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Klippans bibliotek , kl 18.30-21.30

Beslutande

Bert-Inge Karlsson (KD), ordf.
Kenneth Dådring (M), 1:e v ordf.
Göran Sjögren 2:e v ordf., t o m kl 20.00, §§ 81-86
Ingrid Fredriksson (M)
Mikael Nemeti (S), t o m kl 21.00, §§ 81-87, 89
Antonio Pasquini (S)
Laila Möller Nilsson (S)
Britt Bergebjörk (M)
Ingela Jönsson (C), tjg ersättare
Pia Wåhlin (S), tjg ersättare fr o m kl 20.00 §§ 87-92
Karin Eriksson (S), tjg ersättare fr o m kl 21.00 §§ 88, 90-92

Övriga närvarande

Pia Wåhlin (S), ej tjg ersättare §§ 81-86
Karin Eriksson (S), ej tjg ersättare §§ 81-87, 89
Lars Håkansson (S), ej tjg ersättare
Områdeschef för bad- och friskvård Arne Eliasson, § 86
Kulturstrateg Camilla Alexandersson, §§ 81-87, 89-90
Förvaltningschef, sekreterare Börje Norén
Assistent Ingela Nymberg Olsson
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§ 81
Kulturpriset 2010
KFN 2010.0092

Ärendet
Till årets kulturpris har tre kandidater föreslagits nämligen: Anne Swärd, Bo
Lindholm och Anna-Lisa Osberg.
Beslutsunderlag
Presidiet föreslår Anne Swärd med följande motivering: För hennes författarskap
som omfattas av flera romaner som genomgående har fått lysande recensioner, varav
debutromanen ”Polarsommar” blev Augustnominerad. I hennes senaste roman ”Till
sista andetaget” hämtar Anne Swärd inspiration från miljöer i Klippan, där hon växte
upp och bodde tills den dagen hon tog studenten vid Åbygymnasiet. Hennes
kulturgärning för Klippans kommun fullbordas ytterligare av att hennes romaner
översätts till ett stort antal språk och sprids över hela Europa.
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att 2010 års kulturpris tilldelas Anne Swärd.
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§ 82
Kulturstipendium 2010.
KFN 2010.0087

Ärendet
Vid ansökningstiden slut har tre ansökningar/förslag inkommit nämligen:
Lottie Borgqvist, Bo Lindholm och John Skoog.
Presidiet föreslår att ovannämnda personer erhåller vardera 5 000 kr.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Lottie Borgqvist får 5 000 kr till resor hem från Kävesta folkhögskola där hon
utbildar sig på danslinjen,
att Bo Lindholm får 5 000 kr till hans arbete och dokumentation över bygdens
skolor,
att John Skoog får 5 000 kr till arbetet med en film om Söderåsen och människorna
som bor där, samt
att förvaltningen får i uppdrag att inför beredningen av 2011 års stipendium komma
med förslag på bättre marknadsföringsmetoder.
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§ 83
Byggnadsvårdspremium 2010
KFN 2010.0088

Ärendet
Till mottagare av årets byggnadsvårdspremium har föreslagits: Peter och Karoline
Reinholdz i Färingtofta.
Beslutsunderlag
Yttrande från stadsarkitekt Göran Lönnqvist 2010-10-12:
Fastigheten, en mangårdsbyggnad, har på ett pietetsfullt sätt renoverats och
moderniserats. Den ursprungliga speciella karaktär som präglar den nära 150-åriga
byggnaden har ändå bibehållits. Exteriören har varsamt renoverats med fönsterbyte,
som för tankarna till äldre byggnader från den tidsepok, som går mer är ett sekel
tillbaka.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att 2010 års byggnadsvårdspremium tilldelas Peter och Karoline Reinholdz i
Färingtofta, samt
att förvaltningen får i uppdrag att inför 2011 års byggnadsvårdspremium plocka fram
dokumentationsmaterial över de föreslagna objekten
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§ 84
Föreningsledarpriset 2010.
KFN 2008.0029

Ärendet
Det nya föreningsledarpriset fastställdes av kommunfullmäktige 2009-09-29, § 58.
Beslutsunderlag
Enligt beslut i kommunfullmäktige är sista ansökningsdag för priset den 31 oktober
2010.
Efter diskussion föreslås att nämndens presidium tillsammans med ledamoten Mikael
Nemeti får utse lämplig person till föreninsledarpriset, samt att sista ansökningsdag
för priset flyttas 2011 så att ansökningsdagen sammanfaller med övriga kulturpriser.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att nämndens presidium tillsammans med ledamoten Mikael Nemeti får utse lämplig
person till föreningsledapriset, samt
att sista ansökningsdag för priset flyttas 2011 så att ansökningsdagen sammanfaller
med övriga kulturpriser.
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§ 85
Budgetuppföljning t o m sep 2010.
KFN 2010.0039

Ärendet
Förvaltningschefen presenterar budgetuppföljning t o m september 2010.
I likhet med vad som framgår av delårsbokslutet beräknas nämndens nettokostnader
överskridas med ca 250 000 kr p g a merkostnader för de temp. friluftsbaden.
Beslutsunderlag
Ansvarsrapport t o m 2010-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m september 2010.
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§ 86
Budget 2011 - Driftbudget, taxor och avgifter
KFN 2010.0077

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om förslaget till driftbudget 2011.
Beslutsunderlag
Ram 2010 inkl KB 1/2010

32 786 000 kr

1. Kompensation för ökade hyror
2. Anslag till Baltic Sea Youth Games 2011
3. Kompensation för ökad hyra (Sågen)
4. Kompensation för ökad hyra (Elfd.camping)
5. Kompensation för ökade städkostnader
6. Kompensation för ökade kapitalkostnader
Summa förändringar

152 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
44 000 kr
30 000 kr
33 000 kr
409 000 kr

Ram 2011
33 195 000 kr
Kompensation för löneökningar 2010 och 2011, inom ramen för centralt avsatta
medel, fördelas när förhandlingarna har avslutats.
Förslag till driftbudget 2011 för kultur- och fritidsförvaltningen, dat 2010-10-12.
Förslag till taxor och avgifter för 2011, dat 2010-10-12.
Förvaltningen har redovisat budgetförslaget i förvaltningens samverkansgrupp (enligt
MBL) 2010-10-20. Fackorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Vidare noteras att nämndens investeringsram för 2011 uppgår till 1 450 000 kr enligt
beslut i kommunfullmäktige.
Vid genomgång av förvaltningens förslag till taxor och avgifter föreslås följande
förändringar:
Under punkt 1: Badavgift vid lovbad ändras från 10 kr till 15 kr.
Under punkt 5b. Slopas höjningen av banhyror. Under punkt 12. Upprättas ett
stamkundskort 12-mån för ungdom och senior till en avgift på 1 800 kr. Under punkt
16. säsongskort familj (max 5 pers) återinförs och avgiften är 750 kr och
150 kr/person utöver 5 st. Under punkt 20 a. Slopas höjningen av lokalhyror i
idrottshallar och gymnastikhallar. Under punkt 25. Nytt lånekort ändras från 10 kr till
20 kr.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till
driftbudget för 2011, samt
att godkänna taxor och avgifter för 2011 med de föreslagna ändringarna.
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§ 87
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
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.
Förvaltningens förslag till yttrande angående Regional kulturplan för Skåne 20112012.
Enligt den regionala kulturplanen vill kulturnämnden särskilt ha
synpunkter på följande frågor:
1. Hur ser ni på de föreslagna samverkansformerna?
2. Behöver några utvecklingsmöjligheter förstärkas eller kompletteras
i planen?
3. Vilka utvecklingsmöjligheter är särskilt viktiga för er kommun?
Dessa tre frågeställningar kring kulturverksamheten i kommunen diskuterades vid
de möten som representanter från de nordvästra kommunerna i Skåne haft under
våren 2010.
Regelbundna möten är en förutsättning för att få till stånd en mer utvecklad
samverkan av den art kulturnämnden efterlyser.
I likhet med vad som bibliotekscheferna vid folkbiblioteken i Skåne har framfört i
sitt remissvar dat 2010-10-04 vill också kultur- och fritidsförvaltningen särskilt
betona bibliotekens självklara och aktiva roll i det regionala samarbetet med att
stärka kulturlivet lokalt och regionalt.
Kulturplanen antas verka under en två- årsperiod som ett första steg. En ingående
granskning och utvärdering är viktig inför år 2013 för att den dels ska ingå som en
aktiv del i kommunernas kulturpolitik och dels vara ett effektivt verktyg även under
de därefter följande åren.
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I nuläget behövs inga utvecklingsmöjligheter kompletteras, då vi betraktar att de
relevanta områdena har lyfts i planen. (Fråga 2)
Särskilt viktiga utvecklingsmöjligheter (Fråga 3) för Klippans kommun är:
att stärka Klippans konsthall i rollen som viktig utställningsinstitution
för samtida konst för Skåne Nordvästs inlandskommuner,
att utveckla verksamheten i konsthallen till att omfatta även film- och
fotoutställningar,
att utveckla sysselsättningar med ungdomskulturella förtecken för att
främja kreativitet hos barn och unga,
att utveckla möjligheter för barn och unga att uppleva professionella
kulturproduktioner inom olika konstnärliga yttringar,
att fortsätta utvecklingen av samarbetsformerna med föreningslivet i kommunen,
samt att vi finner ökade samarbetsmöjligheter med våra närliggande kommuner.
Vi vill också betona den fråga som lyfts i kulturplanen och som vid varje möte
kommit upp när representanter från kommunerna träffats under våren – frågan om
tillgänglighet.
Där finns två aktuella förgreningar kring tillgänglighet;
att lösa logistik och kollektivt resande över kommungränser, samt
att de stora institutionerna ska producera verk som lätt kan uppföras i lokaler som
finns att tillgå i de små kommunerna.
Det bör tilläggas att behovet av icke alltför kostnadskrävande produktioner är stort
eftersom kulturbudgetar i de små kommunerna ligger i allmänhet på lägre
summa/invånare än i de större kommunerna.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och till Region Skåne överlämna förvaltningens förslag till remissvar
över kulturplanen för Skåne.
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§ 88
Baltic Sea Youth Games 2011 – Yttrande.
KFN 2010.0012

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat skrivelse från Skåneidrotten dat 2010-08-18 ang.
rubricerade ärende till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Ungdomstävlingen Baltic See Youth Games har genomförts vid sex tillfällen i olika
länder men det är första gången tävlingen genomförs i Sverige.
Tävlingscentret kommer att placeras inom området som disponeras av Ljungbyheds
Park AB. Tävlingen kommer att omfatta ca 20 olika tävlingsgrenar och antalet
deltagare beräknas till ca 1500 personer.
Förvaltningen fick en förhandsförfrågan under sommaren 2009 och
det första informationsmötet genomfördes 2009-08-25 ute på g:a F 5-området med
representanter från Skåneidrotten, kommunen och Ljungbyheds Park AB.
Kommunstyrelsens ordförande informerades därefter om Skåneidrottens
bidragsansökan och därefter har frågan tagits upp i nämndens budgetdialog med
kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidschefen och EU-samordnaren har därefter deltagit i ett antal
planeringsmöten.
Skåneidrotten ansöker om 100.000 kr i bidrag till arrangemanget.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående
att kommunstyrelsen beslutar att avsätta 100.000 kr i bidrag till arrangemanget,
att ett avtal upprättas mellan Skåneidrotten och Klippans kommun där det framgår
vilka åtaganden som respektive part ansvarar för i samband med arrangemanget,
att Kultur- och fritidschefen utses som kommunens kontaktperson gentemot
Skåneidrotten samt att han får i uppdrag att utse en lämplig arbetsgrupp inom
kommunen som koordinerar kommunens åtaganden.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta och åberopa förvaltningens förslag som sitt yttrande i ärendet till
kommunstyrelsen.
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§ 89
Delrapport - Läderfabriksområdet efter rivning/sanering.
KFN 2010.0037

Ärendet
Vid nämndens möte 2010-04-21 informerades utifrån PM dat 2010-03-15 om ett
tilltänkt offentligt konstverk i Klippan av bl a tegelrester från Läderfabriken.
Beslutsunderlag
Nulägesrapport
Rapporten utgår från ett möte med Zara Isaksson, projektledare för
Läderfabriksprojektet.
En diskussion kring uppförande av ett konstverk via projektet för sanering av
Läderfabriksområdet har påbörjats. Zara Isaksson är projektledare och har talat med
konstnären Carolina Falkholt för utförande av verket. Det är tänkt att det i det
framtida sanerade området skulle vara möjligt att integrera ett offentligt konstverk.
Det visade sig att det av Kultur- och fritidsförvaltningens föreslagna offentliga
konstverk som togs upp i nämnden i april 2010, diarienummer 2010.0037, ligger
nära de tankar som finns i Läderfabriksprojektet om hur platsen ska utformas efter
saneringen.
En satsning på att göra platsen till en samlingspunkt och investering som lyfter
Klippans miljö.
Där föreslås ett offentligt konstverk som uppförs som ett monument över
industrihistoriens epok med konstnärliga förtecken byggt av bland annat
Läderfabriksmaterial från rivningen.
Att uppföra två verk med så likartad karaktär verkar onödigt. Förslaget är
att lämna över ramarna för det offentliga konstverket som vi har haft uppe i
nämnden till Läderfabriksprojektet för en presentation i styrgruppen.
Syftet är att styrgruppen via en konsultation med sakkunniga
(stadsarkitekten, planarkitekten och landskapsarkitekten) ska ta ställning till
om ett sådant konstverk skulle kunna bli ett intressant inslag på platsen där
Läderfabriken har varit placerad.
Grunden för diskussionen är förslaget till det offentliga verket, dess innehåll och
ramverk, relaterat till hur det bäst kan komma till gagn för invånarna i kommunen
och på vilka sätt kommunen har bästa möjliga utdelning vad gäller identitet och
profilering.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta projektledaren för Läderfabriksprojektet
och framföra nämndens önskemål om deltagande i planeringen/beredningen av
ärendet.
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§ 90
Omscanning av bilderna i Blomgrens Bildarkiv.
KFN 2010.0071

Ärendet
Vid nämndens möte 2010-06-16 beslutades att anta erbjudandet från IT-enheten att
tillhandhålla lagringsplats i kommunens server för bilderna i Blomgrens bildarkiv.
I erbjudandet ingår också verktyg för att tillgängliggöra bilderna över internet med
åtkomstskydd. Konceptet är till för att man skall kunna titta på bilderna men också
för att göra det möjligt att lägga till information kring bilderna.
Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att på bästa sätt handha och förvalta
bildarkivet. Efter kontakter med berörda föreningar och Nordiska museets arkiv
konstateras att allt bildmaterial d.v.s. alla glasbilderna måste scannas om i syfte att
kunna bevara bildarkivet i bra kvalite för framtiden.
Vidare måste ett särskilt avtal upprättas med bl.a. Klippans Hembygdsförening
kring hur bilderna kan mångfaldigas, användas och visas för allmänheten etc.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har efter kontakter med Arbetsförmedlingen i Klippan hittat en
lämplig person som under en tvåårsperiod fr.o.m. januari 2011 kan ta på sig arbetet
med att scanna in glasbilderna från bildarkivet.
Lönekostnaden för kommunen skulle då bli ca 50.000 kr/år.
För att kunna genomföra scanningsprojektet behövs nyinköp av utrustning samt
etablering av en kontorsplats i bibliotekets källare till en kostnad av ca 50.000 kr.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
att ansöka hos kommunstyrelsen om 50 000 kr till inköp av utrustning för projektet
ur 2010-års budget, samt
att nämnden erhåller 50 000 kr/år under 2011 och 2012 för att täcka projektets
lönekostnader.
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§ 91
Rapport Sommarkul 2010
KFN 2010.0045

Ärendet
Fritidskonsulent Björn Lundin har upprättat en rapport om Sommarkul 2010, dat
2010-10-20.
Beslutsunderlag
Rapport Sommarkul 2010, dat 2010-10-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten om Sommarkul 2010.
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§ 92
Informationsärenden
Ärendet
1. Rapport om ”Sågens” 1-års jubileum, 2010-10-10.
2. Status på friluftsbaden – Ksau 2010-09-08.
3. Mörkläggningsanordning för Konsthallen – Ks 2010-09-01.
4. Skrivelse från Kopparmöllans förskola och fritids, 2010-09-14.
5. Info om överläggningar om budget 2010/2011 mellan Ks ordf., ekonomichefen
och nämndens presidium.
6. Rapport – granskning av kontant försäljningsverksamhet – Revisionen 2010-10-04
7. Infoblad om Kafé Sågen.
8. Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten – Revisionen, 2010-10-04.
9. Rapport hämtad från tidningen Fokus – Revisionen 2010-10-04.
10. Föreläsning med Gunnar Wetterberg – Klippans Kulturcenter 2010-11-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.
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