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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-24
Kultur- och fritidsnämnden

§ 17

Dnr 2019/62

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi,
uppföljningstillfälle 1, år 2020
Beslut
1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 12
mars 2020.
2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en
ekonomi i balans 2020, enligt bilaga 2 daterad 12 mars 2020.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2020 från förvaltningen framgår att
nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen
hur det går med arbetet med de kommunövergripande verksamhetsmålen och
med ekonomin. Detta görs som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna
fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder.
Denna rapportering av kultur- och fritidsnämndens genomförda målaktiviteter
och ekonomiska läge avser perioden januari−februari 2020, och innefattar en
prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer
hållas utan avvikelser. Därför finns inga korrigerande åtgärder i bilagda
handlingsplan (bilaga 2).
Målaktiviteter för att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska
nås. Under perioden följde 28 av nämndens 30 målaktiviteter sin plan
(93 procent). Enligt prognos kommer alla aktiviteter genomföras planenligt
under året (100 procent).
Driftskostnader. Under perioden var nämndens nettokostnader för den
löpande verksamheten totalt 0,6 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå
(positiv avvikelse), med störst avvikelse för Kultur och ungdom. Prognosen är
dock att årets driftsbudget kommer hållas utan avvikelser. Därför finns inga
korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan.
Investeringar. Av nämndens totala investeringsanslag för året på 4,9 mnkr har
ingenting bokförts under perioden. Enligt prognos kommer dock hela anslaget
att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsdförvaltningen daterad 12 mars
2020.
2. Målaktiviteter och ekonomi.
3. Handlingsplan med åtgärder.
______
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning
Ekonomienheten för sammanställning
Förvaltningschef
Akten
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