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Plats och tid

Klippans Bibliotek, kl 18.10-21.00

Beslutande

Bert-Inge Karlsson (KD), ordf.
Kenneth Dådring (M), 1:e v ordf.
Ingrid Fredriksson (M)
Antonio Pasquini (S)
Laila Möller Nilsson (S)
Britt Bergebjörk (M)
Lotta Ström (M), tjg ersättare
Pia Wåhlin (S), tjg ersättare

Övriga närvarande

Fastighetschef Lennart Nordström §§ 104-105
Bibliotekschef Lotta Almqvist §§ 106, 111
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Antonio Pasquini

Paragrafer

101-112

Underskrifter
Sekreterare __________________________________________________
Börje Norén
Ordförande __________________________________________________
Bert-Inge Karlsson
Justerare

__________________________________________________
Antonio Pasquini
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2009.0050

Budgetuppföljning 2009
Ärendet
Förvaltningen redovisar budgetuppföljning t o m 2009-10-31.
Beslutsunderlag
Inga noterade avvikelser mot tilldelad budgetram.
Ansvarsrapport t o m 2009-10-31.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m 2009-10-31.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2009.0088

Sammanträdestider 2010
Ärendet
Förvaltningen presenterar förslag till sammanträdestider under 2010 för kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag är 27 januari, 17 februari, 21 april, 16 juni, 15 september, 20 oktober
och 8 december.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2010 med tillägg att nämnden i likhet med
tidigare, vid behov kan kallas till fler möten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2009.0089

Beslutsattestanter 2010
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,
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.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2004.0068

Tekniska förvaltningens redovisning av underskott för
badhusprojektet.
Ärendet
Arkitektföretaget P&P Arkitekter har under 10 års tid tillsammans med andra konsulter
arbetat med att projektera en om- och tillbyggnad av Klippans Simhall. Flera olika alternativ
togs fram, som alla blev för dyra att genomföra. I slutet på 2006 enades gruppen bestående
av representanter från fastighetsförvaltningen och konsulter om ett något bantat alternativ.
Med detta som grund slutfördes projekteringen.
Beslutsunderlag
Fastighetschef Lennart Nordström redogör för underskott av badhusprojektet.
Rapport om Badhuset – planering, ekonomi och genomförande av ombyggnaden 2008,
2009, dat 2009-10-15
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2003.0068

Rapport ang. planerade åtgärder för att öka tillgängligheten för
handikappade.
Ärendet
Riksdagen antog år 2000 den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare”
SOU 1999/2000:79. Enligt den framarbetade planen skall Sverige vara lättillgängligt senast
år 2010 genom att bl a avveckla de enkelt avhjälpta hinder som existerar runt om i landets
kommuner.
Genom plan och bygglagens revidering år 2000 har det ställts upp retroaktiva krav på att
enkelt avhjälpta hinder skall undanröjas i publika lokaler och allmänna platser.
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, har gjort en inventering för att få en
komplett bild av tillgängligheten i Klippans kommun.
Beslutsunderlag
Fastighetschef Lennart Nordström redogör för handlingsplan, gällande enkelt avhjälpta
hinder.
Handlingsplan – enkelt avhjälpta hinder 2009-07-10.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2009.0090

Rapport från biblioteksverksamheten 2009.
Ärendet
Sedan 2009-11-01 finns ingen gymnasiebibliotekarie anställd på Åbygymnasiet. Den
tidigare gymnasiebibliotekarien har övergått till tjänst enbart på folkbiblioteket.
Gymnasieskolan påbörjade en rekrytering tidigare i höst, men den fullföljdes inte på grund
av sparkrav. Tjänsten utannonserades som en 0,5 tjänst (tidigare 0,75). Under novemberdecember får folkbiblioteket ersättning från skolan 8 tim/vecka för viss service.
Gymnasieskolan gav i mars månad besked om inköpsstopp av media. Årsanslaget på
200.000 kr minskades direkt till 75.000 kronor. Tidskriftsprenumerationerna för 2009 var
betalda (37 tidskrifter/26.000 kr) och böcker beställda för 30.000 kr. Ytterligare inköp under
året har fått ske mycket sparsamt. Inför 2010 har prenumerationer tecknats för 15
tidskrifter/10.000 kr, inga övriga besked finns angående belopp för inköp av media.
Den nya organisationen på biblioteket träder i kraft fullt ut från den 1 november 2009. I
samband med detta har en översyn av arbetsuppgifternas fördelning bland bibliotekarierna
gjorts. Av den sammanlagda resursen på 2,875 tjänster (115 veckotimmar) är 1,0 tjänst
riktad mot barn/unga.
Badbibblan gör ett tillsvidareuppehåll från och med v 47 2009. Besökarnas intresse har
minskat. Arbetstiden är för omfattande i förhållande till effekt och antal utlån!
Ett effektivare sätt att nå fler är att öka öppethållandet på söndagarna. Från och med
söndagen 6 december 2009 förslås biblioteket hålla öppet söndagar 13.00-16.00 i stället för
13.00-15.00.
Beslutsunderlag
Bibliotekschef Lotta Almqvist föreslår att fr o m söndagen den 6 december 2009 öka
öppethållandet i biblioteket till kl 13.00-16.00 istället för kl 13.00-15.00.
Rapport från biblioteket, 2009-11-09.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten,
att Klippans bibliotek ökar sitt öppethållande under söndagar enligt förslaget,
att de nya öppettiderna kommuniceras med Konstförening, samt
att rapporten överlämnas för kännedom till barn- och utbildningsnämnden.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2009.0086

Ansökan om att bli en bidragsberättigad förening
Ärendet
Föreningen Modell Ljungbyhed har inkommit med ansökan, dat 2009-10-16, om att bli en
bidragsberättigad förening.
Föreningen bedriver en fritidsgård i Ljungbyhed och har anslutit sig till riksorganisationen
Fritidsforum.
Beslutsunderlag
Ansökan, dat 2009-10-16.
Skrivelse från Fritidsforum, dat 2009-10-12.
Protokoll från 2009-01-21 och 2009-09-02
Föreningens stadgar
Föreningens verksamhetsberättelse 2009-10-20
Styrelsen Modell Ljungbyhed
Yttrande från fritidskonsulent Björn Lundin, 2009-11-02
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föreningen ”Modell Ljungbyhed” som en bidragsberättigad förening att
bedriva fritidsgårdsverksamhet i Ljungbyhed,
att bidraget för den bedrivna fritidsgårdsverksamheten är 80:-/öppettimme och beräknas
1 september 2009 – 30 juni 2010,
att omfattningen på öppethållandet är fredagar kl 18.00-21.00 och lördagar kl 18.00-22.00
under perioden sept-juni (7 tim/vecka). Förändring av öppethållandet måste göras i samråd
med Ljungbyhedsskolan och kultur- och fritidsförvaltningen i förväg,
att redovisning av aktiviteter, öppethållande och besöksstatistik sker varannan månad till
kultur- och fritidsförvaltningen med uppdelning i flickor och pojkar samt åldersspann
(yngst-äldst),
att både ledare och besökare i fritidsgårdsverksamheten är försäkrade av föreningen ”Modell
Ljungbyhed”, samt
att kultur- och fritidsnämnden fattar nytt beslut efter utvärdering av
fritidsgårdsverksamheten om ev. fortsatt bidragsgivning från september 2010.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2009.0079

Ansökan om bidrag till hyra av Ljungbyheds Park AB gällande
våren 2009
Ärendet
Färingtofta IK har inkommit med ansökan, dat 2009-09-30, om bidrag till hyra av
Ljungbyheds Park AB gällande våren 2009.
Beslutsunderlag
Fritidskonsulent Björn Lundin förordar bifall till ansökan, att Färingtofta IK erhåller
mellanskillnaden i bidrag för hyreskostnaden jämfört med motsvarande antal timmar hyrda i
Ljungbyheds idrottshall, stora hallen, totalt 6 631 kronor.
Totalt har Färingtofta IK hyrt in sig hos Ljungbyhed Park AB, 28 timmar till en kostnad av
8 311 kronor. Motsvarande antal hyrtimmar i Ljungbyheds idrottshall skulle ge en totalhyra
på 1 680 kronor. Timhyran för Ljungbyheds idrottshall var vid den aktuella perioden
60 kronor för bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar.
Ansökan från Färingtofta IK, dat 2009-09-30
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja ett bidrag på 6 631 kronor till Färingtofta IK.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2009.0078

Ansökan om bidrag för verksamhet på Ljungbyheds Park
2009/2010
Ärendet
Färingtofta IK har inkommit med ansökan, dat 2009-09-11, om bidrag till hyra av
Ljungbyheds Park säsongen 2009/2010.
Beslutsunderlag
Fritidskonsulent Björn Lundin förordar bifall till ansökan om bidrag till merkostnaden som
uppstår jämfört med hyran som föreningen skulle haft om man hade haft timmarna i den
kommunägda Ljungbyheds idrottshall, totalt 54 timmar x 145 kronor = 7 830 kronor.
Activus som hyr ut sin idrottshall inom Ljungbyheds Park tar 210 kr/tim. Färingtofta IK
betalar innevarande säsong 65 kr/tim för Ljungbyheds idrottshall.
Ansökan från Färingtofta IK, dat 2009-09-11.
Yttrande från fritidskonsulent Björn Lundin, dat 2009-09-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja ett bidrag på 7 830 kronor till Färingtofta IK efter redovisning.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2009.0087

Ansökan om kartbidrag för 2009.
Ärendet
OK Kompassen har inkommit med ansökan, dat 2009-11-02 om kartbidrag för 2009.
Föreningen redovisar vad som är producerat under 2009 samt vad som planeras för perioden
2010-2014.
Noteras att kartbidraget i 2010-års budget uppgår till 60 000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan från OK Kompassen, dat 2009-11-02.
5-årsplan för kartframställning 2010-2014.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja OK Kompassen ett bidrag om 70 000 kr till produktion av kartor enligt
föreningens uppgjorda plan.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-11-18

Dnr KFN 2009.0091

Hyresavtal för Ljungbyheds bibliotek
Ärendet
Hyresavtalet med Treklövern Bostads AB för biblioteket i Ljungbyhed löper ut 2010-12-31
med 12 månaders uppsägning. Sker ingen uppsägning förlängs avtalet automatiskt med 24
månader. Om avtalet sägs upp nu, kan en omförhandling med annan avtalstid göras.
Beslutsunderlag
Hyreskontrakt för Ljungbyheds bibliotek.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att hyresavtalet för Ljungbyheds bibliotek omförhandlas före 2009-12-31 med önskemål om
annan avtalstid inför 2011, samt
att tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, handlägger avtalsändringen i samråd med
förvaltningen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Informationsärenden
Tackbrev från Åsbo Ponnyklubb, dat 2009-11-02
Ekonomisk rapport från Klippans Simsällskap – sommaren 2009, inkom 2009-10-22
PM ang träningsmatchtider för Åbyvallens grusplan vinter/vår 2010, dat 2009-10-21
Skrivelse från Skåneidrotten ang volleyboll, inkom 2009-11-05
Skrivelse från Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, dat 2009-11-03
Ordföranden informerar från mötet mellan presidiet och revisionen den 16 nov 2009.
Föreslås att kultur- och fritidsnämndens reglemente tas upp varje januari för genomgång då
det årligen kommer frågor från revisionen.
Riktlinjer för registrering av den samlade konsten som ägs av kommunen togs upp.
Förvaltningschefen informerar om kulturstrategtjänsten.
Ordföranden informerar om planerna på en specialutställning i Konsthallen kring Sigurd
Lewerentz och St Petri.
Skrivelse från L E Braun, dat 2009-11-08 ang kulturpriset.
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 9 december 2009 hålls på Sågen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena, samt
att särskilt notera skrivelsen från L E Braun.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

