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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2012-10-17

96-111

Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan, kl 18.30-22.00

Beslutande

Kenneth Dådring (M), ordf.
Anders Andersson (KD), 1:e v ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Cecilia Scott (M), t o m kl 21.40
Annika Ingelström-Nilsson (FP)
Laila Möller Nilsson (S)
Kristina Jonsson (M), tjg. ers.
Lars Håkansson (S), tjg. ers.
Åsa Edvardsson (SD), tjg.ers t o m kl 21.30
Ingela Jönsson (C), tjg ers fr o m kl 21.30
Roger Sjunner (MP) tjg. ers fr o m 21.40

Övriga närvarande

Roger Sjunner (MP), ej tjg. ers. t o m kl 21.40
Madeleine Ljungberg (KD), ej tjg. ers.
Ingela Jönsson (C), ej tjg. ers t o m kl 21.30
Michael Nemeti (S), ej tjg. ers. t o m kl 21.30
Charlotta Gudmundsson (S), ej tjg. ers.

Utses att justera

Anders Andersson

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Anders Andersson
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§ 96
Delrapport om översyn av förvaltningens organisation enl. beslut KFN
2009-03-18.
KFN 2008.0065.023

Ärendet
Enligt beslut 2009 om förändrad organisation inom kultur- och fritidsförvaltningen
skall en utvärdering genomföras. I förvaltningens samrådsgrupp med de fackliga
representanterna beslutades 2011-12-12 om upplägg och tidplan för översyn.
Utvärderingen har skett genom enkät och s.k. SWOT-analyser. SWOT-analyserna
genomfördes i fyra olika grupper. Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson redogör för
hur arbetet med SWOT-analyserna genomfördes.
Anders har försökt sammanfatta de fyra SWOT-analyserna till en gemensam bild för
hela förvaltningen.
Nästa steg är att medarbetarna ute på de olika enheterna ska få ge förslag till åtgärder
utifrån den gemensamma bilden.
Beslutsunderlag
Rapport SWOT-analyser, 2012-10-01.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 112, 2012-10-01.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiet
att notera informationen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en handlingsplan utifrån den gemensamma
SWOT-analysen.
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§ 97
Rapport kommunens medborgarenkät 2011.
KFN 2012.0166.000

Ärendet
Kommunen gör vartannat år en medborgarundersökning, Den senaste gjordes hösten
2011. Klippan har deltagit 4 gånger sedan 2005.
Beslutsunderlag
Totalt för hela kommunen var det positivt men undersökningen visade ett lägre
nöjdindex för fritidsdelen.
Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson redogör för enkäten. Det visar sig att vissa
frågor har tagits bort eller formulerats om för att bli mer tydliga. En del nya frågor
har även tillkommit. Ändringarna innebär att resultaten 2009 och 2011 inte är fullt
jämförbara.
Rapportbilaga kommunens medborgarundersökning hösten 2011.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 98
Föreningsledarpriset 2012.
KFN 2012.0219.867

Ärendet
Föreningsledarpriset består av ett stipendium om 5 000 kr.
Beslutsunderlag
Till årets föreningsledarpris har åtta kandidater föreslagits nämligen:
Mats Jonsson - Klippans Badmintonklubb, Majvi Nilsson – Söderåsens
Brukshundklubb, Lennart Johansson, Jan Nilsson, Pia Kjelsson – Hjälpas Åt RSMHKlippan, Jonas Kronqvist – Klippans Friidrottsklubb, Marita Åqvist och Gunnel
Månsson – Föreningen Klippans Turism & Hantverk.
Förvaltningens förslag är Mats Jonsson, Klippans Badmintonklubb.
Motiveringen lyder: Mats har under ca 37 år verkat och gjort ett omfattande och
engagerat arbete i föreningen. Klippans Badmintonklubb har ett stort antal
medlemmar, 120 st, i vilken Mats har haft olika styrelseuppdrag genom åren och är
för närvarande ordförande. Han har även tränar- och lagledaruppdrag. Med sin
sympatiska ledarstil har Mats genom åren varit en god förebild för unga medlemmar
i föreningens stora ungdomssektion. Klippans Badmintonklubb medverkar till att
gammal som ung får möjlighet att hålla sig igång.
Förslagen har diskuterats i presidiet 2012-10-15.
Det diskuteras om förslag till ny sista ansökningsdatum för 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Mats Jonsson, Klippans Badmintonklubb, som mottagare av
föreningsledarpriset 2012, samt
att sista ansökningdatum för 2013 blir den 15 september.
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§ 99
Ansökan om kulturstipendium 2012
KFN 2012.0044.

Ärendet
Det finns 30 000 kr avsatta i budgeten 2012.
Vid ansökningstiden slut har fyra ansökningar inkommit nämligen:
Emma Cederqvist, Mats Persson, Anna Jadeus och Anders Jönsson.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att 23 000 kr avsätts 2012.
Förvaltningen föreslår att ovannämnda personer erhåller stipendium enligt följande:
Att Emma Cederqvist får 5 000 kr för deltagande i konferenser, seminarier och hyra
för genomförande av kortfilmsprojekt.
Att Mats Persson får 5 000 kr för sitt arbete med att producera en fotobok med
miljöer från Klippan.
Att Anna Jadeus får 5 000 kr för arbetet med produktion av en musikvideo med
hennes egna musik.
Att Anders Jönsson får 8 000 kr för arbetet att utveckla sitt konstnärskap, kostnader i
samband med deltagande i utställningar.
Förslagen har diskuterats i presidiet 2012-10-15.
Efter diskussion föreslås att summan bör anges på ansökningsblanketten.
Det diskuteras om förslag till ny sista ansökningsdatum för 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Emma Cederqvist får 5 000 kr för deltagande i konferenser, seminarier och hyra
för genomförande av kortfilmsprojekt,
att Mats Persson får 5 000 kr för sitt arbete med att producera en fotobok med
miljöer från Klippan,
att Anna Jadeus får 5 000 kr för arbetet med produktion av en musikvideo med
hennes egna musik,
att Anders Jönsson får 8 000 kr för arbetet att utveckla sitt konstnärskap, kostnader i
samband med deltagande i utställningar, samt
att sista ansökningsdatum för 2013 blir den 15 september.
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§ 100
Byggnadsvårdspremium 2012.
KFN 2012.0218.867

Ärendet
Till årets byggnadsvårdspremium har två kandidater föreslagits nämligen:
Familjen Berntson, Snälleröds Säteri, Ljungbyhed och Gunnel och Alf Lindahl,
Anderstorp 4971 i Ljungbyhed.
Beslutsunderlag
Kulturstrateg Camilla Alexandersson har i samråd med stadsarkitekt Göran
Lönnqvist förordat Snälleröds Säteri till 2012 års byggnadsvårdspremium.
Renovering och restaurering av fastigheten är noggrant och estetiskt genomförd i
enlighet med rådande stil för gårdens uppförande. Berntsons har lyckats kombinera
den historiska stilen med inslag av moderna lösningar som förverkligar modernt
boende i historisk kontext. Utomhusmiljön är anlagd i enlighet med den historiska
stil som var rådande för gårdens uppförande.
Det diskuteras om förslag till ny sista ansökningsdatum för 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att 2012 års byggnadsvårdspremium tilldelas Familjen Berntson, Snälleröds Säteri i
Ljungbyhed, samt
att sista ansökningsdatum för 2013 blir 15 september.
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§ 101
Kulturpriset 2012.
KFN 2012.0220.867

Ärendet
Kulturpriset uppgår till 10 000 kr.
Beslutsunderlag
Till årets kulturpris har sju kandidater föreslagits nämligen:
Eleverna i 1-4 A och 1-4 B på det individuella programmet på gymnasiesärskolan vid
Tegelbruksskolan för deras insatser i den årliga musikalen, Marie Fredriksson för sin
musikaliska gärning, Göte Blomberg för sitt deltagande i utgivningen av diktboken
”Långt efter tiden början”, Bengt Thomasson för sina insatser kring Pappersbrukets
kulturhistoria, Bengt Emgård och Tommy Brask för sitt arbete med Blomgrens arkiv,
Anna Jadeus för sitt musikaliska arbete kopplat till samhällsförbättring och Nils
Ljungberg för sitt initiativ till filmen om Klöva Hallar.
Förvaltningens förslag är att årets kulturpris tilldelas eleverna på det individuella
programmet på gymnasiesärskolan vid Tegelbruksskolan som genom åren arbetat
med den årliga musikalen.
Förslaget har diskuterats i presidiet 2012-10-15.
Det diskuteras om förslag till ny sista ansökningsdatum för 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att 2012 års kulturpris tilldelas eleverna på det individuella programmet på
gymnasiesärskolan vid Tegelbruksskolan som genom åren arbetat med den årliga
musikalen, samt
att sista ansökningsdatum för 2013 blir 15 september.
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§ 102
Rapport om verksamheten vid friluftsbaden inför säsongen 2012.
KFN 2012.0031.811

Ärendet
Bad- och friskvårdsenheten har upprättat rubricerade rapport, dat. 2012-10-08 om
årets erfarenheter. Rapporten omfattar verksamhetsrapport, ekonomirapport och
statistikdel. Det finns även en rapport om sommarsimskolan som bedrevs i Klippans
Badhus.
Beslutsunderlag
Områdeschef för bad- och friskvård Arne Eliasson redogör för rapporten om
badverksamheten sommaren 2012. Friluftsbaden öppnade 2012-06-09 och stängdes
2012-08-12 enligt plan.
Ljungbyheds friluftsbad har drivits av Klippans Simsällskap och friluftsbadet i Östra
Ljungby har drivits av Östra Ljungby Scoutkår. På båda friluftsbaden har olika
aktiviteter genomförts.
Rapport om verksamheten vid de temp. friluftsbaden sommaren 2012,
dat. 2012-10-08.
Rapport från Östra Ljungby Scoutkår, inkom 2012-09-28
Rapport från Klippans Simsällskap, inkom 2012-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

11 (20)

Sammanträdesdatum

2012-10-17

§ 103
Rapport ang. statusbedömning och investeringsbehov på friluftsbaden.
KFN 2011.0194.811

Ärendet
I syfte att få ett bättre underlag om friluftsbadens investeringsbehov i framtiden har
fastighetschef Lennart Nordström begärt in offert från konsultföretaget Weedo.
Företaget har mer än tolv års erfarenhet av badbranschen och har arbetat med fler än
300 av Sveriges badanläggningar under åren.
Fastighetschefen redogör för offerten. Uppdraget har en beräknad tidsåtgång av ca 16
arbetsdagar och kostar ca 128 000 kr exkl moms och kostnader i samband med
uppdragets utförande. Weedo erbjuder också som option en presentation av
resultaten på plats i Klippan för tjänstemän och/ eller politiker för en kostnad på ca
12 000 kr.
Beslutsunderlag
Offert från Weedo, 2012-10-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen,
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att anta offerten från Weedo, samt
att anta erbjudandet om presentation av resultaten för en kostnad på ca 12 000 kr.
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§ 104
Budgetuppföljning 2012.
KFN 2012.0065.042

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2012-09-30. Helårsprognosen
pekar på att budgeten beräknas överskridas med ca 400 000 kr i likhet med vad som
rapporterades i samband med delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
Ansvarsrapport t o m 2012-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2012-10-17

§ 105
Budget 2013 - rapport från dialogmöten 2012-05-03, 2012-05-28,
2012-10-03
KFN 2012.0114.042

Ärendet
Förvaltningschefen redogör från dialogmötet 2012-10-03 mellan ks ordförande,
ekonomichefen och nämndens presidium.
Bl a diskuterades följande på mötet:
1. Ev. avtal med Ljungbyheds Park för omklädningsrum/klubbhus för
Ljungbyheds IF.
2. Konstgräsplan på Åbyvallen.
3. Näridrottsplatser i Ljungbyhed och Östra Ljungby.
4. Merkostnader av hyran för de ombyggda gymnastiklokalerna på Sågen.
5. Ev. flytt av verksamheter från Storgatan 47 till kv. Sågen.
6. Nya lokaler för luftvapenskytte i Klippan.
7. Ny mötesplats för skateboardanläggning.
8. Friluftsbadens framtid – beslut senast mars 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 106
Budget 2013 - Driftbudget, taxor och avgifter.
KFN 2012.0167.043

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om förslaget till driftbudget 2013.
Beslutsunderlag
Ram 2012 inkl. KB

35.155.0

1. Hyresökning Sågen 8

84.0

2. Ökade personalkostnader städ

65.0

3. Hyra mötesplats Ljungbyhed

130.0

4. Projekt Open Heart

75.0

5. Klippans bibliotek (ventilation)

140.0

6. Föreningsbidrag, kulturarr.

200.0

7. Sänkt internränta

- 285.0

Ram 2013

35.564.0

1. Förslag till driftbudget för kultur- och fritidsförvaltningen 2012-10-08.
Förvaltningens budgetförslag ligger på 35 868 000 kr d v s 304 000 kr över
tilldelad budgetram.
2. Förvaltningen föreslår inga förändringar av gällande taxor och avgifter.
3. Förvaltningen redovisar budgetförslaget i förvaltningens samverkansgrupp (MBL)
2012-10-15 och de fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.
4. Vid budgetsamråd mellan ks-presidium och nämndens presidium noterades
bl. a följande:
a) Den ökade hyreskostnaden på 304 0000 kr för gymnastiklokalerna i kv. Sågen 8
stäms av och regleras inför kompletteringsbudgeten 2013.
b) Beslut om friluftsbadens framtid bör tas under februari 2013 mot bakgrund av
underskott i driftbudgeten samt behovet av framtida investeringar.
5. Respektive kommuns kostnader för biblioteksdatasystemet Libra fastställes
under 2013 och fördelas fr o m 2014.
Signatur justerare
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och till ks överlämna förvaltningens förslag till driftbudget 2013 som
ligger 304 000 kr över den tilldelade budgetramen.
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§ 107
Budget 2013 - Nämndens uppdrag (resultatmål) till förvaltningen.
KFN 2012.0165.041

Ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till resultatmål för 2013.
Beslutsunderlag
Utifrån resultatmålen 2012 har förvaltningen gjort förändringar inför 2013 i
förslaget.
Inriktningsmålen för 2013 är beslutade i nämnden 2011-04-27.
Förvaltningens förslag till resultatmål 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna resultatmålen för 2013.
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§ 108
Klippans Bowlingsällskap
KFN 2012.0217.812

Ärendet
Förvaltningschefen informerar att han varit med på Bowlingsällskapets årsmöte
2012-09-13.
Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion av bowlinghallen i augusti 2011 och påtalat
att bowlingmaskinerna måste förses med funktionella och effektiva skydd och
skyddsanordningar. Uppfylls inte kraven överväger Arbetsmiljöverket att förbjuda
användning av bowlingmaskinerna fr.o.m. augusti 2013. Kostnaden för att åtgärda
bristerna beräknas uppgå till ca 800 000 kr.
Årsmötet har gett styrelsen för Klippans Bowlingsällskap i uppdrag att kontakta Gert
Örn, som äger bowlinghallen, för att diskutera investeringen.
Beslutsunderlag
Årsmöteshandlingar från Klippans Bowlingsällskap.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 104, 2012-10-01.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.
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§ 109
Rapport Sommarkul 2012.
KFN 2012.0221.817

Ärendet
Fritidskonsulent Björn Lundin har upprättat en rapport om Sommarlovskul 2012, dat
2012-10-08.
Beslutsunderlag
Rapport Sommarlovskul, dat 2012-10-08.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 110
Sammanträdestider 2013.
KFN 2012.0227.810

Ärendet
Förvaltningen presenterar förslag till sammanträdestider under 2013 för kultur- och
fritidsnämnden.
Förvaltningens förslag är 23 januari, 13 februari, 20 mars, 17 april, 12 juni,
21 augusti, 18 september, 16 oktober och 11 december.
Beslutsunderlag
Årsplan 2013.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 109, 2012-10-01.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2013.
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§ 111
Informationsärenden

Ärendet
1. Stiftelsen Lindgrenska fonden 2012. Medel att disponera för utdelning 2012 är
10 914,92.
2. Stiftelsen Varlbord Nilssons minnesfond 2012. Medel att disponera för utdelning
2012 är 1 475,72.
3. Yttrande ang. ansökan om bidrag från Ebbarps samfällighetsförening.
Protokollsutdrag ks au § 175, 2012-09-12.
4. Invigning av fritidsgården i g:a bokcaféet, Ljungbyhed 2012-10-05.
5. Invigning av gymnastiklokalerna i kv. Sågen 2012-11-10.
6. Utställning av översiktsplan för Klippans kommun, plan- och byggkontoret
2012-09-20.
7. Fyllnadsval efter Kerstin Sjöberg (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

