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Förvaltningsmål 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
föreslagna övergripande mål för 2016.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-23 att anta en ny vision, strategiska
områden och värdegrund som gäller från och med 2015. 2014-06-16 beslutade
fullmäktige om kultur- och fritidsnämndens övergripande mål för 2015. Kulturoch fritidsnämnden har nu att besluta om förvaltningsmålen 2016. Förvaltningsmålen gäller för förvaltningen, antalet mål anpassas utifrån verksamheten, alla
verksamhetsområden ska ingå och de ska redovisas till nämnden. Förvaltningsmålen ska vara konkreta och mätbara. Mätningar ska göras minst en gång per år
så att måluppfyllelsen kan bedöms och beskrivas i årsbokslutet. Syfte,
mätmetod, nuläge och målnivå ska också beskrivas.
Strategiskt område: Tillväxt
Övergripande mål: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur,
föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets
attraktivitet.
Förvaltningsmål: Vi är bland de 50 bästa frilufts kommuner i landet för
kommuninvånarnas och besökarnas välbefinnande.
Strategiskt område: Kunskap
Övergripande mål: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya
kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och
gemenskap.
Förvaltningsmål:
Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang genomförs
i samarbete med andra aktörer. Fler barn och ungdomar
deltar i våra aktiviteter och arrangemang jämfört med
föregående mätning.
Strategiskt område: Livskvalitet
Övergripande mål: Skapa och utveckla möteplatser med kultur och idrott som
berikar med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi stöttar
särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn, ungdomar och unga vuxna i
fokus.
Förvaltningsmål:
Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller kultur
jämfört med föregående mätning.
Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller idrottsoch motionsanläggningar jämfört med föregående mätning.
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens föreslår nämnden att anta föreslagna förvaltningsmål för 2016.
Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreslagna förvaltningsmål för 2016
efter följande justering i det övergripande målet Livskvalitet: Vi stöttar särskilt
aktiviteter och arrangemang som har barn, ungdomar och unga vuxna i fokus

Utdragsbestyrkande

