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§ 113

Delegationsärenden
Ärendet
Redovisning av delegationsbeslut gällande utbetalning av bidrag till föreningar
och studieförbunden för tiden 2009-01-01—2009-12-01.
Beslutsunderlag
Delegationsprotokoll, dat 2009-12-01.
Sammanställning BAS-bidrag utbetalning 2009.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Dnr KFN 2009.0050

Budgetuppföljning t o m 2009-11-30
Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2009-11-30.
Beslutsunderlag
Inga noterade avvikelser mot tilldelad budgetram.
Ansvarsrapport t o m 2009-11-30
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare
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§ 115

Dnr KFN 2009.0093

Rapport intern kontroll 2009 och förslag till
internkontrollplan 2010
Ärendet
Nämnden beslutade 2008-12-10 om följande kontrollområden under 2009:
Översyn av ekonomirutiner vid bad- och friskvårdsenheten inkl. rutiner för nytt
kassasystem, samt kontroll av rutiner vid utlåning av musikinstrument till elever.
Beslutsunderlag
1. Översyn av ekonomirutiner vid bad- och friskvårdsenheten inkl. rutiner
för nytt kassasystem
Ett nytt kassasystem infördes i januari 2009 på badhuset. Det dröjde innan
korrekta underlag med rätt momspåslag kunde tas fram från det nya systemet.
Leverantören Actor fick också komplettera och skapa nya underlag och rättningar
i systemet.
Koordineringen av underlag med kommunens centrala kassafunktion fungerade
inte i början vilket påverkade bokföringen i ekonomisystemet med stora
förseningar som följd.
Under hösten 2010 är ambitionen att bokföringen ska hanteras via inläsningsfil
direkt från badhusets kassasystem in i ekonomisystemet. För att genomföra detta
måste dock rutinerna dokumenteras utifrån det nya kassasystemet.
Det tidigare framtagna dokumentet kring ekonomirutinerna 2008-08-20 måste
uppdateras enligt det nya kassasystemets rutiner.
2. Kontroll av rutiner vid utlåning av musikinstrument till elever.
Musikskolan för register över uthyrda instrument. Registret hanteras av
assistenten. Resp. ämnesansvarig lärare ansvarar för de fysiska instrumenten. När
ett instrument lämnas ut upprättar undervisande lärare en ansvarsförbindelse
(förtryckt blankett) i 2 exemplar. Det ena tillförs instrumentregistret, det andra
blir elevens (målsmans) exemplar. I registret noteras instrumentet som utlämnat.
När instrumentet återlämnas kvitterar mottagaren (undervisande lärare eller
assistenten) instrumentet i elevens ansvarsförbindelse, exemplaret i
instrumentregistret rivs och i registret noteras instrumentet som återlämnat.
Vid genomgången av utlåningsrutinerna framkommer att instrumenten visserligen
har unika tillverkningsnummer men att en systematisk identitetskod skulle
underlätta katalogisering av instrumenten. Som en konsekvens av den slutsatsen
ger vi alla våra instrument ett unikt namn:
Våra tvärflöjter heter KMFL01, KMFL02, KMFL03,….., våra gitarrer heter
KMGI01,
KMGI02,….. och på samma sätt namnges varje exemplar i
respektive instrumentgrupp. Varje instrument får en etikett påklistrad och en egen
sida i instrumentregistret så att man kan följa instrumentets historia.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

6 (16)

Sammanträdesdatum

2009-12-09

3. Internkontroll 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)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och notera rapport om genomförd internkontroll för 2009,
att överlämna rapporten till ekonomikontoret och kommunrevisionen, samt
att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2010.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Dnr KFN 2009.0094

Rapport Sommarlovskul 2009
Ärendet
Fritidskonsulent Björn Lundin har upprättat en rapport om sommarlovskul dat
2009-11-19.
Beslutsunderlag
Rapport sommarlovskul, dat 2009-11-19.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2009-11-25, § 75
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare
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§ 117

Dnr KFN 2009.0096

Rapport aktivitetsstöd 2008/2009.
Ärendet
Förvaltningen redovisar en rapport om aktivitetsstödet för 2008 och våren 2009.
Beslutsunderlag
Rapport aktivitetsstöd, dat 2009-11-16.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2009-11-25, § 78.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att på lämpligt sätt ha en dialog med föreningar
som f n inte söker aktivitetsstöd.

Signatur justerare
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§ 118

Dnr KFN 2001.0026

Åbyvallen
Ärendet
I samarbete med tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, håller
förvaltningen på att uppgöra en långsiktig upprustningsplan av Åbyvallen i
samband med att kommunstyrelsen tar över hela ansvaret för anläggningen.
Beslutsunderlag
I nämndens investeringsbudget för 2010 finns totalt 600 000 kr varav 300 000 kr
är avsatt för upprustningen av Åbyvallen.
Efter samråd med fastighetschefen föreslås att ventilationsanläggningen byggs om
utifrån genomförd OVK-besiktning 2009. Åtgärderna är kostnadsberäknade till ca
250 000 kr.
Offert från tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, dat 2009-11-23.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, i uppdrag att utifrån
uppgjord OVK-besiktning upprusta Åbyvallens ventilationsanläggning snarast
under 2010.
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§ 119

Dnr KFN 2009.0099

Skrivelse ang fördelningen av träningstider i Ljungbyheds
idrottshall.
Ärendet
Ljungbyheds IF har inkommit med en skrivelse dat 2009-11-11 ang halltider och
nyttjande av Ljungbyheds idrottshall.
Beslutsunderlag
Fritidskonsulent Björn Lundin redogör för kommunens gällande riktlinjer för
uthyrning av idrotts- och motionsanläggningar.
Det diskuteras kring bokningsrutinerna för tider i idrottshallarna.
Presidiet har önskemål om dialogmöte med berörda föreningar som har tider i
idrottshallarna.
Förvaltningen föreslår följande:
När lokalbehovsansökningarna har inlämnats för 2010/2011 gör förvaltningen ett
förslag till uppdelning av tider i idrottshallarna.
Fritidskonsulenten kallar därefter till möte i början av juni med alla föreningar
som har ansökt om tider i respektive idrottshall och diskuterar lokalbehovssituationen. Därefter fastställer förvaltningen tidsbokningen för 2010/2011.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2009-11-25, § 83
Riktlinjer för uthyrning av idrotts- och motionsanläggningar.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till beredning av lokalbehovsansökningar till
idrottshallarna fr o m 2010/2011.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

11 (16)

Sammanträdesdatum

2009-12-09

§ 120

Dnr KFN 2008.0068

Ansökan om bidrag för att skapa möjligheter för att fler
väljer att vara aktiva inom ridsporten.
Ärendet
Åsbo Ponnyklubb har inkommit med ansökan dat 2009-06-01 om bidrag till
verksamheten.
Föreningen har även inkommit med en reviderad ansökan dat 2009-11-15.
Ansökan gäller i första hand att hårdgöra gräsplanen framför ridhuset till
parkering. Detta innebär att föreningen kan ha fler tävlingar, även på årstider med
sämre väderlek. Detta medför också en säkrare anläggning då hästekipagen inte
behöver blandas med publik.
Denna hårdgjorda gräsplan kan också användas till körning med häst och vagn,
vilket breddar verksamheten.
Åsbo Ponnyklubb har beviljats 164 000 kr av riksidrottsförbundet till stöd för
förbättrande av anläggningen. Föreningen önskar att kommunen kan bidra med
lika mycket och Åsbo Ponnyklubb står för den sista tredjedelen, totalt 492 000 kr.
Förvaltningen föreslår följande kostnadsuppdelning:
Åsbo Ponnyklubb
164 000 kr
Bidrag från Riksidrottsförbundet 164 000 kr
Kultur- och fritidsförvaltningen
55 000 kr
Resterande 109 000 kr ansöks hos kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Reviderad ansökan dat 2009-11-15.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2009-11-25, § 81.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avsätta 55 000 kr till projektet under förutsättning att kommunstyrelsen
tillsätter 109 000 kr till projektet, samt
att hos kommunstyrelsen ansöka om resterande belopp 109 000 kr till projektet.

Signatur justerare
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§ 121

Dnr KFN 2009.0101

Namn på gatan till Lantbruksskolan i Östra Ljungby
Ärendet
Plan- och byggkontoret har begärt namn på gatan till Lantbruksskolan i Östra
Ljungby.
Beslutsunderlag
Östra Ljungby och Källna socknars hembygdsförening föreslår Kunskapsgatan.
Skrivelse från plan- och byggkontoret, dat 2009-10-13.
Skrivelse från Östra Ljungby och Källna socknars hembygdsförening, ank
2009-11-26.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa gatunamnet Kunskapsgatan under förutsättning av godkännande från
räddningstjänsten och Posten.
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Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

13 (16)

Sammanträdesdatum

2009-12-09

§ 122

Dnr KFN 2009.0085

Projekt "mötesplats Klippan"
Ärendet
”Mötesplats Klippan” är namnet på ett projekt som syftar till att öka delaktighet
och samhörighet bland barn och ungdomar i Klippans kommun.
Målet är att genom framförallt musik och samtal, skapa en fysisk mötesplats i det
nya aktivitetshuset Sågen. Projektet ska inspirera till nya pedagogiska modeller i
syfte att överbrygga och förebygga motsättningar och konflikter mellan
ungdomar. Vidare ska projektet ta avstamp i det goda varumärket ”Klippanpopen” och lyfta fram de positiva krafterna.
Planerad budget är på ca 6,3 miljoner och medel söks från Allmänna Arvsfonden
av föreningen Spiritus Mundi.
Projektet beräknas starta i januari 2010 och pågå i 2,5 år.
Kommunen finansierar lokaler, pedagogtid, deltagande i styrgrupp och
referensgrupp.
Föreningen Spiritus Mundi, med säte i Malmö, är projektägare och tar det
administrativa ansvaret och kommunen samt föreningen Neon står som
medsökande.
I projektet deltar kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt de föreningar som har
verksamhet i ”Sågen” (MiC, Svenska Popfabriken, Amabile och
Studiefrämjandet).
Kommunens näringsliv deltar också aktivt via Ronny Andersson – Celest Paper
Klippan AB, Bengt Thomasson – Meccom samt Ulf Bengtsson från Treklövern.
Målen med projektet är bl a:
- att låta barn och ungdomar i Klippans kommun mötas och interagera med
musik och samtal som verktyg.
- att inspirera och uppmuntra till nya pedagogiska modeller och verktyg i
arbetet med att motverka utanförskap och motsättningar bland ungdomar.
- att gjuta liv i aktivitetshuset Sågen, som på sikt har stor potential att
utvecklas till en blomstrande och levande fysisk mötesplats för alla
invånare i Klippans kommun.
- att låta aktörer från skolan, musikskolan, föreningslivet och näringslivet i
kommunen mötas och inspirera och utveckla varandra.
- att arrangera workshops, studiecirklar och musikprogram för barn och
ungdomar i Klippans kommun.
- att anordna ett antal ”uppvisningsarrangemang” där kommuninvånarna
kan ta del av aktiviteterna, samt
- att anordna en sprakande musik- och mötesplatsmanifestation i april/maj
2012 där hela kommunen möts.
Signatur justerare
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Beslutsunderlag
Skrivelse - Information angående projekt ”Mötesplats Klippan” till kultur- och
fritidsnämnden, dat 2009-10-21. (Kfn 2009-10-21)
Ksau beslut 2009-09-23, att ställa sig positiv till projektet. (Kfn 2009-10-21)
Avsiktsförklaring Klippans kommun, dat 2009-10-09. (Kfn 2009-10-21)
Eu-samordnare Ann-Charlotte Thörnblad medverkar. (Kfn 2009-10-21)
Projektplan för ”Mötesplats Klippan” dat 2009-11-16.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2009-11-25, § 84
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna förslag till projektplan för Mötesplats Klippan,
dat 2009-11-16, samt
att förvaltningen får i uppdrag att bevaka ärendet på lämpligt sätt.

Signatur justerare
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§ 123

Dnr 2009.105

Skateboardanläggningen i Klippan
Ärendet
Sedan 2002 finns en skateboardanläggning i närheten av Norrehus.
Beslutsunderlag
Då den öppna ungdomsverksamheten har flyttat till nya lokaler i kv Sågen
diskuteras en ev flytt av skateboardanläggningen till annan plats.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att flytta
skateboardanläggningen inomhus eller utomhus i närheten av Sågen.

Signatur justerare
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§ 124

Informationsärenden
Ärendet
Förfrågan från kommunrevisionen ang samlat grepp på den kommunala konsten
som ej finns med i förvaltningens register. Förvaltningschefen tar upp frågan i
Chefsgruppen.
Förvaltningschefen informerar om Elfdalsvallen. Det har gjorts en beställning om
rivning som beräknas kosta ca 60 000 kr. Rivningen påbörjas v 50.
Ksau 2009-11-11 – Villkor för uthyrning av lokaler på Idrotts- och
Utbildningscenter.
Förvaltningschefen informerar om nuvarande avtalsförhållanden betr
Bowlinghallen.
Säkerheten i Konsthallen diskuteras. Säkerhetssamordnaren ska besiktiga
Konsthallen ang säkerheten och risker och därefter lämna förslag till åtgärder.
Kommunfullmäktige 2009-11-24, Peter Sjöberg har avsagt sig uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ersätts av Matilda Lindblad för
återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Fritidsassistent Jan-Åke Karlsson informerar om verksamheten i Sågen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

