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Sammanträdesdatum

18-22

2011-03-23
Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan, kl 18.30-21.15

Beslutande

Kenneth Dådring (M), ordf.
Anders Andersson (KD), 1:e v ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Annika Ingelström-Nilsson (FP)
Christian Hendlertz (SD)
Kristina Jonsson (M), tjg ers
Anette Huss (M), tjg ers
Michael Nemeti (S), tjg ers
Lars Håkansson (S), tjg ers

Övriga närvarande

Roger Sjunner (MP), ej tjg ers
Madeleine Ljungberg (KD), ej tjg ers
Ingela Jönsson (C), ej tjg ers
Kerstin Sjöberg (S), ej tjg ers
Anna Andersson (SD), ej tjg ers
Arne Eliasson, områdeschef bad- och friskvård, § 19
Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg § 21
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera

Anders Andersson

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Anders Andersson
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§ 18
Rapport samt förslag till hyresavtal betr. friidrottshallen i kv Sågen 8.
KFN 2007.0007

Ärendet
Ett reviderat förslag till ombyggnad av lokaler i kv Sågen 8 för att anpassas till
KGK:s och friidrottens verksamheter har lagts fram.
Beslutsunderlag
Lena Karolidou från klippans Gymnastikkrets visar runt och informerar om den
tilltänkta ombyggnaden.
Ombyggnadsprojektet beräknas kosta ca 2 miljoner kr.
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, beräknar att hyran ökar med ca
270 000 kr/år. Den nuvarande hyran är på 507 000 kr.
Förvaltningen noterar att SIKAB håller på att överlämna berörd fastighet till
Treklövern och mot den bakgrunden kan tekniska förvaltningen f n inte överlämna
något hyresavtal. Förvaltningens förslag kommer att tas upp i SIKAB:s styrelse inom
kort och bolagets VD har inte att erinra mot förslaget.
Klippans Gymnastikkrets är mot bakgrunden av att föreningens verksamhet växer
och utvecklas, mycket angelägen få besked om projektet kan genomföras samt att det
upprättas en tidsplan för ombyggnaden.
Kultur- och fritidsnämnden § 93, 2010-12-08.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 7, 2011-01-12.
Kultur- och fritidsnämnden § 5, 2011-02-16.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 28, 2011-03-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en särskild skrivelse till kommunstyrelse
över ärendet med förslag att nämndens driftsbudget utökas med 270 000 kr/år,
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att leda projektet, samt
att det upprättas en tidsplan som utgår från att verksamheten i lokalerna kan starta
senast under januari 2012.
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§ 19
Rapport om verksamheten vid friluftsbaden inför säsongen 2011.
KFN 2011.0021

Ärendet
Verksamheten vid de temp. friluftsbaden inför säsongen 2011.
Beslutsunderlag
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde 2011-02-16 informerades om ett antal åtgärder som
behöver göras under 2011 om vi skall kunna hålla oss inom årets budget för
friluftsbaden.
Budgeten för friluftsbaden överskreds med ca 400.000 kr 2010.
Förvaltningen har träffat representanter från Klippans Simsällskap och Ö Ljungby
scoutkår 2011-03-02 och diskuterat erfarenheterna från föregående sommar samt
vilka åtgärder som kan vidtas för att minska driftskostnaderna 2011.
Förvaltningens beräkningar av driftskostnader:
1. Ljungbyheds friluftsbad
Driftskostnad/vecka (värme, vatten kemikalier etc.) ca 22.000 kr/ vecka
Personalkostnader/entreprenören (beräknat från avtal 2010) ca 17.000 kr/vecka
2. Ö Ljungby friluftsbad
Driftskostnad/vecka (värme, vatten kemikalier etc. ) ca 11.000 kr/vecka
Personalkostnader/entreprenören (beräknat från avtal 2010) ca 14.000 kr/vecka
Mot bakgrund av ovanstående beräkningar kan följande besparingar göras:
Exempel med 3 veckors minskat öppethållande (en vecka i juni och 2 veckor i
augusti)
Ljungbyhed 22.000 kr x 3 w = 66.000 kr och 17.000 kr x 3 w = 51.000 kr d.v.s. ca
117.000 kr
Ö Ljungby 11.000 kr x 3 w = 33.000 kr och 14.000 kr x 3 w = 42.000 kr d.v.s. ca
75.000 kr
Summa totalt ca 192.000 kr
Förvaltningen beräknar att ovan redovisade besparingar samt att vattenläckaget vid
Ljungbyheds friluftsbad är åtgärdat borde resultera i att underskottet kan minskas till
ca 100.000 kr för båda baden 2011.
Efter diskussion i nämnden förslås följande vid avtalsskrivningen med de tilltänkta
entreprenörerna för friluftsbaden i Östra Ljungby och Ljungbyhed.
Friluftsbaden ska starta upp vid samma tidpunkt som i fjol men stängas två veckor
tidigare med tillägg att vid bra väder kunna förlänga öppethållandet en eller två
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veckor.
Presidiet beslutar i samråd med förvaltningschefen om ev. förlängning av
öppethållandet.
När det gäller Friluftsbadet i Ljungbyhed föreslås att det görs provtryck i ledningarna
med kallt vatten före säsongstart för att ev, kunna se om det fortfarande läcker.
Nämnden föreslår att förvaltningschefen tillsammans med presidiet avgör om
friluftsbadet behöver stängas p g a läckaget.
Kultur- och fritidsnämnden § 15, 2011-02-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avtal skrivs för säsongen 2011 med samma entreprenörer som 2010 för
friluftsbaden,
att minska öppethållandeperioden vid båda friluftsbaden under 2011 med två veckor
med möjlighet att i augusti förlänga öppethållandet om vädret tillåter,
att förvaltningschefen tillsammans med presidiet gör bedömningen om friluftsbadet i
Ljungbyhed behöver stängas p g a vattenläckage, samt
att förvaltningens sommarsimskola på försök bedrivs i Klippans Badhus sommaren
2011.
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§ 20
Budgetuppföljning t o m 2011-02-28.
KFN 2011.0031

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2011-02-28. Inga noterade
avvikelse mot tilldelad budgetram.
Beslutsunderlag
Ansvarsrapport t o m 2011-02-28.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 43, 2011-03-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m 2011-02-28.
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§ 21
Budget 2012 - Inriktningsmål etc.
KFN 2011.0035

Ärendet
Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson informerar om kommunens budgetsystem,
balanserad styrning och Cockpit.
Beslutsunderlag
Nämnden beslutade inför 2011 om nya resultatmål, uppdelat på sju olika
verksamheter. Dessa är ej koordinerade med inriktningsmålen. Inför upptaktsmötet
den 8 april bör det finnas ett utkast till förslag på nya inriktningsmål inför budget
2012.
Förvaltningschefen, Anders Ebbesson och presidiet ska tillsammans arbeta fram ett
förslag på nya inriktningsmål. Beslutet tas på nämndens aprilmöte.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att ärendet tas upp vid nämndens aprilmöte.
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§ 22
KFN 2007.0056 Offentlig utsmyckning
Ärendet
Ordföranden väcker frågan om offentlig utsmyckning i Stadsparken, Klippan.
Beslutsunderlag
Diskuteras om utsmyckning i Stadsparken. Någon typ av vattenspel som ev. kan
användas för lek och rekreation.
Det finns 400 000 kr i budget 2011 för offentlig utsmyckning.
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till någon
form av vattenspel. Förvaltningen ska också beakta placeringen i Stadsparken där
verket ska uppföras, typ och förslag på utseende av verket, samt kostnadskalkyl och
tidsplan för projektet.
Målsättningen är att verket ska vara i funktion till sommaren 2011.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 52, 2011-03-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram ett
förslag till någon form av vattenspel som skall placeras i Klippans Stadspark, samt
att ge medborgarna möjlighet till synpunkter på projektet via kommunens hemsida.
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