förvaltningen får i uppdrag att bevaka ärendet ang. den beslutade
konstgräsplanen på Åbyvallen och fortlöpande informera nämnden.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

