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Sammanträdesdatum

22-49
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Plats och tid

Klippans bibliotek, kl 18.30-21.30

Beslutande

Kenneth Dådring (M), 1:e v ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Lennart Svensson (C), ej §§ 32, 37, 38
Mikael Nemeti (S), ej § 32
Antonio Pasquini (S)
Laila Möller Nilsson (S)
Britt Bergebjörk (M)
Bengt Tollstadius (FPL) tjg ersättare, ej § 39
Ljerka Cacija (KD), tjg ersättare
Pia Wåhlin (S), tjg ersättare § 32
Kicky Sinclair (M), tjg ersättare §§ 32, 37, 38, 39

Övriga närvarande

Kicky Sinclair (M), ej tjg ersättare
Matilda Lindblad (V), ej tjg ersättare
Pia Wåhlin (S), ej tjg ersättare
Karin Eriksson (S), ej tjg ersättare
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera

Mikael Nemeti

Laila Möller Nilsson § 32

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________

Börje Norén
Ordförande
____________________________________________

Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________

Mikael Nemeti

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-04-21

Datum för anslags
uppsättande

2010-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

2010-06-01

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2010-04-21

Innehållsförteckning:
§ 22
Rapport om friluftsbaden i Ljungbyhed och Östra Ljungby inför sommaren
2010.
§ 23
Budgetuppföljning 2010.
§ 24
Ansökningar om flaggor och fanor 2010.
§ 25
Rapport från sportlovet 2010.
§ 26
Idrottslokalen i kv Sågen 8.
§ 27
Kompletteringsbudget 2010.
§ 28
Budget 2011 - Inriktningsmål etc.
§ 29
Investeringsplan 2010.
§ 30
Avtal mellan Klippans kommun och Klippans Ridklubb
§ 31
Ansökan om bidrag till inköp av barn- och ungdomslitteratur från Statens
kulturråd.
§ 32
Bidrag till kulturföreningar 2010.
§ 33
Utställning över S:t Petri kyrka.
§ 34
Rapport från Baltic Sea Youth Games 2011.
§ 35
Delegation av arbetsmiljöansvaret.
§ 36
Uppföljning av kommunens Handikapplan.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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2010-04-21
§ 37
Ansökan om bidrag för kostnader i samband med giftig hussvampsangrepp i
Åby Museum.
§ 38
Ansökan om bidrag till lokalhyra för 2010-års förbundsstämma
§ 39
Ansökan om bidrag till musikfesten "Ljudbangen"
§ 40
Ansökan om bidrag till ungdomsverksamhet på Ekebo Nöjescentrum AB.
§ 41
Skyltning utanför Konsthallen
§ 42
Anläggande av tvärled till Skåneleden.
§ 43
Ansökan om bidrag till transportkostnader i samband med flytt av byggmoduler.
§ 44
Stadsparkens Dag 2010.
§ 45
Läderfabriksområdet efter rivning/sanering.
§ 46
Ansökan om bidrag till musikalprojekt våren 2010.
§ 47
Bokslut och verksamhetsberättelse 2009.
§ 48
Förslaget på ny lärarutbildning hotar musik- och kulturskoleverksamheten.
§ 49
Informationsärenden.
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§ 22
Rapport om friluftsbaden i Ljungbyhed och Östra Ljungby inför
sommaren 2010.
KFN 2010.0038

Ärendet
Förvaltningschefen rapporterar om friluftsbaden i Ljungbyhed och Östra Ljungby
inför sommaren 2010.
Beslutsunderlag
Ljungbyheds friluftsbad har fortfarande problem med vattenläckage men
förhoppningsvis skall det ej äventyra driften av badet i sommar.
Inför planeringen av badsäsongen har förvaltningen haft samråd med Klippans
Simsällskap (KSS) och representanter från Badets Vänner i Östra Ljungby samt
Östra Ljungby Scoutkår. Scoutkåren har därefter inkommit med en intresseanmälan
om att driva badet i Östra Ljungby.
Förvaltningen noterar att budget för 2010 utgår från 10 veckors verksamhet vid
friluftsbaden.
Mot bakgrund av Östra Ljungby Scoutkårs skrivelse dat 2010-04-19 påtalade 2:e
vice ordförande Göran Sjögren, vikten av att verksamheten planeras inom tilldelad
budgetram.
Intresseanmälan från Östra Ljungby Scoutkår, 2010-03-17, 2010-04-19
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 24 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera rapporten,
att avtal upprättas med Klippans Simsällskap betr. drift av Ljungbyheds friluftsbad,
att avtal upprättas med Östra Ljungby Scoutkår betr. drift av Östra Ljungby/Stidsvigs
friluftsbad, samt
att avtal upprättas med Klippans Simsällskap betr. simskolor vid båda friluftsbaden.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Budgetuppföljning 2010.
KFN 2010.0039

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2010-03-31. Inga noterade
avvikelser mot tilldelad budgetram.
Beslutsunderlag
Ansvarsrapport t o m 2010-03-31.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m 2010-03-31.
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§ 24
Ansökningar om flaggor och fanor 2010.
KFN 2010.0040

Ärendet
Förvaltningen har annonserat om möjligheten för föreningar och privatpersoner att
ansöka om svenska flaggor och fanor.
Beslutsunderlag
Vid ansökningstidens slut har tre ansökningar inlämnats till förvaltningen.
Flaggorna kommer att delas ut i samband med Nationaldagsfirandet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tilldela flaggor till följande privatpersoner: Elisabeth Blenihnson Ljungbyhed, Jan
Nilsson Klippan och Thure Svensson Klippan.

Signatur justerare
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§ 25
Rapport från sportlovet 2010.
KFN 2010.0041

Ärendet
Fritidskonsulent Björn Lundin har upprättat en rapport dat 2010-04-20 ang.
sportlovet 2010.
Beslutsunderlag
Rapport sportlov, dat 2010-04-20
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 26
Idrottslokalen i kv Sågen 8.
KFN 2007.0007

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om ombyggnadsprojektet ”En möjlighet i rätt
riktning” och träningsverksamheten i Sågen. Det har särskilt noterats vikten av att
lokalerna utformas/byggs på ett sådan sätt att det möjliggör en framtida flexibel
användning. Lokallösningen måste bygga på att lokalerna kan användas för andra
verksamheter än idrott.
Beslutsunderlag
Problemen med ventilationen/värmen i lokalerna är inte lösta. Fastighetsavdelningen
arbetar med att ta fram en lösning.
Förvaltningen har upprättat en överenskommelse med gymnasieskolan 2010-03-26,
gällande upplåtelse av lokalerna till deras musikalprojekt.
Efter ny framställan från gymnasieskolan har förvaltningen upprättat en reviderad
överenskommelse dat 2010-04-06 där ramtiden för skolans repetitioner utökas till att
omfatta vardagar kl 08.00-23.00 och lördagar och söndagar kl 09.00-23.00. Vid ett
möte med representanter för gymnasieskolan, fastighetsavdelningen och kultur- och
fritidsförvaltningen 2010-04-14 kl 13.30 noterades det att skolan behöver större
golvyta för att kunna genomföra den planerade musikalen.
Vidare noterades vikten av att skolans repetitioner kan genomföras i samförstånd
inför premiären.
Mot bakgrund av ovan nämnda möte med skolan kallade förvaltningschefen
projektledare Johan Ekenberg, KGK, till ett möte 2010-04-14 kl 19.15 i syfte att
informera om att det gäller nya förutsättningar för ombyggnadsprojektet och för
föreningens träningsverksamhet i Sågen.
Vid detta möte noterades följande:
1. Tidsplanen för ombyggnadsprojektet ändras så att arbetet med ombyggnaden
omgående stoppas och kan först återupptas den 17 maj 2010. Detta ändrar tidsplanen
för genomförandet och förvaltningen får därför på lämpligt sätt biträda med extra
resurser till projektet.
2. Föreningens träningsverksamhet påverkas under perioden 2010-04-15 t o m
2010-05-16 av bl a följande:
a) Ingen verksamhet får utövas under pågående musikalföreställning.
b) Träningsverksamheten under s k repetitionstid får genomföras i samråd med
skolans representanter.
c) Golvytan för föreningens träningsverksamhet flyttas till södra delen av
idrottslokalen mot järnvägen och avgränsas 20 m från väggen (mot järnvägen)
PM ang ombyggnadsprojektet och träningsverksamheten i Sågen dat 2010-04-15.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen,
att godkänna förvaltningschefens beslut och vidtagna åtgärder enligt PM dat
2010-04-15, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med projektet på lämpligt sätt.
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Utdragsbestyrkande

Sida

9 (35)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

10 (35)

Sammanträdesdatum
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§ 27
Kompletteringsbudget 2010.
KFN 2010.0042

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om kompletteringsbudget 2010.
Beslutsunderlag
Från Konstpotten överförs 200 000 kr till driftbudgeten 2010 och 75 000 kr överförs
till 2010-års driftbudget från driftbudgetens överskott 2009 i syfte att användas för
kulturarrangemang.
PM över- och underskott som förs över från 2009 till 2010 från ekonomikontoret.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 26 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 28
Budget 2011 - Inriktningsmål etc.
KFN 2010.0043

Ärendet
Budget 2011 – Inriktningsmål etc.
Beslutsunderlag
Diskuteras kring inriktningsmålen. Ledamot Bengt Tollstadius föreslår att under
perspektiv Medborgare/kund och Fokusområde Identitet/varumärke stryka sista
meningen som lyder Kommuninvånarna skall känna sig nöjda med kultur- och
fritidsutbudet.
Ett extra nämndsmöte planeras onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.00. Kommunens
utvecklingsstrateg Anders Ebbesson föreslås medverka och informera om budget
2011 kring arbetet med inriktningsmålen och resultatmålen.
Budget 2011 Kultur- och fritidsnämnden, 2010-04-21.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 27, 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utifrån föreslagen ändring godkänna inriktningsmålen för 2011, samt
att kalla till ett extra nämndsmöte den 23 juni 2010
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§ 29
Investeringsplan 2010.
KFN 2010.0044

Ärendet
Förvaltningen rapporterar att nämndens investeringsram för 2010 uppgår till
600 000 kr.
Beslutsunderlag
Nämnden har totalt 1 165 000 kr att disponera under 2010, inkl 565 000 kr som är
överfört från bokslut 2009.
Förvaltningens förslag till fördelning av nämndens investeringsbudget:
Objekt
Budget
Förslag
1. Inventarier/utrustning 300 000 kr
2. Klippans IH
Säkerhetsanordningar
3. Åbyvallen
Upprustning omkl. etc.
Upprustning OVK
4. Klippans Badhus
Konstnärlig utsmyckning
Handikappanp./etapper
Inventarier

50 000 kr

300 000 kr
315 000 kr

250 000 kr
315 000 kr (BS-09)

250 000 kr

250 000 kr (BS-09)
75 000 kr
75 000 kr

Bandsjön
Ny badbrygga

50 000 kr

6. Reserv
Summa

100 000 kr
1 165 000 kr

1 165 000 kr

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen fördelning av investeringsbudgeten för 2010, samt
att överlämna investeringsplan för 2010 till ekonomikontoret för kännedom.
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§ 30
Avtal mellan Klippans kommun och Klippans Ridklubb
KFN 2008.0112

Ärendet
Klippans Ridklubb har i skrivelse dat 2010-04-06 inkommit med ett nytt förslag
(nr 4) till avtal gällande ridanläggningen i Gångvad.
Klippans Ridklubb hyr regelbundet delar av ridanläggningen i Gångvad.
Anläggningen ägs av kommunen och förvaltas av barn- och utbildningsnämnden.
Två begagnade byggbodar har uppförts i anslutning till ridhuset för att användas som
klubbhus.
Beslutsunderlag
Eftersom kommunen äger anläggningen bör föreningen betala hyra när ridhuset
används samt att man betalar en särskild hyra för klubbhusdelen.
Avtal bör upprättas mellan föreningen och kultur- och fritidsnämnden betr. hyra etc.
f r o m 2010-01-01 samt att ett särskilt avtal bör upprättas mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och de kommunala förvaltningar som i övrigt är berörda av
ärendet.
Klippans Ridklubbs förslag till avtal, dat 2010-04-06.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 5, 2010-01-14, § 29 2010-03-18.
Kultur- och fritidsnämnden § 9, 2010-02-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslag till avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Klippans
Ridklubb avseende ridanläggningen i Gångvad, samt
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en särskild överenskommelse med barnoch utbildningsförvaltningen, naturbruksgymnasiet betr. principer för upplåtelse av
ridanläggningen i Gångvad.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

14 (35)

Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 31
Ansökan om bidrag till inköp av barn- och ungdomslitteratur från
Statens kulturråd.
KFN 2010.0047

Ärendet
Statens kulturråd fördelar bidrag för att främja tillgången till litteratur på folk- och
skolbiblioteken och i syfte att öka intresset för läsning bland barn och ungdomar.
Ansökan om bidrag skall vara inlämnat 2010-04-01.
Beslutsunderlag
Villkor för bidrag är att kommunens totala anslag för medier under ansökningsåret
inte får vara lägre än föregående års och anslaget för barnmedier inte får sänkas.
Kulturrådet prioriterar kommuner vars planer för läsfrämjande verksamhet anknyter
till biblioteksplanen och de kommuner som har ett väl utvecklat samarbete med
skolan och folkbibliotek.
Förvaltningen har f n inte fått besked om hur stort anslaget är till bokinköp från
gymnasiet. Grundskolan har informerat om sin anslagsnivå.
Tjänsteskrivelse dat 2010-04-13.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att rapportera till nämnden när mer information finns i
ärendet.
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§ 32
Bidrag till kulturföreningar 2010.
KFN 2010.0048

Ärendet
Inför utbetalningen av bidrag till kulturföreningarna har presidiet möten med varje
förenings ordförande och kassör.
Beslutsunderlag
Presidiet har under våren träffat representanter för kulturföreningarna och diskuterat
bidragen för 2010.
De avtal som skrevs 2009 är väl uppfyllda och förslag till avtal för 2010 upprättas
efter det att nämnden har beslutat om bidragens storlek.
Teater Amabile kom inte till mötet de var kallade, varför de blir kallade till ett
särskilt möte.
Kontot för föreningsbidrag är uppdelat enligt följande:
Lokalkostnadsbidrag
138 000 kr
Föreningsstöd
220 000 kr
Bidrag till 50 och 100 årsjub.
50 000 kr
Bidrag till Valborgsmässo- och Nationaldagsfirande 35 000 kr
Förvaltningens förslag enligt PM dat 2010-04-13.
Lokalkostnadsbidrag
Klippans Amatörernas Folkdanslag
11 000 kr
Teater Amabile
(handlingar saknas)
Åsbo Släkt- o folklivsforskareför.
12 500 kr
Lj-heds Militärhistoriska Museum
50 000 kr (KS Beslut)
Summa:
73 500 kr
Bidrag
För. Hyllstofta Ryggåsstuga
Riseberga-Färingtofta hemb.för.
Klippans hembygdsförening
V Sönnarslövs bygdeförening
Ö Ljungby o Källna hembygdsför.
Föreningen Norden
Åsbo Släkt- o folklivsforskareför.
Klippans Konstförening
Klippans Musikkår
Klippans Ungdomsorkester
Kvinnor tillsammans
Teater Amabile
Klippan-Ängelholm Suzukiför.
Föreningen Veteranjärnvägen
Lj-heds Aeronautiska Sällskap
Biografen Grand
Summa:
Signatur justerare

6 000 kr
9 000 kr
9 000 kr
5 000 kr
9 000 kr
20 000 kr (KS Beslut)
7 000 kr
10 000 kr
(handlingar saknas)
11 000 kr
2 000 kr
(handlingar saknas)
3 000 kr
20 000 kr
20 000 kr (KS Beslut
48 000 kr (KS Beslut) (handlingar saknas)
179 000 kr
Utdragsbestyrkande
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Folkfester etc.
Nationaldagsfirande
Klippans hembygdsförening
Riseberga-Färingtofta hembygds.för.
Ö Ljungby o Källna hemb.för.

1 000 kr (arr.)
1 000 kr (arr.)
5 000 kr (musik)
1 000 kr (arr.)
2 000 kr (musik)

Musikfest i Parken
Svenska Popfabriken

15 000 kr

Valborgsmässoarr.
Munkakören
Summa:

10 000 kr
35 000 kr

Ledamot Laila Möller Nilsson utses som justerare under denna paragraf.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av bidrag till kulturföreningar
2010, samt
att beslut om bidrag till de föreningar som ej inkommit med handlingar tas upp för
beslut på nämndens junimöte.
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§ 33
Utställning över S:t Petri kyrka.
KFN 2010.0009

Ärendet
Bodén Arkitekter har inkommit med offert, dat 2010-02-17 ang iordningställande av
utställning över S:t Petri kyrka.
Beslutsunderlag
Enligt tidigare överenskommelse med repr. från kommunledningen utgör
arkitektkontorets kostnader 200 000 kr exkl utlägg för mervärdeskatt. Denna summa
innefattar en kostnadspost om 60 000 kr för ca 1 000 ex av en bok över S:t Petri.
I kompletteringsbudget 2, finns antaget 200 000 kr till utställningen.
Diskuteras förslag på en ev komplettering av utställningens konstruktion och innehåll
i syfte att utställningen får ett mer internationellt perspektiv. Utställningen ska även
kunna demonteras och transporteras. Kostnaden för detta uppskattas till ca 50 000 kr.
En marknadsföringsplan är gjord och beräknas uppgå till ca 42 000 kr.
Offert ang iordningställande av utställning över S:t Petri, dat 2010-02-17.
Utställningsförslag.
Tilläggsoffert, dat 2010-03-21.
Marknadsföringsplan, dat 2010-04-13
Ledamot Mikael Nemeti deltar ej i beslutet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna grundoffert dat 2010-02-27 och tilläggsoffert dat 2010-03-21 från
Bodén Arkitekter,
att presidiet får i uppdrag att diskutera projektets totala finansiering inkl.
reklambudget med budgetberedningen, samt
att projektets finansiering beslutas i kommunstyrelsen.
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§ 34
Rapport från Baltic Sea Youth Games 2011.
KFN 2010.0012

Ärendet
Förvaltningschefen redogör för rapporten från Baltic Sea Youth Games 2011. Det är
en stor tävling mellan länderna kring Östersjön som genomförs vartannat år med
1 500 – 3 000 deltagare och 17-20 olika idrottsgrenar.
Beslutsunderlag
Rapport Baltic Sea Youth Games 2011, dat 2010-02-18.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 33 2010-03-18.
Kultur- och fritidsnämnden, § 12 2010-02-17.
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslutar
att notera rapporten, samt
att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet på lämpligt sätt.
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§ 35
Delegation av arbetsmiljöansvaret.
KFN 2010.0013

Ärendet
En översyn har gjorts av gällande arbetsmiljöpolicy. Det är huvudsakligen
ansvarsavsnittet som förtydligats. Kommunfullmäktige fastställde 2009-12-15, § 83
den reviderade Arbetsmiljöpolicyn. Ansvarsfördelningen i den nu reviderade policyn
innebär bl a att nämnderna måste fatta nya beslut om delegation av
arbetsmiljöuppdrag.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljöpolicy Kf, § 83 2009-12-15.
Arbetsmiljöpolicy, 2009-09-25.
Tjänsteskrivelse, 2010-03-09.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 34 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att delegera arbetsmiljöansvaret inom nämndens verksamhetsområde till kultur- och
fritidschefen som i sin tur äger rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppdrag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

20 (35)

Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 36
Uppföljning av kommunens Handikapplan.
KFN 2003.0068

Ärendet
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2009-11-04 skall nämnder och förvaltningar
beskriva vidtagna åtgärder enligt handikapplanen.
Kommunens handikapplan anger, utifrån FN:s standardregler och områden, ett
särskilt åtgärdsansvar för respektive nämnd och förvaltning.
Beslutsunderlag
Revidering och uppföljning av kommunens handikapplan för 2006-2009 samt
lägesbeskrivning, 2010-03-04.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 35 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna Handikapplanen till kommunens Handikappråd, samt
att förvaltningen får i uppdrag att kalla till möte med referensgruppen för
handikappfrågor under 2010.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 37
Ansökan om bidrag för kostnader i samband med giftig
hussvampsangrepp i Åby Museum.
KFN 2009.0054

Ärendet
Klippans hembygdsförening har till kommunstyrelsen inkommit med ansökan,
dat 2010-02-14 om bidrag för kostnader i samband med giftig hussvampsangrepp i
Åby Museum.
Kommunkansliet har överlämnat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat i ärendet, Kfn § 70 2009-06-17.
Efter samråd med kommunalrådet noteras att ärendet skall tas upp i
kommunstyrelsen.
Ansökan om bidrag, 2010-02-14.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 38
Ansökan om bidrag till lokalhyra för 2010-års förbundsstämma
KFN 2010.0030

Ärendet
Klippans hembygdsförening har inkommit med ansökan, dat 2010-02-01 om bidrag
till lokalhyra för 2010-års förbundsstämma.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har haft kontakt med föreningen och begärt kompletterande uppgifter
om ärendet.
Nämnden enas om att föreningen får bidraget under förutsättning att de kommer in
med kompletterande uppgifter.
Ansökan om bidrag, dat 2010-02-01.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 37 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Klippans hembygdsförening erhåller ett bidrag om 5 000 kr efter redovisning av
budget och utfall för arrangemanget.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 39
Ansökan om bidrag till musikfesten "Ljudbangen"
KFN 2010.0032

Ärendet
Ljungbyheds IF, fotbollssektionen har i skrivelse, dat 2010-02-04, inkommit med
ansökan om 25 000 kr i bidrag till musikfesten ”Ljudbangen” i Ljungbyhed.
Beslutsunderlag
Presidiet anser att det är viktigt att kommunen stödjer Ljudbangsarrangemanget i
Ljungbyhed i likhet med att kommunstyrelsen avsätter resurser till den årligen
återkommande Klippanfesten.
Förvaltningschefen rapporterar att han efter samråd med kommunalrådet noterar att
kommunstyrelsen kan bidra med 12 500 kr till arrangemanget.
Ansökan, dat 2010-02-04.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 38 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå att kommunstyrelsen beviljar 12 500 kr till musikfesten 2010,
att bevilja Ljungbyheds IF ett bidrag om 12 500 kr till musikfesten ”Ljudbangen”
2010 efter ekonomisk redovisning av arrangemanget,
att från föreningen begära in budget/kalkyl över arrangemanget, samt
att uppmana Ljungbyheds IF att inför 2011 lämna sin ansökan till kommunstyrelsen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 40
Ansökan om bidrag till ungdomsverksamhet på Ekebo
Nöjescentrum AB.
KFN 2010.0031

Ärendet
Ekebo Nöjescentrum har inkommit med skrivelse 2010-02-11 om bidrag till
ungdomsverksamhet på Ekebo.
Beslutsunderlag
Förvaltningen anser att denna typ av verksamhet ligger utanför vad nämnden bör
anslå resurser till.
Ansökan om bidrag, inkom 2010-02-11.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 39 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå ansökan om bidrag till ungdomsverksamhet på Ekebo.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 41
Skyltning utanför Konsthallen
KFN 2008.0033

Ärendet
Engmans Idé & Design har inkommit med skissförslag, dat 2010-03-15 till skylt för
Klippans Konsthall som kan placeras på bibliotekets tegelvägg.
Beslutsunderlag
Ordföranden informerar att gymnasieskolans estetlinje kan trycka upp affischer i A2
format. Presidiet enas om att profiler till 3 A1 format passar bäst på väggen.
Skissförslag, 2010-03-15.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 40 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram kostnaderna för tryck av affischer i A1 och
A2 format, samt
att förvaltningen får i uppdrag att beställa 3 profiler till skyltning i A1 format enligt
offert.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 42
Anläggande av tvärled till Skåneleden.
KFN 2010.0029

Ärendet
Perstorps kommun har inkommit med skrivelse, dat 2010-01-21 ang anläggande av
tvärled till Skåneleden.
Beslutsunderlag
Perstorps kommun har planer på att anlägga en tvärled i nord-sydlig riktning mellan
de idag befintliga Kust- till Kustleden och Ås- till Åsleden. Leden kommer att bli ca
55 km lång med blandad terräng.
Projektet med denna Skåneled drivs av Perstorps kommun tillsammans med ett antal
ideella föreningar och privatpersoner.
Sträckan i Klippans kommun mellan Eketorp och kommungränsen till Perstorp är ca
5 km. Perstorps kommun önskar att Klippans kommun ställer sig positiva till att
sköta underhållet på denna sträcka.
Skrivelse dat 2010-01-21 ang anläggande av tvärled till Skåneleden.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 41 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förutsatt att projektet blir av ställa sig positiv till att sköta underhållet på den ca
5 km långa sträckan i Klippans kommun, samt
att om projektet blir av skriva avtal mellan Perstorps kommun och Klippans kommun
ang tillsyn och skötsel av sträckan.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 43
Ansökan om bidrag till transportkostnader i samband med flytt av
byggmoduler.
KFN 2010.0034

Ärendet
Ljungbyheds Pistolklubb ansöker i skrivelse, dat 2010-03-02 om bidrag till
transportkostnader i samband med flytt av byggmoduler. Ljungbyheds Pistolklubb
bedriver idag verksamhet i Ljungby Gamla skola. Föreningen är i stort behov av en
samlingslokal som kan anpassas för dels luftskytte och dels som klubblokal som kan
handikappanpassas så att möjligheter att främja ungdomsskyttet i alla former berikas.
Beslutsunderlag
Ljungbyheds Pistolklubb har i skrivelse, 2010-04-13 dragit tillbaks ansökan.
Ansökan dat 2010-03-02.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 42 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ärendet är avslutat.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 44
Stadsparkens Dag 2010.
KFN 2010.0035

Ärendet
Stadsparkens Dag är ett årligt återkommande arrangemang där föreningar har
möjlighet att deltaga och visa upp sin verksamhet.
Beslutsunderlag
De senaste åren har föreningarna i mindre omfattning deltagit på Stadsparkens Dag.
Diskuteras hur man tillsammans med föreningarna ska kunna hitta något nytt koncept
där föreningarna ska kunna exponera sig.
Medel avsatta till Stadsparkens Dag 2010 föreslås användas till ett alt. arrangemang
under sommaren.
Klippanfesten som äger rum 6-7 augusti 2010 bidrar förvaltningen sedvanligt med
teaterföreställning för barn.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 43 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att 2010 års medel till Stadsparkens Dag används till ett alt. arrangemang, samt
att förvaltningen får i uppdrag att under hösten 2010 undersöka förutsättningarna för
en ”tankesmedja” där föreningarna tillsammans med förvaltningen försöker hitta nytt
koncept där föreningarna kan exponera sig under 2011.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 45
Läderfabriksområdet efter rivning/sanering.
KFN 2010.0037

Ärendet
Kulturstrateg Camilla Alexandersson informerar presidiet utifrån PM dat 2010-03-15
om ett tilltänkt offentligt konstverk i Klippan av bl a tegelrester från Läderfabriken.
Beslutsunderlag
Innehåll och motivering:
Läderfabrikens tegel utgör material för konstverkets uppförande på den plats där
Läderfabriken ligger. Såväl placering som material har ett inneboende naturligt
symbolvärde för kommunens invånare-identitetsförstärkare.
Ett offentligt konstverk som är ett monument över en viktig faktor under Klippans
mest expansiva tidsepok ska användas av invånare och besökare som mötesplats och
skulptur. En mötesplats att gå in i, klättra på och på olika sätt integrera i – en
”lekplats” för alla åldrar.
Ovanstående punkter talar sitt tydliga ekonomiska språk med flera funktioner till
priset av ett konstverk d v s – en god affär!
Vari ligger det konstnärliga innehållet och värdet?
Professionell känd konstnär med självklar långsiktig konsthistorisk ryktbarhet
erbjuds skapa verket.
Besökares interaktion ligger väl i linje med hur synen på konst förändras och
utvecklas. Det är ett för samtidskonsten typiskt fokus på att radera definitionsgränser
på vad konst är och vad konst ska vara. Ett offentligt konstverk av detta slag utmanar
dessa frågeställningar på ett avancerat och intellektuellt stimulerande sätt.
Ett offentligt konstverk av detta slag har sina självklara beundrare i alla olika
kunskapsskikt. Det är både avancerat och lustfyllt, både visuellt och funktionellt,
både symboliskt historiskt laddat och antyder framtidens krav på nytänkande.
Väsentlig bonus:
Återvinning – i linje med utveckling av det hållbara samhället.
Tåligt – klarar stor påfrestning av väder, vind och invånares ”hantering”.
Billigt – tekniskt underhåll minimalt.
Beroende på konstnärens önskemål, är det också möjligt att använda andra
restprodukter från fabriken. Detta förutsätter dock att byggstarten av det offentliga
konstverket kommer igång om ca ett halvårs tid.
Camilla Alexandersson informerar också om ett planerat ”event” i samband med
rivningen av läderfabriken.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 45 2010-03-18.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får arbeta vidare med ärendet på lämpligt sätt, samt
att bjuda in kulturstrateg Camilla Alexandersson att delta vid nämndens junimöte för
att presentera idéer kring arbetet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 46
Ansökan om bidrag till musikalprojekt våren 2010.
KFN 2010.0049

Ärendet
Klippans gymnasieskola ansöker i skrivelse, dat 2010-03-03 om bidrag till
musikalprojekt, kallat ”Musical Highlights”.
Beslutsunderlag
Projektet är ett samarbete mellan olika program inom gymnasieskolan. Regissör och
koreograf är Gordon Marsh. Skolan ansöker om 25 000 kr i bidrag till projektet.
Förvaltningen ser ett stort värde i att lokalerna i Sågen också används för
kulturarrangemang som ett led i att utveckla fastigheten till ett allaktivitetshus.
Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att 25 000 kr anslås till musikalprojektet
ur anslaget för arrangemang.
Ansökan det 2010-03-03.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 46 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasieskolan, 25 000 kr i bidrag till
rubricerade musikalprojekt som genomförs under maj 2010, samt
att lokalen i kv Sågen 8 upplåtes till arrangemanget utan kostnad.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 47
Bokslut och verksamhetsberättelse 2009.
KFN 2010.0002

Ärendet
En reviderad årsredovisning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2009
presenteras av förvaltningen.
Beslutsunderlag
Analysen för inriktningsmålen ekonomi och process/arbetssätt ändras till bra istället
för ok.
Årsredovisning för 2009.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 47 2010-03-18.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna reviderad årsredovisning för 2009.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 48
Förslaget på ny lärarutbildning hotar musik- och
kulturskoleverksamheten.
KFN 2010.0052

Ärendet
Mats Bengtsson, rektor på Klippans musikskola har inkommit med en skrivelse
2010-03-16 ang förslaget på ny lärarutbildning som hotar musik- och
kulturskoleverksamheten.
Beslutsunderlag
Fram till 2001 fanns en särskild musiklärarexamen med inriktning mot
ungdomsskolan och kommunal musikskola/kulturskola.
2001 års lärarutbildningsreform innebar att musiklärarexamen, liksom många andra
examina, avskaffades. Vid utarbetandet av reformen beaktades dock inte inriktningen
musik- och kulturskola, varför den nya lärarutbildningen inte kom att utformas för
vår verksamhet. Möjligheten till lokal anpassning av lärarutbildningen medförde
dock att utbildning med inriktning mot musik- och kulturskola i stort sett kunde
genomföras som tidigare – trots att högskolorna/universiteten saknade uppdrag att
göra detta.
I det förslag till ny lärarutbildning som presenterades förra året, En hållbar
lärarutbildning, återinfördes utbildning av lärare för musik- och kulturskolan.
I den nu lagda propositionen är utbildningen borta och det saknas kommentar till
varför utredningens förslag tagits bort. Möjligheten att utfärda lärarexamen med
inriktning mot musik- eller kulturskola försvinner. Propositionen ger inget utrymme
för att utbilda sig till flöjtlärare, fiollärare, slagverkslärare o s v med en större
fördjupning utan ämnet musik begränsas till högst 120 p och då i kombination med
ett eller två huvudämnen till som svenska, historia, matematik etc.
Regeringen framhåller att det inte bör utbildas ettämneslärare i estetiska ämnen. Ett
av skälen kan vara lärarfackens påpekande att ettämneslärare har dålig
anställningsbarhet, vilket säkert stämmer när det gäller den allmänna skolan.
I musik- och kulturskolorna medför det istället på sikt en rejäl kvalitetssänkning av
den kompetens vi varit så måna om och stolta över att ha i vår verksamhet.
I förslaget ligger också att alla högskolor ska söka förnyad examinationsrätt vilket
stärker farhågan om att nuvarande utbildningskombinationer ska nollställas och tas
bort.
Denna fråga berör 5 – 7 000 kommunalt anställda lärare. En stor och viktig
yrkesgrupp som varje vecka undervisar ca 400 000 barn och ungdomar.
Musik- och kulturskolorna behöver lärare med tillräcklig djup utbildning i det
konstnärliga hantverk för att kunna förbereda elever till högskolestudier. Vi behöver
också lärare med tillräcklig pedagogisk utbildning för att kunna arbeta med barn i
alla åldrar såväl som vuxna. Vi behöver ettämneslärare.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, § 49 2010-03-18.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2010-04-21
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ställa sig bakom skrivelsen, samt
att skicka skrivelsen vidare till utbildningsdepartementet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sida

35 (35)

Sammanträdesdatum

2010-04-21

§ 49
Informationsärenden.
Ärendet
Ksau 2010-01-20 – Bidrag till föreningar 2010.
Minnesanteckningar från Kulturmöte – Nordväst Skåne 2010-02-12.
Rapport om Klippans Badhus. Förvaltningschefen informerar att vissa reparationer
sen ombyggnaden ej är åtgärdade. Handikappanpassning pågår.
Info om Sommarkul 2010. Förvaltningen arbetar med planeringen inför
sommarlovet.
Rapport om konstnärlig utsmyckning i Klippans Badhus. 250 000 kr är överförda
från bokslut 2009. Förvaltningen undersöker möjligheten om Statens Konstråd vill
vara med i en ny beredningsprocess och anslå medel till projektet.
Rapport om verksamheten i Bowlinghallen. Förvaltningschefen informerar att det
f.n. pågår förhandlingar med två olika arrendatorer.
Förvaltningschefen informerar från upptaktsmöte betr. budget 2011.
Minnesanteckningar förda vid besiktning av Lönnbyvallen, Östra Ljungby, dat
2010-03-12
Minnesanteckningar från ”Kulturchefsmöte”, 2010-03-23.
Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Pernilla Andersson (S) har
flyttat från Klippans kommun och är ej längre valbar. Som ersättare för återstående
tid av mandatperioden 2007-2010 utses Lars Håkansson (S).
Ledamot Mikael Nemeti tar upp frågan om digitalt museum. Förvaltningen har haft
kontakt med Mats Pettersson och Sven Borg som presenterat sina idéer om digitalt
museum. Nytt möte planeras under 3:e kvartalet 2010.
Ledamot Mikael Nemeti tar upp frågan om fornminnesskyltar. Förvaltningschefen
informerar att han träffat repr. från Länsstyrelsen och diskuterat vård av fornminne.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

