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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2012-01-25

1-10

Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan, kl 18.30-20.45

Beslutande

Anders Andersson (KD), 1:e v ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Ingrid Fredriksson (M)
Annika Ingelström-Nilsson (FP)
Laila Möller Nilsson (S)
Pia Wåhlin (S), t o m kl 19.30 § 2
Christian Hendlertz (SD)
Roger Sjunner (MP), tjg. ers
Kristina Jonsson (M), tjg. ers.
Lars Håkansson (S), tjg. ers. fr o m kl 19.30.

Övriga närvarande

Mikael Nemeti (S), ej tjg. ers.
Kerstin Sjöberg (S), ej tjg. ers.
Arne Eliasson, områdeschef för bad- och friskvård § 1
Lotta Almqvist, bibliotekschef § 1
Ann-Margret Ringnér, friskvårdskonsulent § 1
Mats Löfving, rektor på musikskolan § 1
Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg § 1
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare

Utses att justera

Annika Ingelström-Nilsson

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Anders Andersson
Justerare
____________________________________________
Annika IngelströmNilsson
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Datum för anslags
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Kultur- och fritidsförvaltningen i Klippan
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Datum för anslags
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2012-03-06
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2012-01-25

Innehållsförteckning:
§1
Budget 2013 - inriktningsmål
§2
Driftbidrag för Örnstugan (Klippans Unga Örnar).
§3
Ansökan om bidrag till lokalhyra för inomhusfotboll höst/vår 2011/2012.
§4
Rapport konsumentrådgivning tredje kvartalet 2011.
§5
Ansökan om bidrag till diverse kostnader, samt reparation och
underhåll av byggnader.
§6
Rapport intern kontroll 2011 och förslag till internkontrollplan 2012.
§7
Budget 2012 - investeringsbudget.
§8
Ansökan om kartbidrag 2011.
§9
Ang. belysning i Strandsa backe (Cösters dal)
§ 10
Informationsärenden
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§1
Budget 2013 - inriktningsmål
KFN 2012.0018.041

Ärendet
Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson informerar om kommunens budgetsystem,
balanserad styrning och Cockpit.
Beslutsunderlag
Inför 2012 är resultatmålen koordinerade med inriktningsmålen. Beslut angående
inriktningsmålen inför 2013 görs på nämndens marsmöte.
Enhetscheferna medverkar och redogör för önskemål inför budget 2013.
Inriktningsmålen för 2012.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att beslut om inriktningsmålen inför 2013 görs på nämndens marsmöte.
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§2
Driftbidrag för Örnstugan (Klippans Unga Örnar).
KFN 2011.0025.048

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-04-27 att godkänna föreningen Unga
Örnar som bidragsberättigad barn- och ungdomsförening fr o m 2011-05-01.
Förvaltningen fick i uppdrag att efter gemensam besiktning med föreningen
presentera ett förslag till årligt driftsbidrag utifrån gällande bidragsregler.
Beslutsunderlag
Föreningen erhöll tidigare (1995) ett årligt driftbidrag på 13 200 kr (6.6 poäng).
Förvaltningen har på plats tillsammans med representanter från föreningen besiktigat
Örnstugan 2011-10-17.
Efter besiktningen föreslår förvaltningen att driftbidraget bör uppgå till 7.6 poäng
d v s 15 200 kr/år enligt gällande bidragsbestämmelse. Ökningen med 1 poäng är
kopplad till att vandrarna på Skåneleden har tillgång till föreningens vatten.
Förslaget innebär att föreningen erhållet ett bidrag på 10 130 kr för 2011 eftersom
föreningen godkändes fr o m 2011-05-01.
Vidare noteras att förvaltningen och föreningen gemensamt har löst frågan om
vattenförsörjningen till fastigheten.
Tjänsteskrivelse, 2011-11-14.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 154, 2011-11-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att bevilja Unga Örnar ett årligt driftbidrag för Örnstugan på 15 200 kr fr o m
2011-05-01 enligt gällande bidragsbestämmelser.
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§3
Ansökan om bidrag till lokalhyra för inomhusfotboll höst/vår 2011/2012.
KFN 2011.0207.048

Ärendet
Östra Ljungby IF har inkommit med skrivelse dat 2011-10-09 ang ansökan om
bidrag, 5 760 kronor för hyra av idrottslokal.
Beslutsunderlag
Yttrande från fritidskonsulent Björn Lundin föreligger.
Eftersom det råder brist på tillgängliga träningstider för innefotboll för ungdomar
inom Östra Ljungby IF i Pilagårdsskolans gymnastiksal under innevarande säsong
ansöker fotbollsföreningen om att erhålla mellanskillnaden för lokalhyran i en
angränsande kommuns idrottslokal.
Det är också begränsat vilka dagar och tider som föreningens ledare och föräldrar har
möjlighet att ställa upp.
Det är träning för pojkar och flickor 11 år under perioden 31 sept 2011 t o m
30 mars 2012 som avses. Totalt är det inplanerat 48 st träningstillfällen till en
merkostnad av 5 760 kronor jämfört med hyran för en liknande lokal i Klippans
kommun. Skillnaden i hyra per träningstillfälle är 120 kr (150 kr/30 kr)
Fritidskonsulent Björn Lundin förordar bifall till ansökan och att mellanskillnaden
för hyreskostnaden betalas ut som bidrag till Östra Ljungby IF efter redovisning av
den faktiska hyreskostnaden.
Ansökan från Östra Ljungby IF, dat 2011-10-09.
Tjänsteskrivelse, dat 2011-10-25.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 141, 2011-11-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att bifalla ansökan om bidrag på 5 760 kr till lokalhyra, samt
att utbetala bidraget efter inkommen redovisning från Östra Ljungby IF:
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§4
Rapport konsumentrådgivning tredje kvartalet 2011.
KFN 2011.0208.150

Ärendet
Rapport från tredje kvartalet 2011 avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs
stad genom Konsument Helsingborg ger till invånare i Klippans kommun enligt
avtal.
Beslutsunderlag
Under perioden 2011-07-01 till 2011-09-30 har 57 ärenden handlagts gällande
Klippans kommun. Det kan konstateras att huvuddelen av ärendena rör juridisk
rådgivning. De flesta frågor från konsumenter i Klippans kommun har under
perioden gällt området boende (30%), följt av fritid, paketresor och kultur (28%).
Rapport konsumentrådgivning, dat 2011-10-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten.
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§5
Ansökan om bidrag till diverse kostnader, samt reparation och
underhåll av byggnader.
KFN 2011.0215.048

Ärendet
Klippans Skyttekompani har inkommit med skrivelse, 2011-10-31 ang ansökan om
bidrag till diverse kostnader, samt reparation och underhåll av byggnader.
Beslutsunderlag
Föreningen uppfyller inte kravet på 10 bidragsberättigade medlemmar i föreningen
och har därför inte fått driftbidraget utbetalt som är på 14 000 kr.
Presidiet föreslår avslag på ansökan med hänvisning till kategoriträffen som
genomfördes den 21 mars 2011 där det bl a diskuterades om samverkan mellan
skytteföreningarna och möjligheten att få råd och hjälp från Skåneidrotten.
Ansökan från Klippans Skyttekompani, dat 2011-10-29.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 163, 2011-11-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Klippans Skyttekompani ett driftbidrag på 7 000 kr för 2011, samt
att föreningen måste uppfylla gällande bidragsbestämmelser för att erhålla driftbidrag
för 2012.
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§6
Rapport intern kontroll 2011 och förslag till internkontrollplan 2012.
KFN 2011.0216.007

Ärendet
Nämnden beslutade 2010-12-08 om följande kontrollområden under 2011.
1. Lokalbokningsrutiner inkl. debiteringsrutiner.
2. Kassahanteringen i biblioteksverksamheten.
Beslutsunderlag
1. Lokalbokningsrutiner och debiteringsrutiner inom kultur- och fritidsförvaltningen,
dat 2011-12-06. Ekonomikontoret har granskat och godkänt rapporten som delas ut
på mötet.
2. Bibliotekschef Lotta Almqvist redogör i PM dat 2011-11-25 för kassahanteringen
på biblioteken. Förutom fakturering av förkomna medier direkt till låntagare är
övriga intäktsposter bl a böter för försenade lån och reservation/fjärrlåneavgift. Även
uthyrning av DVD, kopiering samt utskrifter från allmänhetens datorer genererar
intäkter.
Biblioteket i Klippan hanterar relativt sett stora summor. Här finns en kassaapparat,
där inbetalda summor registreras på de olika posterna. Kvitto lämnas.
De två filialernas intäkter är betydligt mindre.
Rigmor Olsson har idag huvudansvaret för hantering och redovisning med Christina
Karlsson som ersättare.
Ansvarig flyttar 2-3 gånger/vecka pengar från kassaapparaten till det låsta arkivet i
källaren. Avstämning av kassan görs 1 gång/vecka. Insättning görs enligt
kommunens anvisningar i Swedbanks servicebox varannan månad.
Filialernas intäkter härrör till största delen från reservationer och böter för försenade
lån. Pengarna förvaras i låsta kassalådor inne på kontorsrum. Redovisning sker
varannan månad till ansvarig i Klippan.
Handkassa på 3 000 kr finns idag endast på biblioteket i Klippan. Ansvarig är
Rigmor Olsson, efter årsskiftet blir det Christel Krönfors.
Förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2012 enligt följande:
1. Översyn och uppföljning av gällande beslutsordning för nämnden och
förvaltningen.
2. Översyn och uppföljning av Associated Board – examination inom musikskolan.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 10, 2012-01-11.
Signatur justerare
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att godkänna och notera genomförd internkontroll av kassahanteringen i
biblioteksverksamheten och lokalbokningsrutiner inkl. arbetsgången vid debitering,
att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2012, samt
att överlämna rapporten till ekonomikontoret och kommunrevisionen.
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§7
Budget 2012 - investeringsbudget.
KFN 2011.0219.041

Ärendet
En reviderad upplaga av nämndens investeringsram för 2012 redovisas.
Den av kommunfullmäktige beslutade ramen för 2012 uppgår till 4 550 000 kr enligt
nedan:
Investeringar inom idrottsområden
4 000 tkr
Komplettering inventarier, utrustning
300 tkr
Klippans Badhus, handikappanpassning 100 tkr
Bibliotek, inventarier/ny teknik
150 tkr
Totalt
4 550 tkr
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 157, 2011-11-16.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.
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§8
Ansökan om kartbidrag 2011.
KFN 2011.0221.048

Ärendet
OK Kompassen har inkommit med ansökan, dat 2011-11-22, om kartbidrag för 2011.
Föreningen redovisar vad som är producerat under 2011 samt vad som planeras för
perioden 2012-2016.
Beslutsunderlag
I budget 2011 finns 60 000 kr avsatta till kartbidrag.
Ansökan från OK Kompassen, dat 2011-11-22.
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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§9
Ang. belysning i Strandsa backe (Cösters dal)
KFN 2012.0019.810

Ärendet
Ledamot Mikael Nemeti tar upp frågan om belysning i Strandsa backe (Cösters dal)
Beslutsunderlag
Frågan har tidigare varit uppe på nämndens möte 2010-12-08.
Förvaltningschefen informerar att han har haft frågan uppe för diskussion med
kommunalrådet. Eftersom markområdena ägs av kommunen är det tekniska
förvaltningen som äger frågan.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2012-01-25

§ 10
Informationsärenden
Ärendet
1. Rapport från möte med revisionen 2011-11-15.
2. Info kring samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen, 2011-10-27.
3. PM ang. operation ”Rädda Gympan”.
4. Nytt om fritid - SKL 2011-11-01.
5. Nytt om kultur – SKL 2011-11-01.
6. Protokoll från Kommunala Handikapprådet, 2011-09-28.
7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2011-10-05.
8. Protokollsutdrag ks au, 2011-11-30.
9. Meddelande från Länsstyrelsen ang. återställningsarbete på Herrevadskloster,
2012-01-10.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.
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