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Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2020 för kultur- och fritids
verksamhetsområde
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till
kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid
och fritidsgårdar 2020 med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning
av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan
godkänns.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Inger Lundin
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020
för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid
och fritidsgårdar 2020. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av
mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och
dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom
redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från
kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.
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Viktiga händelser under 2020
Årets pandemi har påverkat förvaltningen och utformningen av verksamheten
har förändrats på flera sätt. En mängd anpassningar har genomförts. Trots det
har verksamheten utvecklats mycket under året och flera nya initiativ har tagits.
Året avslutades med ytterligare restriktioner vilket innebar att verksamheterna
mer eller mindre stängde ner eller ställde om alla aktiviteter från den 21/12 till
24/1-21.

Sammanfattande slutsatser
Trots rådande pandemi som landet drabbats har förvaltningen ändå kunna
erbjuda våra medborgare både angelägen och meningsfull verksamhet.
Fokusområden, strategiska mål och nämndmål
Fokusområdena Trygghet och i balans för hållbarhet med tillhörande
strategiska mål och nämndmål skattas gröna. Verksamheten bedöms ha
varit trygg, tillgänglig och attraktiv.
Fokusområdet delaktighet bedöms gult. Flera av enheterna har under året
försökt hitta nya former för att kunna ge medborgarna möjlighet att vara
delaktiga trots de omständigheter som rått. Dock behöver strukturen
behöver synliggöras, forum utvecklas samt barnperspektivet
implementeras mer tydligt.
Särskilda uppdrag och nämnduppdrag
De särskilda uppdragen gällande tillgänglighet och integrationsstrategi är
genomförda och arbetas med kontinuerligt. De bedöms gröna.
Två av fyra nämnduppdrag är genomförda och avslutade. De andra två tas
med in till nästa år.
Grundförutsättningar
Grundförutsättningen ekonomi bedöms grön. Kultur och fritid redovisar
ett överskott på helåret på 527 tkr. Större delen av överskottet kan
härledas till lägre personalkostnader i jämförelse med budget
Grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling bedöms grön.
Verksamheten ser kontinuerligt över olika processer för att leverera
angelägen verksamhet till kommuninvånarna och prioriterade målgrupper.
Grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare bedöms gul då det är
svårrekryterat i vissa grupper.
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Nämnden ur ett barnperspektiv
Förvaltningen har analyserat verksamheten ur ett barnperspektiv.
Huvuddelen av kultur- och fridsnämndens verksamhet riktar sig till barn
och ungdomar. Det gör att de mål och satsningar som görs inom
nämnden ofta berör barn direkt. Extra tilldelade medel i budgeten har
riktats till aktiviteter för att kunna bredda utbudet och nå barn. Flera
prövningar för barnets bästa har gjorts under året.
Riskhanteringsplan

Åtgärder har gjorts i enlighet med riskhanteringsplanen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser utan är en redovisning
av förvaltningens ekonomi 2020. Målområdet ekonomi bedöms grönt i
verksamhetsberättelsen.
En prövning av barnets bästa av verksamheten under året har beskrivits i
verksamhetsberättelsen under rubriken nämndens resultat ur ett
barnperspektiv.
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