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§ 95
Budgetuppföljning t o m november 2010.
§ 96
Rapport intern kontroll 2010 och förslag till internkontrollplan 2011.
§ 97
Åtgärdsplan för ökad tillgänglighet och delaktighet.
§ 98
Budget 2011 - Mål och mått reviderad upplaga.
§ 99
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§ 93
Rapport om ombyggnaden, idrottslokalen i kv Sågen 8.
KFN 2007.0007

Ärendet
Ett nytt förslag till ombyggnad av lokaler i kv Sågen 8 för att anpassas till KGK:s
friidrottens verksamhet har lagts fram.
Beslutsunderlag
Nämnden besöker Klippans idrottshall och Johan Ekenberg från KGK berättar om
deras verksamhet. Nämnden gör också ett besök i idrottslokalen i kv Sågen för att få
en uppfattning om förslaget till ombyggnad av lokaler som lagts fram. Vid visningen
av de tilltänkta lokalerna ansluter KGK:s ordförande Annika Thomasson. Projektet
beräknas kosta ca 2 miljoner kr. Förvaltningen kontaktar SIKAB och tekniska
förvaltningen, fastighetsavdelningen, för diskussion om det finansiella upplägget.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att förvaltningen får arbeta vidare med projektet och återrapportera till presidiet.
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§ 94
Info om kommunens medborgarenkät 2009
KFN 2010.0111

Ärendet
Kommunen gör vartannat år en medborgarundersökning. Den senaste gjordes hösten
2009.
Beslutsunderlag
Jonas Hertzman från kommunkansliet redogör för kultur- och fritidsdelen i
undersökningen. Själva enkäten är indelad i tre huvudavsnitt – om kommunen som
en plats att bo och leva på – om kommunens verksamheter – om inflytandet i
kommunen. Överlag visar det ett högre nöjdindex än tidigare år för förvaltningens
verksamheter.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 95
Budgetuppföljning t o m november 2010.
KFN 2010.0039

Ärendet
Enligt ekonomikontoret, 2010-11-05, är det problem i den nya fakturaportalen med
överföring av historik, därav svårigheter med att göra en fullständig och heltäckande
budgetuppföljning. Prognosen visar dock som tidigare ett underskott på ca
250 000 kr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 85, 2010-11-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna informationen.
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§ 96
Rapport intern kontroll 2010 och förslag till internkontrollplan 2011.
KFN 2010.0099

Ärendet
Nämnden beslutade 2009-12-09 om följande kontrollområden under 2010.
1. Översyn och uppdatering av gällande ekonomirutiner vid bad- och
friskvårdsenheten inkl. anpassning av badhusets nya kassasystem till kommunens
redovisningssystem.
2. Kontroll av anslaget för inköp av media till biblioteket (verksamhetskod 3202)
Beslutsunderlag
1. Ett dokument är upprättat vad gäller ekonomirutiner vid bad- och
friskvårdsenheten, dat 2010-11-30.
2. Det budgeterade anslaget 2010 för media är 530 000 kr. En fördelning av anslaget
mellan de tre biblioteken görs inför varje år utifrån bl a verksamhetens storlek och
behov, med också utifrån olika former av media; cd-böcker, barnböcker,
vuxenböcker, prenumerationer m m. Kontroll och uppföljning av anslaget görs
kontinuerligt i kommunens ekonomisysten Raindance. Book-It:s inköpsmodul, som
är pålitligt och korrekt, visar i sin anslagsuppföljning också hur stor summa man
beställt böcker för. I PM dat 2010-11-29 redogör bibliotekschefen för
handläggningen av anslaget för media.
Förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2011 är följande:
1. Lokalbokningsrutiner inkl. debiteringsrutiner.
2. Kassahanteringen i biblioteksverksamheten.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 86, 2010-11-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och notera rapporten om genomförd internkontroll för 2010,
att överlämna rapporten till ekonomikontoret och kommunrevisionen, samt
att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2011.
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§ 97
Åtgärdsplan för ökad tillgänglighet och delaktighet.
KFN 2003.0068

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
Utifrån de internationella och nationella målen i handikappolitiken ska Klippans
kommuns policy för ökad tillgänglighet och delaktighet ligga till grund för konkreta
åtgärdsplaner och integreras i kommunens ansvars- och finansieringsområdet för
plan 2011.
Uppföljning och revidering av Handikapplan 2006-2010, dat 2010-11-02.
Revidering av Handikapplan 2006-2010 – Plan för ökad tillgänglighet och
delaktighet 2011, dat 2010-11-16.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslag till Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet 2011 under
förutsättning att det tas fram en tidsplan för de olika åtgärdernas genomförande.
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§ 98
Budget 2011 - Mål och mått reviderad upplaga.
KFN 2010.0043

Ärendet
Nämndens uppdrag till förvaltningen 2011.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har arbetat fram förslag på resultatmål för 2011 som beslutades i
nämnden 2010-09-15. Resultatmålen är uppdelade på sju verksamheter.
Förvaltningen har gjort en revidering, 2010-11-03, av mål och mått för 2011.
Nämnden föreslår en ändring under ungdomsverksamheten, perspektiv
Process/arbetssätt och mål – Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog
med föreningslivet, representanter för ungdomarna och övriga aktörer.
Föreslås också en ändring av texten på målet under perspektiv Utveckling/framtid – I
samverkan med andra förvaltningar, föreningar, representanter för ungdomarna m fl
utveckla nya verksamhetsformer.
Förslag till resultatmål 2011, dat 2010-11-29.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 89, 2010-11-18

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna reviderad upplaga av mål och mått för 2011 med de
föreslagna ändringarna.
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§ 99
Ansökan om bidrag för extra utlägg vid Vänortsdagarna i Finland juli
2010.
KFN 2010.0097

Ärendet
Klippans Ungdomsorkester har inkommit, 2010-11-04, med ansökan om bidrag på
3 700 kr för extra utlägg vid Vänortsdagarna i Finland i juli 2010.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Klippans Ungdomsorkester, inkom 2010-11-04.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 90, 2010-11-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja 3 700 kr i bidrag till Klippans Ungdomsorkester för extra utlägg vid
Vänortsdagarna i Finland i juli 2010.
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§ 100
Rapport om friluftsbaden i Ljungbyhed och Östra Ljungby/Stidsvig
sommaren 2010.
KFN 2010.0038

Ärendet
Bad- och friskvårdsenheten har upprättat rubricerade rapport, dat 2010-11-29 om
årets erfarenheter.
Rapporten omfattar verksamhetsrapport, ekonomirapport och statistikdel. Det finns
även en rapport om sommarsimskolan på Ljungbyhedsbadet.
Beslutsunderlag
Rapport badverksamheten vid de temp. friluftsbaden 2010, dat 2010-11-29.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 101
Beslutsattestanter 2011
KFN 2010.0110

Ärendet
Enligt gällande regler ska nämnderna fatta beslut om beslutsattestanter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till nämnden är enligt följande:
för ansvarskod 4001, 4021 och 4051 utse kultur- och fritidschef Börje Norén samt
som ersättare utse bibliotekschef Lotta Almqvist,
för ansvarskod 4011 utse områdeschef Arne Eliasson,
för ansvarskod 4041 utse fritidskonsulent Björn Lundin,
för ansvarskod 4061 utse bibliotekschef Lotta Almqvist samt som ersättare utse
biblioteksassistent Rigmor Olsson och bibliotekarie Annelie Svensson,
för ansvarskod 4071 utse rektor Mats Bengtsson,
att utse kultur- och fritidschef Börje Norén att med generell rätt fungera som
beslutsattestant för ovan nämnda ansvarskoder inom förvaltningen om inte ordinarie
beslutsattestant är i tjänst. Ordinarie beslutsattestant ska därvid meddelas om utförd
beslutsattest, samt
att utse assistent Ingela Nymberg Olsson samt biblioteksassistent Rigmor Olsson
som ansvariga för att attester och kontering har skett och att beslutsattest utförts av
behörig person.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag
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§ 102
Sammanträdestider 2011.
KFN 2010.0102

Ärendet
Förvaltningen presenterar förslag till sammanträdestider under 2011 för kultur- och
fritidsnämnden
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag är 26 januari, 16 februari, 23 mars, 13 april, 15 juni,
21 september, 19 oktober och 14 december.
Nämndsmötet den 13 april flyttas till 27 april.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 95, 2010-11-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2011 med den föreslagna ändringen
och med tillägg att nämnden i likhet med tidigare, vid behov kan kallas till fler
möten.
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§ 103
Ansökan om kartbidrag 2010.
KFN 2010.0103

Ärendet
OK Kompassen har inkommit med ansökan, dat 2010-11-22, om kartbidrag för 2010.
Föreningen redovisar vad som är producerat under 2010 samt vad som planeras för
perioden 2011-2015.
Beslutsunderlag
Ansökan från OK Kompassen, 2010-11-22.
5-årsplan för kartframställning 2011-2015.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja OK Kompassen ett bidrag om 60 000 kr till produktion av kartor enligt
föreningens uppgjorda plan.
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§ 104
Konstnärlig utsmyckning till kv Väpnaren, Klippan.
KFN 2010.0106

Ärendet
Treklövern Bostads AB har inkommit med skrivelse dat 2010-11-10, ang.
konstnärlig utsmyckning till kv. Väpnaren, Klippan.
Beslutsunderlag
Klippans kommun och Treklövern Bostads AB har beslutat att gemensamt uppföra
en byggnad på kv. Väpnaren i Klippan innehållande 36 särskilda boendeplatser och
16 ordinära lägenheter. Byggstart beräknas kunna ske under våren 2011 och stå klart
den 1 oktober 2012.
Styrgruppen för projektet har beslutat att förorda att man avsätter 500 000 kr till
konstnärlig utsmyckning för byggnationen bestående av såväl invändig som utvändig
utsmyckning.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 98, 2010-11-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse kulturstrateg Camilla Alexandersson att delta i projektgruppen.
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§ 105
Informationsärenden
Ärendet
1. Inspektionsrapporter från Söderåsens Miljöförbund gällande friluftsbaden,
Bandsjön och Klippans Badhus.
2. Önskan om stöd till Bo Lindholm i hans arbete – skrivelse dat 2010-08-30.
3. Skrivelse från Lars Erik Braun, dat 2010-10-25.
4. Projektet Hästen i Klippans kommun – Skåne, Ksau 2010-10-13.
5. Inbjudan – Klippans Kampsportklubb 30 års jubileum. Förvaltningschefen
representerade kommunen vid firandet.
6. Inbjudan och information till kommuner rörande SKL:s arbete med idrottsanläggningar/arenor – Sveriges kommuner och Landsting, 2010-10-28.
7. Kulturstrateg Camilla Alexandersson informerar om projektet Unga i Focus samt
om utställningen Varför bry sig? 2010. Utställningen invigs av kommunalrådet
Bengt Svensson den 19 november i bibliotekets atrium.
8. Utställning med Carolina Falkholt 2011. Det planeras att uppföras ett konstverk
utanför Konsthallen på gräsmattan. Konstverket är en kombinerad skulptur och
annonspelare som ska flagga för utställningen i mars. Budgeten läggs fram i
januari 2011 för beslut.
Kulturstrateg Camilla Alexandersson får i uppdrag att kontakta BUF om ev.
samarbete och gemensam ansökan om pengar till projektet.
9. Rapport från möte med revisionen den 16 oktober 2010. Bl a noterades vikten av
att slutföra och registrera den kommunala konsten, samt att förvaltningen får
undersöka vem som har ansvaret för den icke registrerade konsten som finns på
kommunala anläggningar.
10. Förslag på hur Tegelbruksområdet kan utvecklas, samtidigt som naturvärdena
förstärks och bevaras – skrivelse från Klippanbygdens Natur, dat 2010-10-29.
11. Föreningsledarpriset 2010 gick till Ralf Axelsson, Klippans friidrottsklubb.
12. Skrivelse från Klippans Badmintonklubb om åtgärder och nyinvesteringar i
idrottshallarna.
13. Läderfabriksområdet efter rivning/sanering - beslut ksau 2010-11-10.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

16 (16)

Sammanträdesdatum

2010-12-08

14. Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten – Revisionen, 2010-10-04.
15. Skrivelse gällande elljusbelysning på Åbyvallen – Skånes Fotbollsförbund,
2010-11-16.
16. Dansbandskampen – Det planeras en mottagningsceremoni för Willez i
Ljungbyheds Park (g:a F5) kl 18.00 den 12 december 2010.
17. Ledamot Mikael Nemeti tar upp frågan om belysning på våra skidbackar,
(Strandsa backe och Himlabackarna). Förvaltningschefen informerar om att han
har haft frågan uppe för diskussion med kommunalrådet. Eftersom
markområdena ägs av kommunen är det tekniska förvaltningen som äger frågan.
18. Information angående avskrivningar och återvunna kundförluster under 2009 –
ksau 2010-11-17.
19. Information om ungdomsprojekt – Förstudie webbambassadörer – ksau
2010-11-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera inkomna skrivelser och informationen,
att kulturstrateg Camilla Alexandersson får i uppdrag att kontakta BUF m fl om ev.
samarbete och gemensam ansökan om pengar till projektet med utställningen med
Carolina Falkholt 2011, samt
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vem som har det samlade ansvaret för
den icke registrerade konsten i kommunens lokaler.
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