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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2013-01-23

1-4

Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 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.
Cecilia Scott (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
Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg §§ 1,5
Arne Eliasson, områdeschef bad- och friskvård § 3
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera
Laila Möller Nilsson
Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Laila Möller Nilsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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§1
Budget 2014 - Inriktningsmål
§2
Samarbete med Klippans Konstförening.(avtal etc.)
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Rapport ang. statusbedömning och investeringsbehov på friluftsbaden.
§4
Informationsärenden
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§1
Budget 2014 - Inriktningsmål
KFN 2012.0309.041

Ärendet
Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson informerar om ett nytt upplägg vad gäller
inriktningsmålen för 2014. Anders har fått i uppdrag av kommundirektören att
redogöra för principer och processen kring inriktningsmålen för 2014.
Beslut angående inriktningsmålen inför 2014 görs vid nämndens möte i mars
alternativt under april.
Anders Ebbesson informerar att nuvarande system, Cockpit, för rapportering av mål
och mått ej ska användas mer utan ett nytt, Stratsys införs från tertialrapport 1 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§2
Samarbete med Klippans Konstförening.(avtal etc.)
KFN 2011.0070.860

Ärendet
Gällande avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Klippans Konstförening är från
2006-01-16.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har träffat Konstföreningen ett flertal gånger under hösten 2011 och
våren 2012 i syfte att ta fram ett förslag till nytt samarbetsavtal mellan Klippans
Konstförening och kultur- och fritidsnämnden gällande verksamheten i Klippans
Konsthall.
Kulturstrateg Camilla Alexandersson har tillsammans med kommunens jurist
upprättat ett förslag till avtal, dat 2013-01-15. Även en arbetsordning för
utställningsgruppen är upprättat 2013-01-15. Kultur- och fritidschefen och
kulturstrategen har haft kontakt med ordföranden i Konstföreningen under januari
2013 och gått igenom avtalet.
Samarbetsavtal, dat 2013-01-15.
Arbetsordning för utställningsgruppen, dat 2013-01-15.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna avtalet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§3
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.
Beslutsunderlag
Ett möte med kommunstyrelsen om friluftsbadens framtid genomfördes den 8 januari
2013 och ett nytt möte är planerat till den 4 februari 2013.
Nämnden diskuterar ärendet. Ordföranden föreslår att det bör vara dialogmöten både
i Ljungbyhed och Östra Ljungby där medborgarna får uttrycka sina synpunkter.
Fortsatta diskussioner i ärendet görs i respektive partigrupp som redovisas vid
nämndens möte i februari 2013, där någon form av beslut ska fattas. Ärendet ska
enligt prel. tidplan upp i kommunstyrelsen den 6 mars och i kommunfullmäktige den
26 mars för beslut.
Nämnden diskuterar också vikten av att det bör finnas en alternativ handlingsplan för
igångsättning av friluftsbaden.
Konsultrapport Östra Ljungby friluftsbad, dat 2012-11-01.
Konsultrapport Ljungbyheds friluftsbad, dat 2012-11-01.
Konsultrapport Klippans Badhus, dat 2012-12-27.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att ge tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, i uppdrag att upprätta alternativa
handlingsplaner för igångsättning av friluftsbaden.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§4
Informationsärenden
Ärendet
1. Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson redogör för rapporten ”sevicemätning via
telefon och e-post” som genomfördes under veckorna 41-48 2012.
Syftet med den genomförda mätningen var att ta reda på i vilken omfattning och med
vilken kvalitet kommunerna svarade på de frågor som ställdes.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

