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2009-10-21

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 framför allt 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 ”Klippan-popen” och lyfta fram de positiva
krafterna.
Budgeten är på ca 6,3 miljoner och medel söks från allmänna arvsfonden av föreningen
Spiritus Mundi.
Projektet beräknas att 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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-10-21

Beslutsunderlag
Skrivelse - Information angående projekt ”Mötesplats Klippan” till kultur- och
fritidsnämnden, dat 2009-10-21.
Ksau beslut 2009-09-23, att ställa sig positiv till projektet.
Avsiktsförklaring Klippans kommun, dat 2009-10-09.
Eu-samordnare Ann-Charlotte Thörnblad medverkar.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ställa sig bakom projekt ”Mötesplats klippan”.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-10-21

Dnr KFN 2009.0083

Rapport om folkbiblioteken i Klippan 2008
Ärendet
Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för olika slags biblioteksstatistik. Årligen
sammanställs uppgifter från bibliotek. Rapporten Folkbibliotek 2008 redovisar statistik från
Sveriges 290 folkbibliotek och 2097 utlåningsenheter angående utlån, mediebestånd, besök
mm.
De senaste åren har Svensk Biblioteksförening bearbetat uppgifterna i rapporten ända ner på
kommunnivå. Detta gör det möjligt att på både läns- och kommunnivå jämföra resurser och
verksamheter. Rapporten inleds med en artikel ”Bibliotekens strategiska betydelse”,
författad av föreningens generalsekreterare Niclas Lindberg.
I rapportens statistik kan man klart se att det finns ett samband mellan antal besök, antal
utlån, antal anställda/1000 invånare och låga driftskostnader. Siffrorna för Klippan ligger
här under medelnivå.
Det finns ofta också ett samband mellan antal böcker, CD, ljudbok mm/invånare, antal
nyförvärv och utlån.
Antalet böcker/invånare är i Klippan högre än snittet i riket, medan utlåningen är relativt sett
låg. Gallringsarbetet, som ska vara ständigt pågående, har de senaste åren inte hunnits med.
Det görs också förhållandevis många nyförvärv. Alla inköpta böcker till grundskolan
registreras i datasystemet som ett förvärv. Utlåning sker sedan lokalt på varje skolenhet och
genererar ingen utlåningsstatistik.
Utbudet av (antalet) CD, ljudbok mm/invånare är lågt.
Huvudbiblioteket är integrerat med gymnasieskolans bibliotek. Gymnasieskolan har ett mer
specialiserat behov av tidskrifter än folkbiblioteket och därför är antalet
tidskriftsprenumerationer/1000 invånare högt.
Endast en tredjedel av grundskolans bibliotek är öppna för elever en timme eller mer/vecka.
Beslutsunderlag
Rapport Folkbiblioteken i Klippan 2008, dat 2009-10-13.
Bibliotekschef Lotta Almqvist medverkar.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2009.0080

Kulturpriset 2009
Ärendet
Till årets kulturpris har två kandidater föreslagits nämligen: Gordon Marsh och Lars-Erik
Braun.
Beslutsunderlag
Nämndens motivering lyder: Ett erkännande av Lars-Erik Braun för betydande
bygdehistoriska insatser.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att 2009 års kulturpris tilldelas Lars-Erik Braun.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2009.0081

Kulturstipendium 2009
Ärendet
Vid ansökningstiden slut har två ansökningar inkommit, nämligen:
Emma Nymberg och Gordon Marsh.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Emma Nymberg får 5 000 kr till terminsavgift på folkhögskola, samt
att Gordon Marsh får 5 000 kr till att ta fram nya förslag på projekt med sång, teater och
dans.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-10-21

Dnr KFN 2009.0082

Byggnadsvårdspremium 2009
Ärendet
Till mottagare av årets byggnadsvårdspremium har föreslagits: Kai och Irene Svensson
ägare till Mölletoftavägen 4039 i Stidsvig samt Peter och Caroline Reinholdz i Färingtofta.
Beslutsunderlag
Fotodokumentation
Yttrande från stadsarkitekt Göran Lönnqvist, 2009-10-19:
Huset är troligen uppfört i slutet av 1800-talet. Av fotona framgår tydligt att
byggnadsarbetena har varit mycket omfattande. Allt från grund till tak har renoverats eller
byggts om. Resultatet har blivit en modern bostad med ett yttre som väl smälter in i den
kulturhistorisk värdefulla och intressanta miljön vid den vackra gamla stenbron över Pinnån.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att 2009 års byggnadsvårdspremium tilldelas Kai och Irene Svensson, Mölletoftavägen
4039 i Stidsvig.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN

§ 95

9 (15)

Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2009.0050

Budgetuppföljning 2009
Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2009-09-30.
Beslutsunderlag
Inga noterade avvikelser mot tilldelad budgetram.
Ansvarsrapport t o m 2009-09-30.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN

§ 96

10 (15)

Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2009.0061

Budget 2010 - ramar etc (driftbudget)
Ärendet
Förvaltningschefen informerar om förslaget till driftbudget 2010.
Beslutsunderlag
Noterade förändringar av budgetramen enl följande:
Ram 2009 innan KB och löneökning -09

32 714 kkr

1. Sänkta arbetsgivaravgifter (41,52 % t 40,45%) 2. Ökad hyra Sågen
3. Ökade hyreskostn. Badhuset
4. Besparing (400 kkr sänkts t 100 kkr, ksau 14/10) 5. Sänkta priser 0-enh (hyra,städ) minsk int.ränta 6. Löneökn., höjda politikerarv. 2009
7. Ny förvaltningsorganisation
Summa förändringar
Ram 2010 exkl löneökn 2010

88
60
300
100
300
546
70
488

33 202 kkr

Förteckning över kommunala bidrag till studieförbunden i närliggande kommuner,
dat 2009-10-21
Förslag till driftbudget 2010 för kultur- och fritidsförvaltningen, dat 2009-10-13.
Förslag till taxor och avgifter för 2010, dat 2009-10-14.
Förvaltningen har redovisat budgetförslaget i den lokala samverkansgruppen (MBL och
AML) 2009-10-19. Fackorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Vidare noteras att nämndens investeringsram för 2010 uppgår till 600 000 kr enligt beslut i
kommunfullmäktige.
Särskilda noteringar/ansvarsområde
Nämnd och ledning (4001) Budget 2009 Förändr. 2010, kkr
Bidrag till studieförb.
562
-40
Bidrag till kartbidrag
70
-10
Bidrag till Bowlingsällskapet 210
-10
Bidrag övrigt
130
-30

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-10-21

Budget 2009
700
550
125
160

Förändr. 2010, kkr
125
75
- 50
- 50
- 80

Idrottsanläggningar (4021)
Lejonkulan städning överlämnas
till föreningarna ht-10

- 50

Bibliotek (4061)
Övriga kostnader

- 10

Musikskola (4071)
Höjning av term.avg ht-10
(fr 550 kr till 600 kr)

10

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till driftbudget för
2010, samt
att godkänna föreslagna taxor och avgifter för 2010.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-10-21

Dnr KFN 2007.0007

KGK:s och KFK:s gemensamma ansökan till Skåneidrotten
Ärendet
Nämnden hyr sedan ett antal år tillbaka lokaler i kv Sågen 8 där bl a Klippans
friidrottsklubb och Klippans Gymnastikkrets bedriver idrottsverksamheter.
Ärendet är tidigare berett i Kfn § 33, 2009-04-22, Kfn § 68, 2009-06-17
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen rapporterar att KFK och KGK gemensamt har ansökt om medel från
Skåneidrotten i syfte att utveckla sina verksamheter i rubricerad lokal.
Projektet heter ”En möjlighet i rätt riktning” där Klippans Gymnastikkrets är projektägare
medan satsningen sker i samverkan mellan Klippans Gymnastikkrets, Klippans
friidrottsklubb, Ängelholms IF och Klippans kommun.
Den totala investeringen för aktuellt projekt uppgår till 410 000 kr.
Skåneidrotten har meddelat att Riksidrottsförbundet beviljar 205 000 kr till projektet under
förutsättning att resterande 205 000 kr kan finansieras av samarbetsparterna.
Förvaltningen föreslår följande fördelning för att täcka resterande kostnad (205 000 kr):
Klippans Gymnastikkrets 30 000 kr
Klippans friidrottsklubb 30 000 kr
Kultur- och fritidsförv. 30 000 kr
Resterande 115 000 kr ansöks hos kommunstyrelsen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avsätta 30 000 kr till projektet, samt
att hos kommunstyrelsen ansöka om resterade belopp, 115 000 kr till projektet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2009.0076

Synpunkter på åtgärder i Klippans idrottshall
Ärendet
Klippans Badmintonklubb har inkommit med skrivelse, dat 2009-09-06 ang synpunkter på
åtgärder i Klippans idrottshall.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Klippans Badmintonklubb, 2009-09-06
Yttrande från fritidskonsulent Björn Lundin, 2009-10-16
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som svar på föreningens skrivelse överlämna förvaltningens yttrande, samt
att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet på lämpligt sätt.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN

§ 99

14 (15)

Sammanträdesdatum
2009-10-21

Dnr KFN 2009.0084

Rapport om verksamheten vid de tempererade friluftsbaden 2009.
Ärendet
Bad- och friskvårdsenheten har upprättat rubricerade rapport, dat 2009-10-21 om årets
erfarenheter.
Rapporten omfattar verksamhetsrapport, ekonomirapport och statistikdel.
Klippans Simsällskap har vid dagens möte ej inkommit med årets redovisning.
Beslutsunderlag
Rapport badverksamheten vid det temp. friluftsbaden 2009, dat 2009-10-21
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Informationsärenden
Ärendet
Ordföranden informerar från överläggningar om budget 2009/2010 mellan ks ordförande,
ekonomichefen och nämndens presidium.
Skrivelse från Lars Erik Braun ang kulturpriset, dat 2009-09-08.
Minnesanteckningar från politikeröverläggning vid SFK:s konferens 2009-08-18 i
Norrköping.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige ang motion om att instifta ett föreningspris,
2009-09-29.
Ordföranden rapporterar från invigningen av Sågen, 2009-10-10.
Kallelse/inbjudan till presidiet från revisorerna i kommunen den 16 nov 2009.
En ordinarie ledamot från nämnden skall utses till mötet.
Ordföranden informerar om att nya förhandlingar gällande avtal för 2010 pågår mellan
ägaren till bowlinghallen och arrendatorn.
Ordföranden informerar om vänortsutbytet i Viala i Finland sommaren 2010.
Ledamoten Lennart Svensson tar upp frågan om motorburen ungdom.
Förvaltningen inväntar svar från Perstorps kommun om ev samarbete i frågan.
Ledamoten Lennart Svensson tar upp frågan om lokalbehovsinventeringen.
Förvaltningen har gjort en delredovisning. En påminnelse har gått ut till föreningarna och
förvaltningen planerar att kunna redovisa resultatet vid nämndens decembermöte.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena,
att särskilt notera skrivelsen från Lars Erik Braun,
att utse ledamoten Antonio Pasquini att tillsammans med presidiet representera kultur- och
fritidsnämnden vid kommunrevisionens möte, samt
att förvaltningen får i uppdrag att på lämpligt sätt bevaka frågan ang vänortsutbytet i Viala i
Finland sommaren 2010.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

