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Kenneth Dådring (M), ordf.
Anders Andersson (KD), 1:e v ordf.
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Cecilia Scott (M)
Annika Ingelström-Nilsson (FP)
Laila Möller Nilsson (S)
Christian Hendlertz (SD)
Lars Håkansson (S), tjg. ers.
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Roger Sjunner (MP), ej tjg. ers.
Kristina Jonsson (M), ej tjg. ers.
Ingela Jönsson (C), ej tjg. ers.
Michael Nemeti (S), ej tjg. ers.
Åsa Edvardsson (SD), ej tjg. ers
Arne Eliasson, områdeschef för bad- och friskvård, § 80
Anders Björkqvist, rektor på Musikskolan, § 80
Ann-Margret Ringnér, friskvårdskonsulent, § 80
Camilla Alexandersson, kulturstrateg
Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg, § 80
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera

Ingrid Fredriksson

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Ingrid Fredriksson

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

Klippans kommun, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-08-22

Datum för anslags
uppsättande

2012-08-28

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

2012-09-19

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2012-08-22

Innehållsförteckning:
§ 78
Yttrande över preliminär regional kulturplan 2013-2015.
§ 79
Beslutsattestanter 2012.
§ 80
Budget 2013 - Nämndens uppdrag (resultatmål) till förvaltningen.
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§ 78
Yttrande över preliminär regional kulturplan 2013-2015.
KFN 2012.115

Ärendet
Region Skåne har översänt en förfrågan om synpunkter på den preliminära
regionala kulturplanen 2013-2015. Yttrandet ska vara inkommet senast
den 14 september 2012 till Kultur Skåne.
Förvaltningens förslag till yttrande:
1. Vad är era förslag till förändringar i remissversionen av kulturplanen för
2013-2015?
Klippans kommuns kultur- och fritidsnämnd ställer sig bakom innehållet i
remissversionen av kulturplanen för 2013-2015, utan önskemål om
förändringar.
2. Vad kommer ni att prioritera under planperioden?
Klippans kommun kommer att prioritera följande under den aktuella
planperioden:
- Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden ska fortsätta att
utvecklas
- Det lokala kulturarvet ska belysas och tillgängliggöras
- Klippans konsthalls verksamhet ska utvecklas och stärkas
- Kulturlivet ska fortsätta att utvecklas med särskilt fokus på barn och unga
- Utveckling av informationskanaler och marknadsföring riktad till brukare
3. Tankar kring samverkansformerna?
Kommunen behöver öka antalet brukare av kultur bland kommuninvånarna.
Möjligheten att ta del av hela Nordvästra Skånes arena för kulturutbud ökar
väsentligt förutsättningarna att uppnå det. Vårt mål är också att i framtiden
ska fler utifrån komma till Klippans kommun och lägga sina resurser på
kulturrelaterade besök. Flera av våra prioriteringsområden ovan (punkt 2)
verkar för att uppnå detta. Att utveckla infrastruktur, marknadsföring, etc. är
en central samverkansform för kommunen i vårt arbete med dessa mål.
Önskvärt är att samtliga kommuner arbetar med samverkansformer för att den
delregionala kulturutvecklingen ska kunna bli verklighet. Det kräver å sin
sida resurser; resurser som inte de mindre kommunerna har. Eftersom de
utgör en väsentlig del av delregionen Nordvästra Skåne, är det viktigt att se
över möjligheterna för dem att söka särskilt finansiellt regionalt stöd. Då
skulle de kunna arbeta utifrån samverkansformerna och utveckla kultur på
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lokal nivå på sätt som främjar den delregionala kulturutvecklingen.
Utifrån Klippans kommuns situation, är alltså samverkansformer mellan olika
kommuner i Nordvästra Skåne kring infrastruktur, resurser och
marknadsföring, samt möjligheten att söka regionalt stöd mycket väsentligt.
Det gäller både på kort sikt och på lång sikt.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att anta och åberopa
förvaltningens förslag till yttrande som sitt.
Beslutsunderlag
Preliminär regional kulturplan 2013-2015.
Förvaltningens förslag till yttrande, 2012-08-08.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 66, 2012-08-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att anta och åberopa förvaltningens förslag till yttrande över regional kulturplan
2013-2015.
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§ 79
Beslutsattestanter 2012.
KFN 2011.0222.002

Ärendet
Enligt gällande regler ska nämnderna fatta beslut om beslutsattestanter.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 77, 2012-08-15.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att för ansvarskod 4071 utse Anders Björkqvist, 740715-6293, fr o m 2012-08-01.
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§ 80
Budget 2013 - Nämndens uppdrag (resultatmål) till förvaltningen.
KFN 2012.0165.041

Ärendet
Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson informerar om kommunens styrmodell som
bygger på balanserad styrning.
Beslutsunderlag
Det diskuteras kring resultatmålen 2013 utifrån 2012-års mål.
Inför 2014-års mål föreslås att förvaltningen har haft dialog med enhetscheferna och
fått deras synpunkter ang mål och mått 2013, samt att beakta delårsbokslutet inför
diskussionen med nämnden i september 2013.
Inriktningsmålen för 2013 är beslutade i nämnden 2011-04-27.
Förvaltningens resultatmål 2012.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till resultatmål för 2013 och
redovisa på nämndens möte i oktober.
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