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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2013-02-13

5-21

Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan, kl 18.30-20.45

Beslutande

Kenneth Dådring (M), ordf.
Anders Andersso (KD), 1:e v ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Ingrid Fredriksson (M)
Annika Ingelström-Nilsson (FP)
Pia Wåhlin (S)
Laila Möller Nilsson (S)
Christian Hendlertz (SD)
Kristina Jonsson (M), tjg. ers.

Övriga närvarande

Roger Sjunner (MP), ej tjg. ers.
Ingela Jönsson (C), ej tjg. ers.
Michael Nemeti (S), ej tjg. ers.
Lars Håkansson (S), ej tjg. ers.
Charlotta Gudmundsson (S), ej tjg. ers.
Åsa Edvardsson (SD), ej tjg. ers.
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera

Pia Wåhlin

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Pia Wåhlin
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Konsument Helsingborg.
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§5
Ansökan om medel till hyra p g a hyreshöjning 2013.
KFN 2012.0215.048

Ärendet
Klippan Amatörernas Folkdanslag har inkommit 2012-09-12 och 2012-11-19 med
ansökan om förhöjt hyresbidrag för 2013.
Beslutsunderlag
Klippan Amatörernas Folkdanslag har efter förhandling med hyresvärden,
Gråmanstorps Bygdegårdsförening, fått en hyreshöjning från 12 000 kr till 14 000 kr
som gäller fr. o. m. 2013.
Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas ett lokalbidrag om 10 500 kr som är
75% av 14 000 kr.
Ev. övriga bidrag till föreningen handläggs i samband med den årliga fördelningen
av bidrag till kulturföreningar.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 2, 2013-01-09.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiet
att bevilja Klippan Amatörernas Folkdanslag ett lokalbidrag om 10 500 kr fr. o. m.
2013-01-01.
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§6
Rapport höstlov 2012.
KFN 2012.0302.817

Ärendet
Hälsostrateg Ann-Margret Ringnér har upprättat en rapport, 2013-01-21 över
höstlovet 2012.
Beslutsunderlag
Under höstlovet har Klippans Badhus haft lovbad. På Sågen har det varit biljard- och
pingisturnering. Sagoläsning, teater och skaparworkshop har förekommit på
biblioteket i Klippan och på Open Heart har det varit mangateckning. På
fritidsgården i Östra Ljungby var det spökafton.
Rapport höstlov 2012, dat 2013-01-21.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§7
Rapport om projekt Ljungavallen i samarbete med LIF.
KFN 2011.0189.826

Ärendet
LIF, fotboll har sedan tidigare, 2011-09-22, inkommit med ansökan om åtgärdande
av akuta brister på Ljungavallen samt Ljungby skola.
Beslutsunderlag
Föreningens största behov är klubbhus/omklädningsrum. På uppdrag av presidiet har
förvaltningen varit i kontakt med Ljungbyhed Park i syfte att undersöka vilka
möjligheter som finns när det gäller lokaler, fotbollsplan, priser m m.
Under hösten har förvaltningen tillsammans med ordföranden haft ett antal möten
med repr. från Ljungbyhed Park och PEAB. Ett antal skisser och kalkyler över
kostnader har presenterats.
Vid det senaste mötet med repr. från PEAB den 21 januari 2013 presenterades två
olika offerter och skisser. Offerterna är på 690 000 kr respektive 1 000 000 kr exkl.
moms.
LIF som har tagit del av förslagen/offerterna skall inkomma med skriftliga
synpunkter om förslagen.
Eftersom offerterna vida överskrider de medel som f.n. finns att förfoga till projektet
måste en avstämning ske med repr. från kommunstyrelsen.
Offerter, dat 2013-01-21.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att presidiet får i uppdrag att tillsammans med repr. från kommunledningen fortsätta
förhandla med Ljungbyhed Park och presentera ett nytt förslag till nämnden.
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§8
Rapport ang. statusbedömning och investeringsbehov på friluftsbaden.
KFN 2011.0194.811

Ärendet
Konsultföretaget Weedo har upprättat nya rapporter om statusbedömning och
investeringsbehov i framtiden för friluftsbaden, dat. 2012-11-01, och Klippans
Badhus, dat 2012-12-27.
Utredningen visar att akuta åtgärder för friluftsbadet i Ljungbyhed kostar ca
1 400 000 kr och på friluftsbadet i Östra Ljungby är kostnaden ca 2 500 000 kr för de
akuta åtgärderna.
Totalt för alla tre anläggningarna är kostnaden ca 12 400 000 kr för punkter som
måste åtgärdas inom 5 år och för punkter som bör åtgärdas eller är kvalitetshöjande
åtgärder är totalkostnaden ca 7 500 000 kr.
Totalsumman för allt hamnar på ca 24 000 000 kr.
Möte med repr. från kommunstyrelsen om friluftsbadens framtid har genomförts den
8 januari och den 4 februari 2013.
Ett nytt möte är planerat till den 19 februari 2013. Olika jämförelsetal,
kostnader/besökare, rörande badhuset, friluftsbaden och idrottshallen i Klippan skall
redovisas vid mötet.
Några sakfel har uppdagats i rapporterna som Weedo upprättat och Lennart
Nordström fastighetschef, har i uppdrag att kontakta konsultföretaget för att gå
igenom alla dokument.
Senast månadsskiftet mars/april måste ett beslut tas ang. friluftsbaden för att
förvaltningen skall hinna med allt förberedande av en uppstart av baden etc.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen
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§9
Hyreskontrakt gällande idrottslokalerna vid Storgatan 47. (Lejonkulan)
KFN 2012.0035.820

Ärendet
Föreningarna som har sina verksamheter i idrottslokalerna vid Storgatan 47 i
Klippan, Lejonkulan, är missnöjda med bristande underhåll av lokalerna. Årshyran är
ca 800 000 kr.
Beslutsunderlag
Fastighetschef Lennart Nordström och fritidskonsulent Björn Lundin har tidigare
träffat fastighetsägaren till Storgatan 47, Klippancentrum, och framfört ett antal
brister som måste åtgärdas för att verksamheterna i lokalerna ska kunna fortsätta.
Tekniska förvaltningen har tidigare fått i uppdrag att säga upp avtalet med
hyresvärden för omförhandling av bl a uppsägningstiden.
Fastighetschef Lennart Nordström har på presidiemötet 2013-01-09 informerat om
hanteringen av hyreskontraktet och kontakten med hyresvärden.
Lennart Nordström har kontaktat hyresvärden och påpekat vikten av att ett nytt golv i
karatelokalen ska vara på plats senast 15 mars 2013. I annat fall sägs avtalet upp för
omförhandling.
Ett nytt golv har lagts i karatelokalen under v 6. Det betyder att nuvarande avtal
sträcker sig till 2015-12-31.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 11, 2013-01-09.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 10
Rapport från möte med ÅBY IBK 2012-09-11
KFN 2012.0226.820

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har från kommunstyrelsen fått skrivelse dat 2012-11-28,
gällande projektering av ny idrottshall för yttrande.
Beslutsunderlag
Föreningen ÅBY IBK har vid tidigare möte framfört sina önskningar om att ta fram
en kostnadsberäkning på vad det skulle kosta att bygga till befintlig idrottshall med
en fullmåttshall med måtten 40 x 20 m.
Representanter för ÅBY IBK redogjorde vid presidiemötet 2013-01-09 för skrivelsen
samt uppgjorda ritningar över tilltänkt ny idrottshall.
I inkommen skrivelse ansöker ÅBY IBK om 100 000 kr för projektering av ny
idrottshall.
Presidiet diskuterar om en ev. behovsanalys bör göras i samband med en förstudie av
projektet.
Förvaltningen föreslår att ärendet bör återremitteras till presidiet i syfte att diskutera
säkerheten i idrottshallen samt innehållet i yttrandet.
Skrivelse ÅBY IBK, 2012-11-28.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 7, 2013-01-09.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till presidiet för beredning.
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§ 11
Uppföljning av plan för ökad tillgänglighet och delaktighet 2012.
KFN 2012.0300.750

Ärendet
År 2005 antog kommunfullmäktige en handikapplan för åren 2006-2010, vilken nu
har reviderats och bytt namn till ”Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet”.
Beslutsunderlag
Hälsostrateg Ann-Margret Ringnér har upprättat en rapport, 2012-12-20, ang.
redovisning av åtgärder utförda under 2012 utifrån planen.
Rapport, 2012-12-20.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 8, 2013-01-09.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 12
Rapport om systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, inom kultur- och
fritidsförvaltningen 2012.
KFN 2012.0301.026

Ärendet
Under 2012 har det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kultur- och
fritidsförvaltningen i likhet med föregående år följts upp med hjälp av
arbetsmiljöingenjör Olle Jönsson från Feelgood.
Beslutsunderlag
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår
naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar bl a om att i det
dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön,
som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.
Arbetsmiljön regleras av Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen (AMF)
samt ett antal olika föreskrifter (AFS).
Rapport SAM inom kultur- och fritidsförvaltningen, 2013-02-06.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 13
Samarbetsavtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen.
KFN 2012.0305.810

Ärendet
Förvaltningen har tidigare haft möte med barn- och utbildningsförvaltningen och
kommit fram till att samarbetsavtal bör skrivas inom olika verksamhetsområden.
Det har beslutats att prioritera fem områden: Biblioteksverksamheten,
badverksamheten, idrottslokaler, musikskolan och allmän kultur.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen informerar om förslaget till underlag för samarbetsavtal mellan
kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gällande
idrottshallar som har upprättats, 2012-11-28.
Vidare informerar förvaltningschefen om att det har påbörjats diskussioner kring att
få fram förslag gällande badverksamheten.
Förslag till samarbetsavtal betr. idrottslokaler, 2012-11-28.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 9, 2013-01-09.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen arbeta vidare med frågan.
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§ 14
Rapport minnesgåvor för mästare inom idrott 2012.
KFN 2012.0306.048

Ärendet
Traditionsenligt utdelades minnesgåvor vid ett särskilt möte 2013-01-16 på Restauran
Senioren i Klippan.
Beslutsunderlag
Benny Andersson
Åstorps CK

Signatur justerare

1:a EM Masters, montb.,crossc.,H55
1:a VM Masters, mount.bik.crossc.H55
1:a SM Veteran, cyclecross H40
2:a EM Masters, cyclecross H55

Jenny Fransson
Klippans Brottarklubb

Världsmästare Senior VM,
brottning 72 kg
1:a Senior SM, 72 kg

Josefine Frederiksen
Klippans Brottarklubb

Europamästare Junior EM, 44 kg

Fredrika Pettersson
Klippans Brottarklubb

1:a Senior SM 51 kg

Victoria Jeppsson
Klippans Brottarklubb

1:a Senior SM, 48 kg

Angela Sterpu
Klippans Brottarklubb

1:a Ungdoms SM , 49 kg

Sarah Lahti
Klippans Friidrottsklubb

1:a Ungdoms SM 1500 m (inomh)
1:a Terräng SM 4000 m
1:a USM 1500 m
1:a USM, 3000 m
1:a USM, 1500 m hinder

Filip Hall
Kartingsällskapet Klippan

1:a SM i klassen KF 3

Patrik Lundgren
Kartingsällskapet Klippan

1:a SM Superkart

Krister Persson
Ljungbyheds Pistolklubb

1:a veteran SM, fripistol lag
1:a veteran SM, luftpistol
1:a veteran SM Lag, luftpistol lag
Utdragsbestyrkande
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Mats Friberg
Ljungbyheds Pistolklubb

1:a veteran SM Snabbpistol
1:a veteran SM lag, fripistol
1:a veteran SM lag, luftpistol

Kaj Ekberg
Ljungbyheds Pistolklubb

1:a veteran SM, grovpistol

Sara Nordström
BK Bowlinggänget

1:a SM bowling för funktionshindr.
2 manna damer A-B

Sara Dahlström
BK Bowlinggänget

1:a SM bowling för funktionshindr.
2 manna damer A-B

Anders Andersson
Klippans Kraftsportklubb

2:a NM, tyngdlyftning

Kultur- och fritidsnämndens presidium § 10, 2013-01-09.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera rapporten.
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§ 15
Ansökan om bidrag till Klippan Lady Open 2013.
KFN 2012.0307.048

Ärendet
Klippans Brottarklubb ansöker i skrivelse, dat. 2013-01-18 om 30 000 kr i bidrag för
att genomföra Klippan Lady Open 2013. 30 000 kr finns avsatta för arrangemanget i
2013-års budget.
Beslutsunderlag
Ansökan dat. 2013-01-8.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Klippans Brottarklubb beviljas ett bidrag om 30 000 kr till Klippan Lady Open
2013 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.
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§ 16
Bokslut och verksamhetsberättelse 2012.
KFN 2012.0308.042

Ärendet
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2012 presenteras av
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Driftbudgeten redovisar ett överskott på 209 tkr. I resultatet skall anslaget till
offentlig utsmyckning 458 tkr och anslaget till Blomgrens bildarkiv 46 tkr avräknas.
Årsresultatet blir då minus 295 tkr. Underskottet beror främst på att driften av
friluftsbaden redovisar ett underskott på 822 tkr.
Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 3 896 tkr. De 4 milj. kr som avsatts
för investeringar inom idrottsområdet kommer att användas till en konstgräsplan
under 2013.
Årsredovisning 2012.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 17
Lotteritillstånd 2012.
KFN 2012.0311.808

Ärendet
Förvaltningen presenterar 2012 års rapport om beviljade lotteritillstånd.
Beslutsunderlag
2012 års rapport om beviljade lotteritillstånd.
Reg.nr

Förening

Giltigt t o m

1/2010
2/2010
3/2010

V Sönnarlövs Bygdeförening
Åby SPF
Åsbo Ryttarförening

2013-03-31
2013-05-23
2013-07-11

1/2011
2/2011

OK Kompassen
Lj-heds Röda Korskrets

2014-02-03
2014-09-18

1/2012
2/2012

Klippans Filatelistklubb
Vedby Kyrkliga Syförening

2015-08-31
2015-10-02

Göran Sjögren är utsedd av nämnden 2007-02-21 till kommunens lotterikontrollant.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna rapporten.
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§ 18
Rapport konsumentrådgivning 4:e kv, Helsingborgs stad genom
Konsument Helsingborg.
KFN 2013.0005.150

Ärendet
Rapport från fjärde kvartalet 2012 avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs
stad genom Konsument Helsingborg ger till invånare i Klippans kommun enligt
avtal.
Beslutsunderlag
Under perioden 2012-10-01 till 2012-12-31 har 83 kontakttillfällen registrerats
gällande Klippans kommun (fördelade på 53 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 (34%) följt av
området konsumenttjänst (17%).
Under hela 2012 har 376 kontakttillfällen registrerats gällande Klippans kommun
(fördelade på 218 ärenden).
Rapport konsumentrådgivning, dat 2013-01-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

19 (21)

Sammanträdesdatum

2013-02-13

§ 19
Rapport om folkhälsoarbetet och friskvårdsverksamheten i Klippan och
Ljungbyhed 2013, samt plan för verksamheterna 2013.
KFN 2013.0006.819

Ärendet
Hälsostrateg Ann-Margret Ringnér har upprättat en rapport, 2013-01-21, om
folkhälsoarbetet och friskvårdsverksamheten i Klippan och Ljungbyhed 2012 samt
plan för verksamheterna 2013.
Beslutsunderlag
Rapport, 2013-01-21.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten för 2012, samt
att godkänna arbetsplanen för 2013.
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§ 20
Inbjudan till Kulturpolitiska överläggningar Nordvästra Skåne.

Ärendet
Det har inkommit en inbjudan till presidiet ang. kulturpolitiska överläggningar
Nordvästra Skåne den 20 mars 2013 i Helsingborg.
Beslutsunderlag
I november 2012 beslutade regionfullmäktige om en regional kulturplan för Skåne
2013-2015. För att förverkliga kulturplanen vill Region Skånes kulturnämnd
diskutera hur de lokala kulturpolitiska prioriteringarna möter de regionala och inom
vilka områden det kan vara önskvärt att bedriva fortsatt och/eller nytt gemensamt
utvecklingsarbete mellan kommunerna och Region Skåne.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att presidiet deltar vid den kulturpolitiska överläggningen Nordvästra Skåne,
Helsingborg.
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§ 21
Informationsärenden
Ärendet
1. Ansökan om bidrag till webb-tv sändning från Klippan Lady Open 2013.
2. Rapport från Senior Sport School.
3. Protokollsutdrag ks au § 257, 2012-12-12.
4. Minnesanteckningar – konstgräsplan.
5. Protokollsutdrag ks § 7, 2013-01-16.
6. Info om fond- och bidragsmässa.
7. Ansökan om bidrag till projekt – Kultur Skåne.
8. Protokoll från Handikapprådet, 2012-12-10.
9. Protokollsutdrag kf § 95, 2012-12-18.
10. Överenskommelse Vårdcentralen Klippan och kultur- och fritidsförvaltningen,
2012-12-05.
11. Överklagande – Miljödepartementet, 2012-12-13.
12. Rapport från Politikerutbildningen, 2012-11-22.
13. Info om ”Skåne Lyfter”.
14. Protokollsutdrag ks au § 6, 2013-01-23.
15. Sportlovsprogram 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.
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