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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 101 Budget 2018 - Driftbudget, taxor och avgifter
§ 102 Rapport avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs Stad 

genom  Konsument Helsingborg gett till invånare i Klippans 
kommun under tredje kv. 2017.

§ 103 Rapport sommarverksamhet 2017 i kommunen
§ 104 Information framtida idrottshallar i Klippan/ny skola i kommunen
§ 105 Rapport "Bruksspelet 2017"
§ 106 Rapport - kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
§ 107 Informationsärenden  2017-11-01
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§ 101

Budget 2018 - Driftbudget, taxor och avgifter 
KFN 2017.0140

Ärendet
Driftbudget för 2018 är fastställd till 45 232 tkr, vilket även omfattar kompensation för 
hyresökning samt prisökning städ (löneökningar) och för löneökningar 2017. 
Kompensation för löneökningar 2018 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när 
förhandlingarna har avslutats.
 
Ingående ram                                                                 44 583 
Komp. hyresökning samt prisökning städ (pers.kostn)          60 
Löneökningar 2017, helårseffekt 2018 inkl. höjd KP          589
(kompletteringspension)
 
Summa förändring                                                            649
 
Totalt tilldelad ram för år 2018                                   45 232
 
Investeringsbudgeten, som är beslutad i kommunfullmäktige, och avser kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2018 till 29 650 tkr, (27 000 tkr redovisade under 
kommunstyrelsen).
 
Förvaltningen föreslår några ändringar som avser friskvård. Dels en del taxehöjningar 
och dels ändra åldersindelningen så det blir samma som för badtaxorna. Ändringarna 
föreslås gälla fr o m 2018-01-01.
Taxor och avgifter som avser badverksamheten, som beslutades 2017-03-15, och gäller fr 
o m 2017-06-01 föreslås oförändrade inför 2018.                 
 
Kommunen tog för några år sedan över fastigheten Sågen 8 och har därefter ej uppdaterat 
värme- och elkostnaderna.
Efter samråd med ekonomikontoret har förvaltningen lagt ett budgetförslag som ligger 
500 tkr över tilldelad budgetram mot bakgrund av kraftigt ökade värme- och elkostnader 
för fastighet Sågen 8. Dessa kostnader kommer förvaltningen äska i 
kompletteringsbudget 1/2018.
 
Förvaltningen har redovisat budgetförslaget i förvaltningens samverkansgrupp (MBL) 
2017-10-30 och de fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.
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Beslutsunderlag 
Rapport budget uppdelat per ansvar, bilaga KFN § 101/17.
Förslag till taxeändringar friskvård 2018. bilaga KFN § 101/17.
Fullmäktiges uppdrag till Kultur- och fritidsnämnd 2018.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-10-23, § 84.
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Godkänner förvaltningens förslag till driftbudget 2018.
2. I kompletteringsbudget 1/2018 äska för underbudgeteringen, 500 tkr.
3. Godkänner förvaltningens förslag till taxor och avgifter som avser friskvården, samt att 
gälla fr o m 2018-01-01.
4. Taxor och avgifter som avser badverksamheten är oförändrade 2018.
_____
 

Paragrafen är justerad
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§ 102

Rapport avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs Stad 
genom  Konsument Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun 
under tredje kv. 2017. 
KFN 2017.0218

Ärendet
Rapport avseende den konsumentrådgivning som Helsingborgs stad genom Konsument 
Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun under tredje kvartalet 2017, enligt 
samverkansavtal med Helsingborgs stad.
Under perioden 2017-07-01 till 2017-09-30 har 89 kontakttillfällen registrerats gällande 
Klippans kommun (fördelade på 16 ärenden). De flesta frågor från konsumenter i 
Klippans kommun har under perioden gällt kategorierna köp av elektronik, 
reparationstjänster samt fordon.
 
Beslutsunderlag 
Rapport konsumentrådgivning tredje kvartalet 2017.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar rapporten.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 103

Rapport sommarverksamhet 2017 i kommunen 
KFN 2017.0071

Ärendet
Förvaltningen har upprättat en rapport, 2017-11-01, över sommarverksamhet 2017 i 
kommunen.
 
Förvaltningen har under många år gett bidrag till föreningslivet för att arrangera 
sommarkul för lovlediga barn och unga. Vi ser att intresset för att arrangera aktiviteter 
har dalat markant och väldigt få föreningar har anammat möjligheten att arrangera 
verksamhet för barn och unga utanför sin egen verksamhet. Friidrottsklubben och 
skytteklubben är de som nappat på denna möjlighet. Inför kommande lov kommer 
förvaltningen att ta en dialog med föreningslivet för att se om trenden går att svänga och 
vad föreningarna isåfall har för behov.
 
Förvaltningen har under sommaren 2017 i egen regi haft ett omfattande lovprogram till 
skillnad mot tidigare år.
 
Alla barn och unga 0-16 år fick möjlighet till ett gratis säsongskort till våra friluftsbad, 
drygt 1100 barn och unga hämtade ut detta och det nyttjades, utifrån den dåliga 
sommaren, relativt bra.
Även en aktivitetsvärd anställdes på friluftsbadet i Ljungbyhed.
 
Modell Ljungbyhed höll öppen Sommarholken i Ljungbyhed tre dagar i veckan för 
gruppen 10-15 år, en verksamhet som var välbesökt. Flera utflykter till bad och Tosselilla 
arrangerades liksom övernattning i lokalerna. Verksamheten finansierades med bidrag 
från förvaltningen/nämnden som stod för lönekostnader för två fritidsledare medan 
föreningen stod för verksamhetskostnaderna.
 
Ung fritid har haft en bred verksamhet för målgruppen 13 till 18 år. Dels har mötesplats 
Sågen haft öppet hela sommaren med relativt bra besökstal. Ljungbyhed har haft öppet en 
dag i veckan men väldigt få besökare, endast aktiviteter i idrottshallen har lockat många. I 
Östra Ljungby gjordes försök med öppen mötesplats 1 dag i veckan men i princip inga 
besökare alls. Ett stort problem i våra ytterområden är att nå ut med informationen vilket 
behöver utvecklas till kommande år.
Förutom att ha öppet på mötesplatserna så har en lång rad aktiviteter arrangerats som 
bowling, midsommarfirande, mataftnar, olika utflykter till idrottsoasen i Helsingborg, 
havsfiske och Högevallsbadet i Lund. Bruksspelet besöktes med en grupp, några spelade 
laserdom, turridning var en ny upplevelse för många liksom vandring på Söderåsen och 
övernattning i tält vid badet i Ljungbyhed. Listan är lång och vi nådde knappt 500 
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deltagare vid de arrangerade aktiviteterna, dock alldeles för få tjejer.
 
Lions sponsrade Klippans unga med 10 st JOJO sommarkort vilket möjliggjorde för 
många unga att ta sig utanför kommunen vilket det tyvärr är relativt många som inte gör 
annars. Korten användes en del i verksamheten men lånades också ut till behövande unga 
för att själva kunna ta sig till aktiviteter.
 
Biblioteken anställde en aktivitetsledare/fritidsledare som mötte barn och unga och 
skapade verksamhet tillsammans med dem inom ramen för biblioteket. Knappt 200 
besökare hittade aktiviteter på biblioteket i sommar vilket var mindre än förväntat.
Under sommaren har olika kreativa verkstäder såsom ord-, konst-, och filmverkstad där 
det förutom verksamheten också bjöds på lunch för deltagarna.
Två mindre teaterföreställningar i Ljungbyhed lockade 55 personer.
 
Ingegerd Hagelin (M) påtalar att förvaltningen gör många bra arrangemang/aktiviteter 
men att det behöver marknadsföras mer.
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens rapport, 2017-11-01.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar rapporten.
_____
 

Paragrafen är justerad
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§ 104

Information framtida idrottshallar i Klippan/ny skola i kommunen 
KFN 2017.0106

Ärendet
En ny skola i kommunen är på gång som ska ersätta Bofinkenskolan och placeras på 
Nyslätt.
Förvaltningschefen som är med i en arbetsgrupp informerar om projektet. Det finns två 
förslag/ritningar på en enkel fullstor idrottshall, 40 m x 20 m. Förvaltningen kan då ev. 
hyra hallen vilket skulle underlätta mycket för kommunens föreningsliv där en del 
verksamheter kräver stor hall. I många år har föreningslivet påtalat behovet av en 
fullmåttshall.
Skolan är planerad att vara klar år 2021.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 105

Rapport "Bruksspelet 2017" 
KFN 2017.0139

Ärendet
Musical på Klippans Bruk startade som ett Leaderprojekt 2012 och hade premiär i juli 
2013. Idéen var att lyfta intressant lokal historia i unika fabriksmiljöer
Helen Lindquist redogör kring "Bruksspelet 2017" som heter Högt flygande planer. Trots 
en dålig sommar uppgick besöksantalet till ca 4 500-5 000 st. Budgeten för årets 
Bruksspel var drygt 1 821 tkr, varav ca 1 268 tkr är löner. Redovisade intäkter hittills är 
ca 1 566 tkr.
Kommunens bidrag är totalt 250 tkr varav kultur- och fritidsnämndens del är 50 tkr.
 
Nämnden önskar en tydligare ekonomisk redovisning av Bruksspelet.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Noterar redovisningen av Bruksspelet 2017.
2. Uppmanar ansvarig för Bruksspelet att inkomma med en balans- och resultatrapport för 
arrangemanget, som ska redovisas vid nämndens möte i december.
_____
 

 

Paragrafen är justerad

24 (26)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2017-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106

Rapport - kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8. 
KFN 2013.0149

Ärendet
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram ett förslag om att utveckla 
Sågenhuset till ett möjligheternas hus, ett hus där en mängd olika föreningar erbjuds 
lokaler och träningsmöjligheter.
Förvaltningschefen informerar att en första skiss/ritning över lokalerna är gjord. 
Ritningen behöver revideras och arkitekten ska ta fram ett nytt förslag till 2017-11-13. 
Förvaltningen fortsätter med dialogmöten med föreningarna som är tänkta som 
hyresgäster.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 107

Informationsärenden  2017-11-01 
KFN 2017.0033

Ärendet
KFN 2017.228-1.000
Protokollsutdrag KS 2017-10-11, § 169 gällande sammanträdestider för 2018
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning 2017-11-01.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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