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§ 72
Förslag till reviderade regler för bidrag till studieförbunden.
KFN 2010.0079

Ärendet
Statens Bildningsråd har reviderat reglerna för bidragen till studieförbunden. Skånes
folkbildningsråd har, på regional nivå, efter diskussioner med representanter för de
olika studieförbunden, skrivit en rekommendation till bidragsregler på det regionala
planet.
Åstorps kommun har sedan 1 januari 2009 fastställt nya regler för de lokala bidragen
till studieförbunden, vilka följer samma principer som på det regionala planet.
Ulla Andersson från Åstorps kommun redogör för Åstorps nya bidragsregler.
Beslutsunderlag
Nedan följer Åstorps kommuns bidragsregler för studieförbunden som gäller fr o m
2009-01-01.
Bidraget fördelas på två delar, basbidrag och utvecklingsbidrag.
Basbidrag
Basbidraget omfattar 90% av anslagna medel och gäller för studieförbundens
löpande verksamhet.
Redovisningen baseras på de två närmast föregående åren och beräkningsgrund för
bidraget är studietimmar, deltagartimmar och kommunalt anslag.
Ansökningsdatum för basbidrag är sista februari och med ansökan skall medfölja en
verksamhetsplan. Övriga dokument kan överlämnas vid en senare tidpunkt.
Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidraget omfattar de resterande 10% av det totala anslaget.
Kultur & fritidsutskottet beslutar vartannat år om en målbeskrivning gällande
bidragets användningsområde.
Studieförbunden ansöker var för sig eller tillsammans. Ansökan sker året innan
bidraget betalas ut.
Efter tre kvartal äger en utvärdering rum av om studieförbunden uppnått delar av
målet med bidraget. Om så ej är fallet reduceras bidraget år 2.
Förslag
Utifrån Åstorps kommuns bidragsregler och förvaltningens förslag, föreslår presidiet
följande fördelningsprinciper för bidrag till studieförbunden.
Bidraget fördelas på två delar, basbidrag och utvecklingsbidrag.
Basbidrag
Basbidraget omfattar 90% av anslagna medel och gäller för studieförbundens
löpande verksamhet.
Redovisningen baseras på de två närmast föregående åren och beräkningsgrund för
bidraget är studietimmar, deltagartimmar och kommunalt anslag.
Ansökan om basbidrag skall senast den 15 mars inlämnas till kultur- och
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fritidsförvaltningen med verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar från det
sist förflutna verksamhetsåret. Redovisningen skall vara utförd enligt god
redovisningssed samt innehålla resultat- och balansräkning, samt förslag till budget
över verksamhetens omfattning och inriktning för nästa verksamhetsår.
Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidraget omfattar de resterande 10% av det totala anslaget och syftar till
utveckling av verksamhet eller nya verksamhetsformer.
Studieförbunden ansöker var för sig eller tillsammans. Ansökan sker året innan
bidraget betalas. 50% av bidraget utbetalas när projektet är godkänt och 50% betalas
ut när slutredovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen.
Förvaltningen har haft samrådsmöte med studieförbunden den 14 september och de
ställer sig bakom förslaget. Vid mötet med studieförbunden framfördes önskemål om
att sista ansökningsdag för bidraget skall vara den 1 maj istället för den 15 mars.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 74, 2010-08-19.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna presidiets förslag till fördelningsprinciper för bidrag till
studieförbunden att gälla fr o m 1 januari 2011,
att sista ansökningsdag för bidraget är den 1 maj, samt
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.
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§ 73
Budget 2010 - Delårsbokslut 2010-08-31.
KFN 2010.0076

Ärendet
Förvaltningen har upprättat och inlämnat rubricerade uppföljning t o m augusti 2010
till ekonomikontoret.
I uppföljningen redovisas kommentarer till budgeten etc.
Beslutsunderlag
Nämnden önskar en analys av medborgarundersökningen som genomfördes under
4:e kv. 2009 för att få en bättre uppfattning om resultatet ang. våra verksamheter.
Under perspektivet Medborgare/kund noteras att kommunstyrelsen under 2010
beslutat att avsätta 600 000 kr till en utredning om en ny idrottshall.
Delårsrapport 2010 från Cockpit.
Delårsrapport – ekonomiskt utfall augusti 2010.
Investeringsuppföljning augusti 2010.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna delårsrapporten t o m augusti 2010, samt
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta Jonas Hertzman, kansliet, och be honom
göra en analys av kultur- och fritidsdelen i medborgarundersökningen som
genomfördes under 4:e kv 2009, samt
att Jonas Hertzman redovisar undersökningen vid nämndens decembermöte.
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§ 74
Budget 2011 - Nämndens uppdrag till förvaltningen. (Resultatmål)
KFN 2010.0043

Ärendet
Kommunens utvecklingsstrateg Anders Ebbesson har vid nämndens möten i januari
och juni informerat om budget 2011 och arbetet med inriktningsmålen och
resultatmålen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har arbetat fram förslag på resultatmål för 2011.
Resultatmålen är uppdelade på följande verksamheter. Ledning och kansli/adm,
Bibliotek, Musikskolan, Allmänkultur och Konsthall, Bad och friskvård,
Ungdomsverksamhet och Drift av anläggningar.
Förslag till resultatmål 2011, dat 2010-09-02.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna förslag på resultatmål inför 2011, samt
att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med utvecklingsstrateg Anders
Ebbesson bearbeta strukturen över redovisningen av Resultatmål/verksamhet.
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§ 75
Rapport om ombyggnaden, idrottslokalen i kv Sågen 8
KFN 2007.0007

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om ombyggnadsprojektet ”En möjlighet i rätt
riktning” i Sågen.
Beslutsunderlag
Klippans Gymnastikkrets och Klippans friidrottsklubb har 2010-03-29 inkommit
med förslag till riktlinjer för externa gästers nyttjande av träningshallen.
Presidiet anser att förslaget till riktlinjer bör omarbetas och vara mindre
detaljreglerat.
Förvaltningen har anlitat f d fastighetschef ClaesGöran Sörman till projektet ”En
möjlighet i rätt riktning”, då Johan Ekenberg avsagt sig uppdraget.
Förvaltningen har tillsammans med f d fastighetschef ClaesGöran Sörman träffat
repr. för Klippans Gymnastikkrets och Klippans friidrottsklubb och gjort upp ett
förslag till plan för det fortsatta arbetet med ombyggnadsprojektet. Sörman har fått i
uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag gällande värme och ventilation etc.
PM – Riktlinjer för externa gästers nyttjande av träningshallen, dat 2010-03-29.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 76, 2010-08-19.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna rapporten,
att förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Klippans Gymnastikkrets och
Klippans friidrottsklubb omarbeta förslaget till riktlinjer för externa gästers nyttjande
av träningshallen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med idrottshallsprojektet samt
projektledarfrågan.
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§ 76
Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Herrevadskloster i
Klippans kommun.
KFN 2010.0078

Ärendet
Länsstyrelsen i Skåne län har upprättat ett förslag 2010-05-07 om bildande av
naturreservatet Herrevadskloster i Klippans kommun.
Beslutsunderlag
Yttrande över förslaget skall göras senast den 15 oktober 2010.
Förvaltningschefen har kontaktat kanslichef Evy Arvidsson i ärendet och i samråd
med henne kommit överens om att kommunen bör göra ett gemensamt yttrande till
Länsstyrelsen som beslutas i kommunstyrelsen.
Förvaltningens synpunkter:
Förvaltningen är positiv till att naturreservatet bildas eftersom det borgar för att
områdets kultur- och naturvärden kan bevaras och säkerställas för framtiden.
Nedan följer några anläggningar/verksamheter som förvaltningen anser att man bör
ta särskild hänsyn till i samband med bildandet och skötseln av naturreservatet.
1. Nybodammslingan (elbelyst motionsslinga) Klippans kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen ansvarar för drift och skötsel av slingan.
2. Skjutbanan vid Horsakärr drivs av Riseberga skyttegille.
3. Ridanläggningen vid Herrevadskloster drivs av Åsbo Ryttarförening. Föreningen
har behov av betesmarker för sina hästar i anslutning till anläggningen.
4. Hundsportanläggningen vid Lilla Kloster drivs av Söderåsens Brukshundklubb.
5. G:a banvaktstugan med dressinuthyrning drivs av Föreningen Veteranjärnvägen i
Klippan.
6. Övernattnings- och rastplats för kanotister i höjd med Lilla Kloster. Klippans
kommun, kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för drift och skötsel av rastplatsen.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 77, 2010-08-19.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa förvaltningens synpunkter som sitt
yttrande i ärendet.
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§ 77
Gäst i Klippansoffan.
KFN 2010.0080

Ärendet
”Gäst i Klippansoffan” kulturserie med samtal mellan programledare och gäster.
Programidén ägs av NordJem.
Beslutsunderlag
Ambitionen är att kulturserien skall vara attraktiv för boende i kommunen och
Nordvästskåne. Kulturserien genomförs inför publik i Klippans Konsthall.
De första gästerna som intog soffan den 12 september 2010 kl 12.00 var Anne Swärd
och Bodil Malmsten.
Arrangemanget blev en succé med över 100 åhörare.
Ett samarbetsavtalet är upprättat mellan Fritidsförlaget Nordjem HB (NordJem), och
kultur- och fritidsnämnden.
Ledamoten Mikael Nemeti m fl påpekar att förslaget till samarbetsavtal borde vara
upprättat och godkänt av nämnden innan avtalet undertecknats.
Samarbetsavtal, dat 2010-08-24.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 82, 2010-08-19.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att godkänna upprättat samarbetsavtal.
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§ 78
Kulturplan för Skåne och delregional kulturplan för Skåne
KFN 2010.0082

Ärendet
Region Skåne, Kulturnämnden, har inkommit med remiss, dat 2010-09-08 ang
regional kulturplan för Skåne 2011-2012. Senast den 20 oktober 2010 ska remissen
besvaras. Den regionala kulturplanen kommer att slutligt fastställas vid
kulturnämndens sammanträde den 3 november 2010.
Beslutsunderlag
Kulturstrateg Camilla Alexandersson informerar om visioner, inriktning och mål
kring den föreslagna regionala kulturplanen för Skåne 2011-2012.
Enligt förslagen i den statliga kultursamverkansutredningen ”Spela samman – en ny
modell för kultursamverkan” är Skåne en av fem regioner/landsting som från och
med 2011 ska ingå i den så kallade kultursamverkansmodellen. Modellen är
utformad så att vissa statliga kulturanslag, efter förhandling mellan stat och region,
fördelas av regionen med utgångspunkt från en regional kulturplan som tagits fram i
samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet.
Minnesanteckningar Nordvästra Skåne augusti 2010, dat 2010-08-25.
Remiss – regional kulturplan för Skåne 2011-2012, dat 2010-09-08
Förslag till kulturplan för Skåne Nordväst, dat 2010-08-18.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande till nämndens möte
den 20 oktober, samt
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta Region Skåne, Kultur Skåne och avisera
att yttrandet inlämnas den 21 oktober 2010.
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§ 79
Skateboardanläggningen i Klippan
KFN 2009.105

Ärendet
Sedan 2002 finns en skateboardanläggning i närheten av g:a Norrehus, bakom
Olssons Vapenaffär.
Beslutsunderlag
När den öppna ungdomsverksamheten flyttade till nya lokaler i kv. Sågen diskuteras
en ev. flytt av skateboardanläggningen till annan plats.
Nämnden har besiktigat anläggningen på plats och konstaterar en del brister i
säkerheten, samt att regelbunden skötsel och tillsyn av anläggningen saknas.
Kultur- och fritidsnämnden § 123, 2009-12-09. Förvaltningen har fått ett uppdrag att
undersöka möjligheten att flytta skateboardanläggningen inomhus eller utomhus i
närheten av kv. Sågen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att åtgärda bristerna på skateboardanläggningen.
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§ 80
Informationsärenden
Ärendet
1. Utställning över S:t Petri kyrka.
2. Förvaltningschefen informerar om Blomgrens Bildarkiv.
3. Information kring digital musikhistoria.
4. Ansökan om ekonomiskt stöd för iordningställande av samlingslokaliteter i
Forestad.
5. Dokumentation av Läderfabriken i Klippan.
6. Rapport från Sveriges Fritids- & Kulturchefsförenings konferens 24-26 augusti.
7. Jubileum Sågen 10-10-10.
8. Protokoll fört vid möte ang. projekt ”En möjlighet i rätt riktning”.
9. Kallelse/Inbjudan från revisorerna i Klippans kommun. En ordinarie ledamot från
nämnden skall utses till mötet.
10. Skrivelse ang. köp av Stidsvigs skola.
11. Idrott hela livet, 2010-08-03, Skåne Idrotten.
12. Kulturpolitik i samspel, 2010-06-24, Kulturnämnden Region Skåne.
13. PM dat 2010-04-09 ang. samverkan mellan Region Skåne och den idéburna
sektorn i Skåne.
14. Utdrag ur protokoll från regeringssammanträde 2010-06-23, Socialdepartementet
ang. bemyndigande att ingå en överenskommelse om att stärka barnets
rättigheter.
15. Info till våra kunder utifrån vår senaste kundenkät inom bad- och
friskvårdsområdet, dat 2010-08-11.
16. Brev ang. idéer om badplats vid t ex Badvägen i Klippan, ink. 2010-08-02.
17. Underhåll av Åbyvallen och behovet av en konstgräsplan, Ksau 2010-08-04.
18. Inköp av portabla hörslingor, hjärtstartare och en boulematta, Ksau 2010-08-04.
19. Invigning av g:a posthuset i Bladhult.
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20. Info om flygdagen den 5 september 2010. Ordförande rapporterar att
filmförsäljningen gick väldigt bra.
21. Inbjudan till utbildning om skatteutjämningssystemet, intäktsutjämning,
kostnadsutjämning.
22. Lägesrapport ang. föreningspriset som ska delas ut i december 2010.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena,
att utse ledamoten Laila Möller Nilsson att tillsammans med presidiet representera
kultur- och fritidsnämnden vid kommunrevisionens möte den 16 november 2010,
samt
att uppdra åt förvaltningen att lämna förslag på inköp av mobil hörslinga enligt beslut
i ksau.
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