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Sammanträdesdatum

2010-02-17
Plats och tid

Klippans bibliotek, kl 18.30-22.00

Beslutande

Bert-Inge Karlsson (KD), ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Lennart Svensson (C)
Ingrid Fredriksson (M)
Mikael Nemeti (S), t o m kl 21.00
Antonio Pasquini (S)
Britt Bergebjörk (M)
Kicky Sinclair (M), tjg ers
Pia Wåhlin (S), tjg ers
Matilda Lindblad (V) tjg ers fr o m 21.00
Lotta Ström (M), ej tjg ers
Matilda Lindblad (V), ej tjg ers t o m 21.00
Kristian Seger (C), ej tjg ers fr o m 19.00
Friskvårdskonsulent Ann-Margret Ringnér, § 8
Fritidskonsulent Björn Lundin, § 14
Områdeschef för bad- och friskvård Arne Eliasson, § 18
Ingela Nymberg Olsson, assistent
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Britt Bergebjörk

Övriga närvarande

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Paragrafer

4-21

Sekreterare

____________________________________________
Börje Norén
Ordförande

____________________________________________
Bert-Inge Karlsson
Justerare

____________________________________________
Britt Bergebjörk
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-17
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Kultur- och fritidsförvaltningen i Klippan
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Skrivelse från Klippans Badmintonklubb ang värmen och belysningen i
Klippans idrottshall.
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§4

Dnr KFN 2010.0002

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009.
Ärendet
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2009 presenteras av
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Den verbala delen godkänns av nämnden.
Under fritidsavsnittet i cockpit föreslås en ändring under perspektivet
medborgare/kund och servicegarantier. Analysen av - Utföra noggrann kontroll av
vattenkvaliteten ändras från ok till bra.
Under kulturavsnittet föreslås en ändring under perspektivet medborgare/kund
och servicegarantier. Analysen av - Ge ett professionellt och serviceinriktat
bemötande ändras från ok till bra. Analysen av - Antal besökande vid
huvudbiblioteket ändras från bra till ok.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2009 med föreslagna ändringar i cockpit.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§5

Dnr KFN 2010.0003

Investeringsbudget 2010
Ärendet
Förvaltningen rapporterar att nämndens investeringsram för 2010 uppgår till
600 000 kr.
Beslutsunderlag
Förvaltningen redovisar ett förslag till fördelning av investeringsbudgeten vid
nämndens möte i april 2010.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§6

Dnr KFN 2010.026

Beviljade lotteritillstånd 2009.
Ärendet
Förvaltningen presenterar 2009 års rapport om beviljade lotteritillstånd.
Beslutsunderlag
2009-års rapport om beviljade lotteritillstånd
Reg.nr

Förening

Giltigt t o m

1/2007
2/2007
3/2007
4/2007
5/2007
6/2007
7/2007

Klippans Församling
Åby SPF
Kulturkrafterna
Rädda Barnen
Gamla Arbetsföreningen
OK-Kompassen
Ö-Ljungby Scoutkår

2010-03-04
2010-05-23
2010-08-31
2010-09-25
2010-10-04
2010-10-31
2010-11-26

1/2008
2/2008

Lj-heds Röda Korskrets
Vedby Kyrkl.Syförening

2011-09-18
2011-11-30

1/2009
2/2009
3/2009
4/2009
5/2009

Lj-heds IF, fotbollsekt.
Lj-heds Militärhistoriska Museum
Klippans Filatelistklubb
Åby IBK
Klippans Röda Korskrets

2011-12-31
2012-08-11
2012-08-31
2012-09-30
2012-09-30

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§7

Dnr KFN 2010.0006

Valborgsmässofirande 2010.
Ärendet
Fråga om Valborgsmässofirande i Klippan 2010 tas upp till behandling.
Beslutsunderlag
Under de senaste åren har Munkakören åtagit sig arrangemanget. Bidraget har
varit 10 000 kr.
Förvaltningschefen rapporterar att Munkakören har tackat ja till att arrangera
Valborgsmässofirandet, samt att Sten Gyllenstierna kommer att kontaktas i
ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 3, 2010-01-14
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§8

Dnr KFN 2010.0007

Rapport om friskvårdsarbetet 2009 och plan för 2010.
Ärendet
Friskvårdskonsulent Ann-Margret Ringnér har upprättat en rapport dat
2010-02-03 om friskvårdsverksamheten under 2009 samt en plan för arbetet
under 2010.
Beslutsunderlag
Rapport friskvårdsverksamheten 2009, dat 2010-02-03.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten för 2009, samt
att godkänna arbetsplanen för 2010.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§9

Dnr KFN 2008.0112

Avtal mellan Klippans kommun och Klippans Ridklubb
Ärendet
Klippans Ridklubb har i skrivelse dat 2010-01-12 inkommit med ett nytt förslag
till avtal gällande ridanläggningen i Gångvad.
Klippans Ridklubb hyr regelbundet delar av ridanläggningen i Gångvad.
Anläggningen ägs av kommunen och förvaltas av barn- och utbildningsnämnden.
Två begagnade byggbodar har uppförts i anslutning till ridhuset för att användas
som klubbhus.
Beslutsunderlag
Eftersom kommunen äger anläggningen bör föreningen betala hyra när ridhuset
används samt att man betalar särskild hyra för klubbhusdelen. Avtal bör upprättas
mellan föreningen och kultur- och fritidsnämnden betr. hyra etc fr o m
2010-01-01 samt att ett särskilt avtal bör upprättas mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och de kommunala förvaltningar som i övrigt är berörda av
ärendet.
Klippans Ridklubbs förslag till avtal, dat 2010-01-12.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 5, 2010-01-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen,
att förvaltningen får arbeta vidare med ärendet på lämpligt sätt, samt
att återrapportera till nämnden på aprilmötet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§ 10

Dnr KFN 2010.0009

Offert ang projektering av utställning över S:t Petri
Ärendet
Bodén Arkitekter har inkommit med offert, dat 2009-12-16 ang förprojektering av
utställning över S:t Petri.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i samråd med ordföranden godkänt summan 18 000 kr
som ersättning för förprojekteringen av utställning över S:t Petri.
Offert dat 2009-12-16.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 10, 2010-01-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna beslutet om ersättningen, 18 000 kr för förprojektering av
utställning över S:t Petri.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§ 11

Dnr KFN 2010.0011

Rapport för Skåneidrottens och SISU Idrottsutbildarnas
verksamhet i Klippan under 2009.
Ärendet
Skåneidrotten har inkommit med rapport, dat 2009-12-15 för Skåneidrottens och
SISU Idrottsutbildarnas verksamhet i kommunen under 2009.
Beslutsunderlag
Rapport dat 2009-12-15.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 11, 2010-01-14
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§ 12

Dnr KFN 2010.0012

Baltic Sea Youth Games 2011.
Ärendet
Förvaltningschefen redogör för rapporten från Baltic Sea Youth Games 2011. Det
är en stor tävling mellan länderna kring Östersjön som genomförs vartannat år
med 1 500 – 3 000 deltagare och 17-20 olika idrottsgrenar.
Beslutsunderlag
Rapport Baltic Sea Youth Games 2011, dat 2009-12-08.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 12, 2010-01-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten, samt
att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet på lämpligt sätt.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§ 13

Dnr KFN 2010.0013

Systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, inom kultur- och
fritidsförvaltningen
Ärendet
Förvaltningschefen redovisar hur man under 2010 arbetar med det Systematiska
arbetsmiljöarbetet, SAM inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Rapport SAM, dat 2009-12-16.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 13, 2010-01-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§ 14

Dnr KFN 2010.0014

Förslag på uthyrningsregler idrotts- och
motionsanläggningar
Ärendet
Fritidskonsulenten har gjort ett förslag till revidering av gällande uthyrningsregler
och riktlinjer för idrotts- och motionsanläggningar.
Beslutsunderlag
Fritidskonsulent Björn Lundin redogör för förändringar i förslaget till revidering
av gällande uthyrningsregler och riktlinjer för idrotts- och motionsanläggningar.
Nämnden föreslår en ändring av första stycket på sidan 1 enligt följande:
Efter – att kommunen befarar brottslig verksamhet föreslås ny rad – verksamhet
där man kan befara inslag av främlingsfientliga eller kränkande aktiviteter. På
sidan 2 sista meningen föreslår nämnden följande ändring:
Kultur- och fritidsförvaltningen kan, ändras till kultur- och fritidsförvaltningen
bör årligen bjuda in berörda hyresgäster till samrådsmöte kring
lokalupplåtelsefrågor.
Förslag på reviderade uthyrningsregler, dat 2009-11-30, 2010-02-17.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 14, 2010-01-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till revideringar av gällande uthyrningsregler och riktlinjer
för idrotts- och motionsanläggningar, samt
att godkänna de föreslagna ändringarna.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§ 15

Dnr KFN 2010.0016

Ansökan om bidrag till Klippan Lady Open 2010.
Ärendet
Klippans Brottarklubb ansöker i skrivelse dat 2010-01-04 om 40 000 kr i bidrag
för att genomföra Klippan Lady Open 2010. 30 000 kr finns avsatta för
arrangemanget i 2010-års budget.
Beslutsunderlag
Ansökan dat 2010-01-04.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 16, 2010-01-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Klippans Brottarklubb ett bidrag om 30 000 kr till Klippan Lady Open
2010 efter ekonomisk redovisning av arrangemanget,
att Klippans idrottshall upplåtes enligt gällande taxor och avgifter,
att ev extra kostnader för särskild städning i anslutning till arrangemanget
debiteras föreningen, samt
att föreningen själv får bekosta det materiel av typ flaggor etc. till arrangemanget
som förvaltningen inte har tillgång till.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§ 16

Dnr KFN 2010.0018

Ansökan om bidrag - dokumentation av skolorna i Östra
Ljungby och Källna.
Ärendet
Bo Lindholm, Klippan har inkommit med ansökan, dat 2010-01-10 om bidrag till
dokumentation av skolorna i Östra Ljungby och Källna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden ger ej bidrag till privatpersoner. Möjligheten för
privatpersoner är att söka kulturstipendium för denna typ av aktiviteter.
Ansökan om bidrag dat 2010-01-10.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 18, 2010-01-14
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Bo Lindholms ansökan om bidrag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§ 17

Dnr KFN 2010.0021

Ansökan om bidrag till hyra av ridhuset i Gångvad för tiden
1/7-31/12 2009.
Ärendet
Klippans Ridklubb ansöker i skrivelse, dat 2010-01-13 om hyresbidrag för
ridhuset i Gångvad för tiden 1/7 – 31/12 2009.
Beslutsunderlag
Föreningen bedriver verksamheten i kommunens ridhus vid Gångvad som
förvaltas av barn- och utbildningsförvaltningen.
Föreningens hyreskostnader för tiden 1/7 – 31/12 2009 uppgår till 26 000 kr.
Förvaltningen föreslår att föreningen erhåller 75% i lokalkostnadsbidrag.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Klippans Ridklubb ett lokalkostnadsbidrag om 19 500 kr för tiden
1/7 – 31/12 2009.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§ 18

Dnr KFN 2010.0028

Solarieverksamheten i Klippans Badhus.
Ärendet
Sedan slutet av 1970-talet har Klippans Badhus (f.d Klippans simhall) hyrt in
solarier till sin verksamhet.
Under denna tid och fram till ca 2005 levererade denna verksamhet ett stort
tillskott till budgeten. 1998 hade verksamheten 15 496 ”kunder” och 2009 hade vi
endast 3 164 ”kunder”.
Beslutsunderlag
Forskningen har efter 2000 kommit fram till att sola i solarium är
cancerframkallande och farligt, detta har belysts i medier av olika slag och i
perioder. I början av januari 2010 kom det fler rapporter från Statens
strålskyddsinstitut om farligheten och man uppmanade de kommunala
anläggningar som bedrev solarieverksamhet att lägga ner den.
Stockholms kommun har redan tagit detta beslut och håller i nuvarande stund på
att avveckla. Hässleholms kommun tog steget fullt ut och stängde sina solarier
omgående liksom en del privata gym som också stängt sina solarier.
Förvaltningen beslutade redan i december 2009 att ta bort ett av tre solarier
eftersom efterfrågan minskat. Efter strålskyddsinstitutets rapport i januari 2010
vidtogs ytterligare åtgärder i syfte att planera för att avveckla de två kvarvarande
solarierna i Badhuset.
För att minska avvecklingskostnaderna föreslås att verksamheten avslutas i
anslutning till sommaruppehållet d v s under juni 2010 så att de kunder som har
köpt kort, som gäller under 12 månader, har möjlighet att använda dessa. Solkort
kommer att säljas under avvecklingstiden med en giltighetstid till den 11 juni
2010.
Tjänsteskrivelse, solarieverksamheten i Klippans Badhus, dat 2010-02-04.
Områdeschef för bad- och friskvårdsverksamheten Arne Eliasson medverkar.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att solarieverksamheten i Klippans Badhus avslutas helt den 11 juni 2010,
att Badhuset får i uppdrag att informera kunderna på lämpligt sätt om vilka
övergångsregler som ska gälla,
att solarierna avyttras på lämpligt sätt, dvs bör skrotas, samt
att föreslå att folkhälsorådet får i uppdrag att föreslå kommunstyrelsen att alla
solarier som finns i kommunala lokaler avvecklas under 2010.
Signatur justerare
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
§ 19

Dnr KFN 2007.0007

Idrottslokalen i kv Sågen 8 (upplåtelseavgifter etc.)
Ärendet
Upplåtelseavgifter i kv. Sågens idrottslokaler samt rapport om
ombyggnadsprojektet av idrottslokalerna ”En möjlighet i rätt riktning”.
Beslutsunderlag
1. Avgifter i lokalen
Avgifter fastställes av Kultur- och fritidsnämnden
Följande avgifter föreslås gälla i idrottshallen:
1.”stora hallen”
f.n. 65 kr/tim
2.”trampolinhallen”
f.n. 60 kr/m2
3.”gymnastikhallen”
f.n. 60 kr/m2
4.”klubbrummen”
f.n. 60 kr/m2
Särskilda avtal upprättas med respektive förening betr. lokaler, lokalytor etc.
KGK debiteras hyra för gymnastikhallen när lokalen är färdigställd

2. Projektet ombyggnad av idrottslokalerna
Förvaltningschefen rapporterar att KS har 2010-01-13, § 5 beslutat anslå
115.000 kr till projektet i enlighet med nämndens förslag.
Budgeten för projektet uppgår nu till totalt 410 000 kr och förvaltningen
upprättar ett särskilt gemensamt projektkonto där anslagen/bidragen samlas.
Förvaltningen rekvirerar anslaget, från Skåneidrotten, för insättning på
projektkontot.
I projektledningsgruppen ingår följande:
Klippans Gymnastikkrets (KGK) Johan Ekenberg
Klippans friidrottsklubb (KFK) Dan Waldemarson
Tekniska förvaltningen (TF) Fastighetsavdelningen Håkan Abrahamsson
Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) Börje Norén och Jan-Åke Karlsson
Det första projektledningsmötet avhölls 2010-01-25.
Förvaltningen har utsett Johan Ekenberg till projektledare.
Särskilt noteras vikten av att lokalerna utformas/byggs på ett sådant sätt att det
möjliggör en framtida flexibel användning.
Lokallösningen måste bygga på att lokalerna kan användas för andra
verksamheter än idrott.

Signatur justerare
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Sammanträdesdatum

2010-02-17
Föreningarna har upprättat ett förslag till överenskommelse dat 2010-01-25,
avseende åtgärder i kv. Sågen.
Mot bakgrund av att förvaltningen hyr lokalerna kan man f.n. inte garantera
att den lägsta temp. i lokalen blir 17 grader som anges under punkt nr 18 i
förslaget.
I samarbete med fastighetsavdelningen diskuteras f.n. på vilket sätt
uppvärmningsfrågan kan lösas i lokalen.
3. Städning av lokalerna
Förvaltningen påpekar att inga särskilda medel finns budgeterade för städning av
idrottslokalerna.
I de lokaler som inte samanvänds svarar föreningarna själva för städningen.
När andra verksamheter/arrangemang genomförs i idrottslokalen, efter samråd
med berörda föreningar, debiteras kostnader för städningen på den
verksamheten/arrangören.
Särskilt noteras problemen med städningen av toaletterna och entrén.
Förvaltningen undersöker förutsättningarna för att lösa städfrågan i idrottslokalen
på ett permanent sätt.
Tjänsteskrivelse, upplåtelseavg. m m dat 2010-02-09.
Förslag till avtal dat 2010-01-25
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föreslagna taxor och avgifter,
att godkänna förvaltningens förslag till projektledningsgrupp och
projektledare för ombyggnaden av idrottslokalerna,
att godkänna föreningarnas förslag till överenskommelse avseende åtgärder i
kv. Sågen med undantag av punkt nr 18 som måste handläggas och beslutas
i särskild ordning, samt
att städfrågan behandlas i samband med beredningen av 2011-års budget.
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§ 20

Dnr KFN 2010.19.820

Skrivelse från Klippans Badmintonklubb ang värmen och
belysningen i Klippans idrottshall.
Ärendet
Klippans Badmintonklubb har inkommit med skrivelse 2010-01-11 ang värmen
och belysningsproblemen i Klippans idrottshall.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen rapporterar att värmesystemet ej har fungerat under jul- och
nyårshelgen, men är åtgärdat av fastighetsavdelningen.
Mot denna bakgrund bör inte föreningarna som haft verksamhet där under denna
period debiteras hyra.
Förvaltningschefen och fastighetschefen har beslutat att ta in en konsult för att
kontrollera belysningen i Klippans idrottshall, Ljungbyheds idrottshall och
Antilopenskolan.
Fritidskonsulent Björn Lundin har besvarat skrivelsen.
Skrivelse från Klippans Badmintonklubb inkom 2010-01-11.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 19, 2010-01-14
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera skrivelsen,
att fastighetsavdelningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen
upprättar en särskild plan över belysningsfrågan i berörda idrottshallar, samt
att de föreningar som har varit verksamma i Klippans idrottshall under jul- och
nyårshelgen inte debiteras någon hyra.
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§ 21

Informationsärenden
Ärendet
Revidering och uppföljning av Handikapplanen samt lägesbeskrivning –
Ks 2009-11-04.
Minnesanteckningar 10/11 2009 Mötesplats Idrott.
PM från Kulturnämnden Region Skåne – Kulturnämndens budget 2010.
PM från Kulturnämnden Region Skåne – Regional kulturpolitik i utveckling.
Skåneidrotten – samverkansavtal 2010.
10 anledningar att satsa på kultur – DIK (facket för akademiker som arbetar med
kultur och kommunikation).
Ordföranden informerar att han haft kontakt med Louise Ljungberg från
gymnasieskolans estetprogram som planerar en ny musikal på Sågen, våren 2010.
Stiftelsen Lindgrenska fonden – kapitalet idag är 77 767 kr. Räntan uppgår till
8 818,51. Uttag får ske vart tredje år och endast från räntan. Senaste uttaget är
gjort 2001.
Ansökan om medel från Skåneidrotten för projekt inom kv Sågen –
Ks 2010-01-13.
Protokoll från kommunala Handikapprådet, 2009-12-16.
Befrielse från uppdrag, Kf 2010-01-26.
Åsbo Ponnyklubb, bidrag för aktiv ridsport – Ks 2010-02-03.
Ledamot Lennart Svensson tar upp frågan om jourtelefon under nämndsmötena.
Föreslås att förvaltningschefen Börje Noréns mobiltelefon med nr 0734-39 81 90
används.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena, samt
att som jourtelefon vid nämndsmötena använda förvaltningschefen Börje Noréns
mobiltelefon med nr 0734-39 81 90.
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