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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KLIPPANS KOMMUN
Bakgrund
Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek
inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta
planer för biblioteksverksamheten.
Under våren 2006 beslöt Kultur- och fritidsnämnden i Klippan att arbetet med en
biblioteksplan för kommunen skulle påbörjas.
Biblioteksplanen ska belysa bibliotekets roll i samhället och hur samverkan mellan
biblioteken och kommunens övriga institutioner kan utvecklas. Detta är viktigt i ett samhälle
där allt fler väljer att utbilda sig under olika skeden i livet, där informationsflödet är enormt,
där böcker inte är en bristvara och där kraven på tillgänglighet ökar.
Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan på följande sätt:
”Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en
analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall
tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta
biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv.”
Till grund för arbetet med planen ligger:
- Unescos folkbiblioteksmanifest (bil 1) där det står att ”folkbiblioteket som lokalt
kunskapscentrum utgör en förutsättning för livslångt lärande” och man uttrycker ”sin
tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft för främjande av utbildning, kultur och
information”.
- Unescos skolbiblioteksmanifest (bil 2) som poängterar skolbibliotekets roll i en
långsiktig utbildningsstrategi.
- Den svenska bibliotekslagen (bil 3) som trädde i kraft 1997 och fastställer bibliotekets
kärnverksamhet.
- Klippans kommunfullmäktiges uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden 2008 (bil 4)
där bl a ökade insatser för folkbildning betonas.
- Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till förvaltningen 2008 (bil 5).
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BESKRIVNING AV BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I KLIPPANS KOMMUN
Huvudbiblioteket, som finns i Klippan och är integrerat med gymnasiebiblioteket, har öppet
44 tim /vecka. Filialbiblioteken i Ljungbyhed och Ö Ljungby har öppet 22 tim/vecka resp 14
tim/vecka. Samtliga bibliotek har minskat öppethållande under sommaren. Personalen på
folkbiblioteken består av 2,38 bibliotekarier och 3,4 assistenter. Grundskole- och
gymnasiebiblioteken har sammanlagt 0,85 bibliotekarier och 0,2 assistent placerade på det
integrerade folk- och gymnasiebiblioteket i Klippan (huvudbiblioteket).
Biblioteken spelar en central roll för informationsökning och lustläsning. Här tillhandahålls
litteratur och information för livets olika skeden och åldrar. När föräldrarna går till
barnhälsovården med sin 8-månadersbaby får de ett presentkort på en bok som de kan hämta
ut på sitt bibliotek och sen håller barnet kontakt med biblioteket genom visningar, bokprat och
läsprojekt under hela skoltiden t o m gymnasiet. Förskole- och skolpersonal inbjuds till
nätverksträffar och utbildning. Vuxenstuderande servas med informationssökningshjälp och
fjärrlån från andra bibliotek. Många besökare använder regelbundet bibliotekens
internetuppkopplade datorer samt hittar litteratur, musik och filmer för lustläsning och
avkoppling. För låntagare med läshinder erbjuds olika former av digitala böcker,
storstilsböcker och lättlästa böcker. För att möta behovet från invandrare lånar biblioteket in
bokdepåer med böcker på efterfrågade språk och även invandrargruppen har naturligtvis stor
nytta av datorerna där man bl a kan läsa dagstidningar från hela världen. I väntrum på tex
folktandvården deponeras böcker och utanför de traditionella bibliotekslokalerna lånas böcker
ut på badhuset och på ett café.
Bibliotekspersonalen deltar i kompetensutveckling och nätverksträffar, framförallt i
Regionbibliotek Skånes regi.
Klippans konsthall som har gemensam ingång med biblioteket bidrar till att biblioteket i mer
än en bemärkelse upplevs som ett kulturcentrum
Gymnasieskolans bibliotek är, som nämnts ovan, integrerat med folkbiblioteket och har en
bibliotekarie anställd på 75%. Gymnasieeleverna präglar naturligtvis till stor del
verksamheten på huvudbiblioteket och innebär att medelåldern på biblioteksbesökarna är
ganska låg. Biblioteksintegrationen medför också synergieffekter vad beträffar personal och
mediabestånd.
På kommunens grundskolor finns skolbibliotek av mycket skiftande kvalitet. Ingen
fackutbildad bibliotekarie arbetar på skolorna, på en del skolor sköter lärarbibliotekarier
skolbiblioteken. Undantaget är Ljungbyhedsskolan som satsar på ett helt nybyggt
skolbibliotek och även söker medel för att kunna anställa fackutbildad bibliotekarie och för
att kunna skaffa ett lokalt, datoriserat utlånings- och registreringssystem som ansluts till
folkbibliotekets utlånings- och katalogsystem.
Grundskolan betalar 4 bibliotekarietimmar/vecka och 8 assistenttimmar/vecka placerade på
huvudbiblioteket i samordningsfunktion för de kommunala grundskolorna.
I kommunen finns två friskolor som endast i viss utsträckning har samarbete med
kommunbiblioteket.
Inget etablerat samarbete finns med socialförvaltningen och med näringslivet.
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BIBLIOTEKET I SAMHÄLLET
För att ge invånarna likvärdiga förutsättningar för ett jämlikt deltagande i samhället måste
biblioteket vara tillgängligt för alla oavsett ålder, bakgrund, utbildning, fysiskt eller psykiskt
funktionshinder.
Biblioteket utgör en viktig hörnsten i arbetet för att underlätta för kommuninvånarna att
vidareutbilda sig, vilket hela samhället tjänar på. Ett väl fungerande folkbibliotek med
välutbildad personal, generösa öppettider, god service vad gäller såväl bokbestånd och
informationsteknologisk utrustning som kvalificerad informationssökning bidrar till att
Klippans kommun blir en attraktiv kommun att bosätta sig i.
Biblioteket fungerar som en fri samlingsplats som bidrar till social sammanhållning. Hit kan
man komma för att tex läsa dagens tidning, delta i något kulturarrangemang eller sköta sin epostkorrespondens.
För att nå så många som möjligt måste biblioteket även bedriva verksamhet utanför de fysiska
bibliotekslokalerna på institutioner av olika slag samt på nätet.
Skolbiblioteken är ett viktigt redskap i skolans pedagogiska arbete och en väl uppbyggd
skolbiblioteksorganisation, där skolbiblioteket är en integrerad del i undervisningen och där
det finns ett etablerat samarbete med folkbiblioteket, medverkar till att uppsatta kunskapsmål
uppnås.
Folk- och skolbibliotekens uppgifter att ge invånarna likvärdiga förutsättningar för ett jämlikt
deltagande i samhället och att fungera som fria samlingsplatser ökar i betydelse i takt med att
människor i Sverige får allt mer skiftande bakgrund och erfarenheter.

BIBLIOTEKET I FRAMTIDEN
Vilken beredskap har vi för följande omvärldsförändringar?
- ökande krav på utbildning och etablerande av ett livslångt lärande
- etablerandet av det mångkulturella samhället
- ett längre liv och bättre hälsa upp i åren
- ökande flexibilitet i tid och rum när det gäller arbete och studier
- ökad konkurrens om fritiden
- ökat kulturutbud
- snabbt ökande tillgång till information

3

HANDLINGSPLAN

Följande områden är extra viktiga att fokusera på. Hur ser det ut nu och hur möter vi
framtiden?:
Tillgänglighet
Människor med olika former av läshinder utgör en allt större låntagargrupp. DAISY-skivor
(digitala talböcker) används av såväl unga dyslektiker som äldre synskadade. Utvecklingen
när det gäller digitala inläsningar går mycket snabbt.
Befolkningsgruppen äldre blir allt större och därmed ökar kraven på tex storstilsböcker och
tekniska hjälpmedel samt uppsökande verksamhet både från dem som bor hemma och dem
som har flyttat till ett vårdboende.
Även invånare med annan språklig och kulturell bakgrund är en växande låntagargrupp som
använder sig av bla möjligheten att läsa dagstidningar på Internet, låna sk LL-böcker (lättlästa
böcker) och ta del av bokdepositioner på andra språk som lånas in från framförallt
Regionbibliotek Skåne.
Bibliotekets inredning är extra viktig för låntagargrupper med någon typ av funktionshinder
men även för att biblioteket ska attrahera alla medborgare oavsett bakgrund och kännas som
”samhällets vardagsrum”.
För att biblioteket i framtiden ska kunna svara på efterfrågan från framförallt låntagare med
läshinder behöver biblioteket en bibliotekarie med ansvar för tillgängligheten. En plan
behövs för hur arbetet med grupper med särskilda behov ska bedrivas samt även en plan för
hur bibliotekslokalerna bäst utnyttjas. Samarbete med Socialförvaltningen bör etableras.
Barn och unga
Enligt Kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål 2007 (bil 6) ska barn- och
ungdomskulturen prioriteras. På intranätet kan man under Barn- och utbildning/grundskola
läsa: ” Om man lyckas med att väcka lusten att läsa och skriva, så blir den fortsatta läs- och
skrivutvecklingen i mångt och mycker en självgående process. Det är därför som det första
mötet med skriftspråket blir så oerhört centralt. Det måste upplevas spännande och givande att
få lära sig att läsa och skriva. En förutsättning för att man ska vilja lära sig läsa och skriva är
att man förstår varför det är bra att kunna. Det är därför det är så viktigt att tidigt intressera
barn för böckernas värld.”
I Klippans kommun finns i nuläget 0,5 barnbibliotekarietjänst, 0,75 gymnasiebibliotekarie,
0,1 grundskolebibliotekarie. På grundskolorna finns inga fackutbildade bibliotekarier och i
flera fall ingen personal alls eller personal endast någon tim/vecka.
För att nå upp till målen och erbjuda en rimlig standard i hela kommunen behövs en
heltidsanställd barnbibliotekarie. Grundskolebiblioteken bör bemannas med lärar- eller i
bästa fall fackutbildade skolbibliotekarier. För att underlätta utlån och lokalisering av skolbiblioteksböckerna samt minska risken för dubbelinköp bör alla skolor satsa på ett
gemensamt skolbiblioteksdatasystem. En gemensan plan mellan Barn- och
utbildningsförvaltning och Kultur- och fritidsförvaltning för samarbete mellan skol- och
folkbibliotek med bas i en skolbiblotekscentral bör upprättas.
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Det livslånga lärandet
Biblioteken möter ett stort behov av hjälp från medborgare som har valt att vidareutbilda sig i
ett senare skede av livet. Efterfrågan på kurslitteratur är stor och mycket fjärrlånas från andra
folk- och högskolebibliotek. De digitala tjänsterna och nätresurserna erbjuder stora
möjligheter att hitta infrmation.
Biblioteket behöver en tydlig strategi för att möta de studerandes krav samt kontinuerlig
kompetensutveckling för att ligga i framkanten när det gäller att tillhandahålla digitala
resurser och nättjänster.
24-timmarsbiblioteket och tekniken
Biblioteket är tillgängligt dygnet runt via webben, det finns betaldatabaser och självbetjäning,
ny teknik i form av tex RFID (identifikationschip som bl a förenklar självbetjäningen och
ökar säkerheten) och TV-spel gör sitt intåg. Internetuppkopplade datorer är sedan många år ett
naturligt inslag på biblioteken och används inte enbart för informationssökning utan även för
att betala räkningar och sköta kontakten med omvärlden. Detta medför nytt synsätt på
arbetsuppgifter och kompetens.
Omvärldens förväntningar på tillgänglighet dygnet runt och tillgång till de modernaste
tekniska lösningarna inom olika områden innebär stora krav på personalens kompetens och
satsningar på personal och utbildning inom detta område är nödvändiga.
Personal
Bibliotekens arbetsuppgifter har i många avseenden förändrats de senaste årtiondena. Inom de
närmaste åren kommer flera biblioteksmedarbetare i kommunen att gå i pension.
Med tanke på pensionsavgångarna bör en plan upprättas över vilka personalkategorier och
vilken kompetens som behövs på biblioteken. Samtlig personal bör ges tillfälle till
regelbunden kompetensutveckling för att kunna erbjuda alla låntagarkategorier bästa möjliga
service och för att känna glädje och stolthet över sitt arbete.
Marknadsföring
Biblioteksverksamheten är en angelägenhet för hela kommunen. Biblioteket når idag ut till
många nöjda besökare och bidrar säkert till att höja livskvaliteten hos många. Men långt ifrån
alla känner till vad som erbjuds både i form av lustläsning och kulturarrangemang samt
service vid studier och informationssökning.
För att nå ut till så många som möjligt bör en plan upprättas för prioritering av våra
verksamhetsområden samt en översyn av öppettider, marknadsföring etc.
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UPPFÖLJNING OCH SAMVERKAN
För att fungera som ett verkningsfullt instrument i biblioteksverksamheten i hela kommunen
bör biblioteksplanen hållas aktuell och regelbundet revideras, förslagsvis vartannat år.
Det bästa sättet att använda kommunens resurser för en bra biblioteksverksamhet för alla
kommuninvånare och för att kunna förverkliga planen är att samarbeta över
förvaltningsgränserna, framförallt med barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
Samarbetet inom Skåne nordväst och Region Skåne är av största vikt för fortbildning,
samköp, låntagarservice etc etc.

Klippan
20080610
Enligt uppdrag
Margareta de Fine Licht
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Bil 1

Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De
kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina
demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas
egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri
och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt
lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för
olika grupper i samhället.
UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft för
främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan efter
fred och andlig utveckling.
UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivt medverka i
en utveckling av folkbiblioteksväsendet.

Folkbiblioteket
Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och information
lätt tillgänglig för sina användare.
Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller
samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan
utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp,
patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården.
Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. Samlingar och
tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern teknologi såväl
som traditionellt material. Kvalitet samt anpassning till lokala förutsättningar och behov skall
tjäna som grundläggande princip. Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling
men skall också tjäna som minne för mänsklig strävan och fantasi.
Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av
ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar.

Folkbibliotekens uppgifter
Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och
kultur bland annat genom att:
1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder
2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer
3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling
4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet
5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskaplig
forskning och utveckling
6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer
7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald

8. Stödja muntlig berättartradition
9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation
10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för
organisationerna och för olika intressegrupper
11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess
användning
12. Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov ta
initiativ till sådan verksamhet.

Lagstiftning, finansiering och samverkan
Folkbibliotekets tjänster skall i princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken är ett samhällsansvar.
De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och bekostas av allmänna medel.
Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en långsiktig strategi för kultur,
informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet.
För att säkerställa och främja en nationell samordning och samverkan inom biblioteksområdet
bör statsmakterna genom lagstiftning och biblioteksplanering fastställa en nationell
bibliotekspolitik. Denna bör grundas på en samsyn och en gemensam standardnivå.
Nätverket inom folkbiblioteksområdet bör utformas med hänsyn till strukturen inom hela det
allmänna biblioteksväsendet.

Ledning och förvaltning
Ett handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställer mål,
prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv organisation
och skötas på ett fackmässigt sätt.
Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt med
berörda intressenter; exempelvis olika användargrupper och yrkeskategorier.
Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att
biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning och studier,
försedda med lämplig teknisk utrustning och ha tillräckligt öppethållande för att passa
användarna. Detta innebär också att biblioteket genom uppsökande verksamhet skall erbjuda
sina tjänster också till dem som inte själva kan komma till biblioteket.
Bibliotekets tjänster skall anpassas till lokala behov.
Bibliotekarien skall aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser. Grundutbildning
och fortbildning för bibliotekarier är en förutsättning för en fullgod kvalitet på bibliotekets
tjänster.
För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättas program för
uppsökande verksamhet och för användarutbildning.

Att förverkliga manifestet
Beslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteksvärlden uppmanas härmed att verka för att
de principer som formulerats i detta manifest omsätts i handling.
Manifestet är utformat i samarbete med International Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA).

Bil 2

Bil 3

Bibliotekslag (1996:1596)

SFS nr: 1996:1596
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1996-12-20
Omtryck: 1998:1249
Ändrad: t.o.m. SFS 2004:1261
Registeruppgifter (regeringen)

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna
biblioteksväsendet.
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur,
information, upplysning och utbildning samt kulturell
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek.
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information
görs tillgänglig för alla medborgare.
Varje kommun skall ha folkbibliotek.
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna
litteratur för viss tid.
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader
för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte
heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare
inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.
4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med
kompletterande medieförsörjning och andra regionala
biblioteksuppgifter.
För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en
eller flera lånecentraler.
5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas
lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att
tillgodose deras behov av material för utbildningen.

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla
högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter
till utbildning och forskning vid högskolan svara för
biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets
biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och
skolbiblioteksverksamheten.
Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken
vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap.
Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för
lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt
särskilda bestämmelser ankommer på staten.
7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet skall samverka.
Kommuner och landsting skall anta planer för
biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker,
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek,
forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek
skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna
till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med
folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att
erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

Bil 4
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag/åtagande
Ansvarsområde
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att verksamheterna bibliotek, musikskola, konsumentvägledning samt bad-, fritids- och friskvårdsanläggningar bedrivs inom tilldelad ram i enlighet med de
riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden hanterar också föreningsfrågor, föreningsbidrag
samt kommungemensamma ungdomsfrågor.
Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget.
Vision
Kultur och fritid för alla.
Inriktningsmål
Inriktningsmålen för perspektiven Ekonomi och Medarbetare är gemensamma för samtliga nämnder.
Perspektiv: Medborgare/kund
Fokusområde: Identitet/varumärke
Inriktningsmål: Ge kommuninvånarna möjlighet till gemenskap och rekreation genom kulturella och
fysiska aktiviteter samt naturupplevelser.
Inriktningsmål: Kommuninvånarna skall känna sig nöjda med kultur- och fritidsutbudet.
Fokusområde: Dialog/information
Inriktningsmål: Elektronisk service och kommunikationskanaler skall tillhandahållas och utvecklas.
Fokusområde: Gymnasieskola
Inriktningsmål: Ökad verksamhets- och lokalsamverkan med skolorna.
Inriktningsmål: Integrerad biblioteksverksamhet med skolorna.
Perspektiv: Ekonomi
Fokusområde: Identitet/varumärke
Inriktningsmål: Verksamheten skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning, och förmåga till
anpassning och omprövning.
Inriktningsmål: De anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka för-ståelsen mellan
förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi.
Perspektiv: Medarbetare
Fokusområde: Identitet/varumärke
Inriktningsmål: Klippans kommun skall upplevas som en tydlig och attraktiv arbetsgivare.
Inriktningsmål: Kommunen skall arbeta för en god personalförsörjning.
GEMENSAMMA RESULTATMÅL
Vi skall öka de anställdas närvaro.
Samtliga anställda skall årligen ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt.
Samtliga anställda skall ha individuellt skriftligt uppdrag.
Perspektiv: Process/arbetssätt
Fokusområde: Identitet/varumärke
Inriktningsmål: Hög servicenivå med positivt och professionellt bemötande.
Fokusområde: Dialog/Information
Inriktningsmål: Utveckla formerna för dialog med föreningslivet.
Perspektiv: Utveckling/framtid
Fokusområde: Identitet/varumärke
Inriktningsmål: Ökade insatser för folkbildning och folkhälsa.
Fokusområde: Attraktivt boende
Inriktningsmål: Konstnärlig utsmyckning i bostadsområden.
Inriktningsmål: Ökad tillgång till bostadsnära vardagsmotion.
Inriktningsmålen bryts i internbudgeten ner till resultatmål med mått för måluppfyllelse enligt
kommunens system för balanserad styrning.
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Kultur
Ansvarsområde
Biblioteksorganisationen omfattar huvudbibliotek med integrerat gymnasiebibliotek i
Klippan samt biblioteksfilialer i Ljungbyhed och Östra Ljungby.
Konsumentrådgivning sker i samarbete med kommunerna Svalöv, Bjuv och Helsingborg.
Musikskolan ger undervisning i sång, musikteori och de flesta musikinstrument samt
anordnar körsång och ensemblespel. I mån av plats kan även vuxna erbjudas
musikundervisning.
I Klippans konsthall arrangeras regelbundet utställningar och andra kulturarrangemang.
Förvaltningen samordnar och arrangerar kulturaktiviteter för barn och vuxna.
Kultur‐ och fritidsnämnden utser årligen kulturpristagare och kulturstipendiater och delar ut
byggnadsvårdspremium.
Det Blomgrenska fotoarkivet med ca 36 000 glasplåtar ägs gemensamt av kultur‐ och
fritidsnämnden och Klippans hembygdsförening (4/5 resp 1/5). Bilderna finns inlagda i en
databas som är tillgänglig för sökning på Klippans bibliotek.
Bidrag beviljas till kulturföreningar och studieförbund enlig t fastställda regler.

Förändringar och framtid
Den digitala världen får allt större utrymme och gör det möjligt att få tillgång till bibliotekets
tjänster hela dygnet. Från sin hemdator kan man redan idag sätta om boklån, reservera
böcker och använda bibliotekskatalogen. Antalet betaldatabaser ,som brukarna gratis kan nå
via sin hemdator, kommer att öka.
Kulturarrangemangen i Konsthallen kommer att utvecklas ytterligare.
Fler kulturarrangemang i samarbete med föreningar och studieförbund kommer att
anordnas i de olika kommundelarna.
Projekt ”Kultur i vården” fortsätter och kommer förhoppningsvis att ingå i den reguljära
verksamheten.
Musikskolan utvecklas bl a genom att olika aktiviteter genomförs för att få fler elever att
anmäla sig till undervisning. Samarbetet med andra musikskolor fortsätter att utvecklas.

Perspektiv, resultatmål och mått
Perspektiv:
Brukare/kund
Mål
Nöjda brukare skall utnyttja biblioteken och musikskolan, besöka
konsthallen och delta i kulturarrangemang.
Mått
Antal besökande vid huvudbiblioteket/år
Antal besök bibliotekssystemet via nätet
Antal elever i musikskolan/år

Målvärde

Antal besök i Konsthallen/år
Andel nöjda invånare
75 000 besökande vid huvudbiblioteket/år
5 000 besök bibliotekssystemet via nätet
250 elever i musikskolan/år
15 000 besök i Konsthallen/år
Minst 75 % nöjda invånare*
*Nöjd‐Medborgarindex(SCB:s analysmodell) mäts vartannat år

Perspektiv:
Ekonomi
Mål
Budgetramen skall hållas.
Mått
Regelbunden uppföljning i nära dialog med personalen vid arbetsplatsträffar
Perspektiv:
Process/arbetssätt
Mål
Allmänkulturverksamheten för barn och vuxna skall planeras
och genomföras i dialog med kulturföreningarna och studieförbunden.
Mått
Antal gemensamma aktiviteter/projekt
Mått
Fem gemensamma aktiviteter/projekt
Perspektiv:
Utveckling/framtid
Mål
Verksamheten skall utvecklas genom kontinuerlig omvärldsbevakning och i
nära dialog med brukarna
Mått
Antal processer
Målvärde
Två påbörjade utvecklingsprocesser.
Mål
Mått

Förslag till plan för konstnärlig utsmyckning upprättas
Färdigställd plan

Resurstilldelning
Tilldelad ram
Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader,
för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2008

8 794 kkr
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Kultur‐ och fritidsnämnd
Underlag för vision och inriktningsmål för 2007

Vision
•

Att ge kommuninvånarna möjlighet till gemenskap och rekreation genom kulturella
och fysiska aktiviteter samt naturupplevelser.

Inriktningsmål
Brukare/kund
Bibliotek, Konsthall och Allmänkultur
•
•
•

Biblioteken skall vara centrum för informationssökning, individuella studier,
kunskap och förströelse
Konsthallen skall vara en lokal inte bara för konst utan för alla slag av
kulturyttringar, upplevelser och spontana möten
Det skall finnas ett rikt kulturutbud för alla i kommunen. Barn‐ och
ungdomskulturen skall prioriteras.

Musikskola
•

Musikskolan skall vara öppen för alla i kommunen och verka för att barn bereds
tillfälle att så tidigt som möjligt komma i kontakt med musik.

.

Bad‐ och friskvård samt fritids‐ och rekreationsanläggningar
•
•
•

Bad‐ och friskvårdsanläggningarna skall arbeta hälsofrämjande och nå så många
kommuninvånare som möjligt inom olika åldersgrupper.
Fritids‐ och rekreationsanläggningarna skall vara tillgängliga, ändamålsenligt
utrustade och hålla en god standard.
Den öppna ungdomsverksamheten skall vara öppen för alla och främst rikta sig till
åldersgruppen 12‐17 år och lovaktiviteterna skall främst rikta sig till barn i
grundskoleåldern.

Föreningsstöd
•

Föreningsstödet skall skapa förutsättningar för en rik flora av föreningar med olika
idéinriktningar och verksamheter.

Ekonomi
•

Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning, decentraliserat
budgetansvar och förmåga till anpassning och omprövning

Personal
•

Personalen skall i sitt arbete ha ett hälsofrämjande förhållningssätt och ha goda
kunskaper inom sina respektive arbetsområden.

Process/arbetssätt
•

Arbetssättet skall präglas av en hög servicenivå och brukarna skall få ett positivt och
professionellt bemötande

Utveckling/framtid

•

Insatserna för folkbildning och förbättrad folkhälsa skall öka.

Margareta Werke

Börje Norén

