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Ärende
Kommunstyrelsen har antagit, KS 2019-05-27 § 81, ”Riktlinjer mål- och
styrmodell”. En workshop har under våren hållits där politiker från kulturoch fritidsnämnden tillsammans med tjänstemän från förvaltningen arbetat
fram förslag på tre nämndmål som ska gälla för nämndens verksamheter.
Målen tar avstamp i kommunens vision om att vara ”Sveriges bästa kommun
att leva, bo och verka i”. Enligt kommunens riktlinjer definieras ett mål som
ett önskvärt resultat. Målen ska fokusera på resultat som behöver prioriteras
i utvecklingsarbetet. Enligt samma riktlinjer är det de förtroende valda som
ska bestämma inom vilka områden nämnden vill göra förflyttningar.
Ovanstående innebär att ”Kultur- och fritidsplan 2016-2020”, KFN 201602-23 § 9, delvis blivit inaktuell i det som berör mål och strategier.
Nämnden har också uppdraget att fatta beslut om de nya nämndmål som
föreslås gälla för verksamheten:


Kultur- och fritidsnämnden arbetar främjande för ungdomars hälsa
och välmående



Kultur- och fritidsnämnden arbetar främjande för att motverka äldres
ensamhet och isolering



Kultur- och fritidsnämnden utvecklar ett kultur- och fritidspolitiskt
program

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på inriktning för kultur och fritid
att gälla under återstoden av mandatperioden. Honnörsorden som ska
genomsyra all verksamhet är: tillgänglighet, hälsa, engagemang och
delaktighet. Inriktningen innehåller även de tre nämndmålen för
verksamheterna. Inriktningen kommer att utgöra grund för det kultur- och
fritidspolitiska program som enligt nämndens mål ska utvecklas.
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Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta inriktning för kultur och fritid 2020-2022 inklusive nämndmål.
Inriktningen ersätter Kultur- och fritidsplan 2016-2020.
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