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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2013-09-18

76-83

Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan kl. 18.30-20.15

Beslutande

Anders Andersson (KD), ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Cecilia Scott (M)
Annika Ingelström-Nilsson (FP)
Pia Wåhlin (S)
Laila Möller Nilsson (S)
Christian Hendlertz (SD)
Roger Sjunner (MP), tjg.ers
Kristina Jonsson (M), tjg.ers

Övriga närvarande

Ingela Jönsson (C), ej tjg.ers.
Michael Nemeti (S), ej tjg.ers.
Charlotta Gudmundsson (S), ej tjg.ers.
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera

Annika Ingelström-Nilsson

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Anders Andersson
Justerare
____________________________________________
Annika Ingelström-Nilsson
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Innehållsförteckning:
§ 76
Ansökan om lokalbidrag/driftbidrag 2011/2012.
§ 77
Rapport om Basbidraget till studieförbunden 2013.
§ 78
Ev nya lokaler till Musikskolan.
§ 79
Budget 2013 - Delårsbokslut 2013-08-31.
§ 80
Ansökan om bidrag till inköp av barn- och ungdomslitteratur från
Statens kulturråd.
§ 81
Rapport konsumentrådgivning som Helsingborgs stad genom
Konsument Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun 2:a kv
2013.
§ 82
Rapport projekt konstgräsplan
§ 83
Informationsärenden
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§ 76
Ansökan om lokalbidrag/driftbidrag 2011/2012.
KFN 2011.0230.048

Ärendet
Ljungbyheds Scoutkår har under två år bedrivit sin verksamhet i en lokal vid
Skolgatan 8 i centrala Ljungbyhed. Lokalen är ändamålsenlig för verksamheten och
ger möjligheter för kåren att bedriva och utöka verksamheten. Lokalens hyra är på
54 000 kr/år.
Nämnden beslutade 2012-02-15 att föreningen skulle erhålla ett lokalbidrag om 75%,
d v s 40 500 kr/år fr o m 2011-10-01 med omprovning efter 2 år, p g a att lokalen ej
är handikappanpassad.
I dagslaget finns inget annat lämpligt lokalalternativ.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 27, 2012-02-15
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 66, 2013-08-12
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att Ljungbyheds Scoutkår fortsatt erhåller ett lokalbidrag om 75%, 40 500 kr/år
fr o m 2013-10-01 med omprövning efter 2 år.
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§ 77
Rapport om Basbidraget till studieförbunden 2013.
KFN 2013.0147.048

Ärendet
Förvaltningen presenterar en rapport om fördelning av basbidraget enligt gällande
regler till studieförbunden 2013. Totalt är det avsatt 522 000 kr i budget till
studieförbunden.
90%, 469 800 kr utgör basbidraget och 10%, 52 200 kr utgör utvecklingsbidraget.
Beslutsunderlag
Underlag basbidrag 2013.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 61, 2013-08-12.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.
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§ 78
Ev nya lokaler till Musikskolan.
KFN 2013.0192.860

Ärendet
Mot bakgrund 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.
Vidare noteras att nämnden vid sitt sammanträde 2013-06-12 uttalade sig mycket
positivt över förslaget att flytta över Musikskolan till lokalerna i F-byggnaden.
En skrivelse i ärendet är överlämnad till tekniska förvaltningen,
fastighetsavdelningen och till barn- och utbildningsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-08-26 att uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningen att säga upp hyreskontraktet avseende Musikskolans lokaler i
Klippans Kulturcenter, samt att godkänna flytt av Musikskolan verksamhet till
byggnad F kv. Gymnasieskolan.
Kommunstyrelsens au beslutade 2013-09-11 om projektering av ombyggnation av
byggnad F för Musikskolan, samt att finansiering hanteras i budget 2014 med
möjlighet att påbörja projektet 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 79
Budget 2013 - Delårsbokslut 2013-08-31.
KFN 2013.0227.042

Ärendet
Förvaltningen presenterar delårsbokslut per 2013-08-31.
Rapporten är den första versionen av redovisning av måluppfyllese från det nya
ledningssystemet Stratsys. Den innehåller förvaltningens/verksamheternas
redovisning till nämnden med analys av resultatmål och tillhörande mått.
I rapporten som inlämnas till ekonomikontoret och som sedan går vidare till
fullmäktige redovisas analys av inriktningsmålen och fokusområdena.
Avvikelser efter augusti 2013:
Under rubriken nämnd och ledning saknas intäkter på 500 000 kr från RF till
idrottsprojektet i kv Sågen. Dessa intäkter faller in under 3:e kv 2013.
Under rubriken bad och friskvård är inte kapitalkostnaderna på ca 200 000 kr för
upprustningen av friluftsbaden bokförda i redovisningen. Vidare noteras under
rubriken allmänkultur att kostnaderna för sommarutställningen överskrider budgeten
med ca 100 000 kr samt högre kostnader för projekt Open Heart med ca 100 000 kr. I
övrigt inga noterade större avvikelser i förhållande till budget och planerad
verksamhet.
Nämnden beräknar att hålla sig inom tilldelad budgetram. För att uppnå budget i
balans krävs inom förvaltningen inköpsrestriktioner samt noggrann prövning av
vakanser etc.
När det gäller investeringar så påbörjas konstgräsprojektet på Åbyvallen tidigast
under 4:e kv 2013 varför max 2 milj. kr av budgeterade 4 milj. kr kommer att belasta
årets investeringsbudget. Vidare genomförs upprustningen av allvädersbanorna
(800 000 kr) samt upprustning av en gångbro över Bäljane å (150 000 kr) under 2:e
kv 2014. I övrigt inga noterade avvikelser i investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna delårsrapporten t o m augusti 2013.
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§ 80
Ansökan om bidrag till inköp av barn- och ungdomslitteratur från
Statens kulturråd.
KFN 2013.0230.880

Ärendet
Statens Kulturråd har bland annat i uppdrag att fördela statligt stöd till
folkbiblioteken enligt Svensk författningssamling 1996:1608 Förordning om
statsbidrag till folkbibliotek.
Inköpsstödet ska främja tillgången till litteratur på folk- och skolbibliotek samt
främja intresset för läsning och kan sökas av kommuner. Ca 24 miljoner kronor
fördelas i år.
Det finns två förutsättningar för att få bidrag: Kommunens totala medieanslag får
inte sänkas från föregående år och en plan för hur kommunen samverkar med skola
och förskola ska finnas. Storleken på bidraget beräknas huvudsakligen på antalet
barn och ungdomar upp till 18 år i kommunen samt hur mycket läsfrämjande arbete
som bedrivs.
Ansökan görs via Kulturrådets hemsida i en blankett med färdiga rubriker, under
vilka de läsfrämjande åtgärder som bedrivs för olika åldersgrupper ska beskrivas.
Klippans kommun uppfyller även i år kraven för att få bidrag och har enligt beslut
KUR 132020 för 2013 tilldelats 50 000 kr. Redovisning av hur bidraget används görs
i mars 2014.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 63, 2013-08-12.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.
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§ 81
Rapport konsumentrådgivning som Helsingborgs stad genom
Konsument Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun 2:a kv
2013.
KFN 2013.0243.150

Ärendet
Rapport från andra kvartalet 2013 avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs
stad genom Konsument Helsingborg ger till invånare i Klippans kommun enligt
avtal.
Under perioden 2013-04-01 till 2013-06-30 har 52 kontakttillfällen registrerats
gällande Klippans kommun (fördelade på 29 ärenden). Det kan konstateras att
huvuddelen av ärendena rör juridisk rådgivning. De flesta frågor från konsumenter i
Klippans kommun har under perioden gällt området konsumtionsvara, följt av
tele/tv/internettjänst.
Den 19 juni flyttade Konsument Helsingborg till nya lokaler på Helsingborgs
kontaktcenter.
Beslutsunderlag
Rapport konsumentrådgivning 2:a kv.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 82
Rapport projekt konstgräsplan
KFN 2010.109.826

Ärendet
Inom ramen för 2012-års investeringsplan finns 4 miljoner kronor avsatta till en
konstgräsplan på Åbyvallen, Klippan.
Enligt det ursprungliga delas projektet upp i två delar. Upplägget 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 2013 där det beslutades att godkänna
förslaget om en mindre konstgräsplan.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att förhandla med de två aktörerna utifrån
den mindre planlösningen.
Miljöpartiet de gröna i Klippan har inkommit 2013-09-09 med en skrivelse gällande
riskerna för miljöpåverkan på Bäljane å och dess närområden.
Förvaltningschefen har 2013-09-18 träffat repr. från Miljöförbundet och informerade
om den planerade konstgräsplanen på Åbyvallen. Upphandlingsunderlaget är
översänt 2013-09-18 till Miljöförbundet för yttrande och handläggningstiden
beräknas till ca 3 veckor.
Under nämndsmötet framkommer information om att ärendet har varit uppe i ks au
tidigare under dagen. Ks au har beslutat att tekniska förvaltningen ska slutföra
upphandlingen utan att beakta skrivelsen från Miljöpartiet. Vid mötet beslutades
också att det ska utarbetas en kontrollplan vad gäller avrinningsvattnet m m.
Nämnden är enig om att förorda ett mer miljövänligt alternativ än det som finns
angivet i upphandlingsunderlaget.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från Miljöpartiet de gröna i Klippan, 2013-09-09.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

10 (11)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 83
Informationsärenden
Ärendet
1. Inspektionsrapport Söderåsens Miljöförbund Ö-Lj FB, 2013-06-28.
2. Inspektionsrapport Söderåsens Miljöförbund Lj-heds FB, 2013-06-20.
3. Aktiviteter Klippans Musikskola VT-2013.
4. Avtal – Forn och landskapsvård, Länsstyrelsen, 2013-05-03.
5. Protokollsutdrag § 91, 2013-06-17.
6. Protokollsutdrag § 126, 2013-05-15.
7. Redovisning av Ljudbangen.
8. Kontrollrapport Söderåsens Miljöförbund, Cafeterian Klippans Badhus,
2013-06-03.
9. Handlingsplan 6-K, 2013-05-16.
10. Protokoll Handikapprådet, 2013-06-10.
11. Protokoll Folkhälsorådet, 2013-05-21.
12. Redovisning av projektbidrag, Kultur Skåne, 2013-08-30.
13. Redovisning av arbetet med Blomgrens Bilder, 2013-09-02.
14. Redovisning av projektet Musikskolan sommarensemble 2013-08-08.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.
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