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tlpprop samt anmäIan om tjänstgorande ersättare

IQ ltur- o ch fri ti ds n rin n de n s b e s lu t
Upprop samt anmälan om tjänstgrirande ersättare.
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Kultur- och fritidsnämnden

S 2 Dnr 2018-000003

Yal av protokolljusterare samt dug för justering

Kø ltør- o clt friti dsn àru n d¿ ns b es lø t
Nämnden beslutar âtt utse Mats Mellblom att justera dagens protokoll, justeringsdag

2018-02-74 kl.13.00.

l'*^*""K r w Utdmgsbestyrkæde
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Godkännande av dagordning

Kultur- och fritidsnänndens beslut
Sammanttädet godkännet dagordningen.
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Sida
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Sammantrâdesdatum

2018-02-08

Kultur- och ftitidsnämnden

s4 Dm 2017-000034

Budgetuppföli^irg decemb et 2017

Ka hør- o ch fri ti ds n äm n de ns b e s løt
Nämnden beslutar att godkänna upprättad budgetuppföljning december för kultur- och
fritidsnämndens verksamhet @ilaga 1).

S ammanfuttning au ärendet
Årets resultat visar ett överskott pä 444 tlr och fcirvaltningen har förbrukat 97 o/o av den totala

ludgeten. Det positiva resultatet beror till största del på att förvaltrringen har fått större bidrag
från migrationsverket och VG- legionen ät förväntat. Det beror även pã, att föreningar inte hi'r
sökt bidtag i den omfattning som förväntat. På grund av olika p.r.onulfö.ärrddngar pa Moliden
och Kabyssen så har förvaltningen fått stálla in någta aktivitetei som har bidragit till minskade
intäkter på Moliden samt minskade kostnader på Kabyssen.

Investering av ny svikt på Moliden är inte genomfört är 2077 och förvaltningen har ansökt om
överföring av investeringsmedel till år 2018.

Beslutsunderlag

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott,20lS-01-24 S 5

Budgetuppföljning december

Överföring av investeringsmedel fuãrr- fu 2017 ú1 fu 2018

Be¡lafü ¡,ka ¡rindas ti//:
Kommunlednings fö rvaltningen

l'"""'^'ff"' ¡ ///(
Utdragsbestyrkæde
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SAMMANTNÄONSPNOTOKOLL 7(1s)
Smmtrãdesdatum

2078-02-08

Kultur- och fritidsnämnden

$s Dnr 2018-000012

Årsredovisning kulrur- och fritidsnämnden 2017

Kø ltur- o ch friti ds ntin n de n s b es lu t
Nämnden beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för kultur- och fütidsnämndens
verksamhet tu 2077 þtlaga 2).

S anmarfattning au ären det
Föwaltrringen har sammanställt och upptättat ett fötslag titl kultur- och fritidsnämndens
årsredovisning fu2077.

Kultut- och fritidsnâmndens samtliga mål i styrkorten är upp$dlda vilket får ses som mycket
po¡ftivt. Medborgarenkäten visar att vt àr pà ràtt v'ag och vàia kommuninvånare fu myclet
nöjda med våta verksamheter. -Å.rets resultat visar ett överskott pà 444 tkr som tjll största del
bercr på att fôrvaltningen har fått större bidrag ftån migrationsverket, länsstyrelsen, VG-
te5'ionen samt myndigheten för civilsamhállsfrågor än fãrväntat. Det beror även på att
föreningar inte har sökt bidrâg i den omfattning som förväntat.

Beslutsønderlag

Protokoll kultur- och fritidsnãmndens arbetsutskott, 201g-01 -24 S 4

Åtsredovisning fu 2017 kultur- och fritidsnämnden

Beslutet ska sända.r till:
Kommunlednings föwaltrringen

Kultur- och fritidsförvaltrringens ledningsgrupp

l'""'" 

*K'
lø.r I



KARTSBORGS
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Sida

8(1s)

Kultur- och fritidsnämnden

s6

Internkontroll kultur- och fritidsnämnden 2017

Kaltør- o clt fritidsnän ndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna upptättad intemkontroll för kultur- och fritidsnämndens
verksamhet At2017 þilaga 3).

S annarfattning au ärendet
Förvaltningen har i enlighet med intemkontrollplanen inkommit med rapporter för de olika
kontrollmomenten.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kultur-och fritidsförvaltningen hat en tillfredstdllande
intemkontroll men det finns brister inàgrz av rutjnema.

Brister 6nns avseende delegationsordning, arvoden enligt faststdllda reglementen och IT-policy
De brister som påvisats enlþt nppottemaät pätalade och kommer bli åÇärdade.

Beslatsundeilag
Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-01-24 $ 6

Uppföljningsrapport av intemkonrollplan kultur- och fritidsnämnde¡ fu 2077

Underlag fcir utförd intemkontroll kultur- och fritidsnämnden ãn 2017

Besløtet ska sändas till:
Kommunledningsförvaltninçn

l*"^*""1¿. I ,ttt
Utdmgsbestyrkande
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Dnr 2018-000005

Kultur- och fritidsnämnden

$7

Meddelanden
Inkomna meddelanden deþs ledamötema.
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KOMÀ{UN SAMMÂNTnAoe spnoTo KoLL

Sammt¡ädesd¿tum

2018-02-08

Dnr 2018-000006

Sida

10(1s)

Kultur- och ftitidsnämnden

s8

tton
Kultur- och ftitidschef Thomas Blomgren informetar om aktuell verksamhetsinformation.
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KARLSBORGS 

KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-08 

Kultur- och fritidsnämnden 

§9 Dnr 2018-000007 

Barn- och ungas uppväxtvillkor i I<.arlsborg 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om arbetet med Barn och ungas 
uppväxtvillkor i Karlsborg enligt Anna Sundströms rapport 2016-10-18: 

• Börjar med anti-rök och snuskort på fritidsgården Kabyssen igen.

• Fritidsledarna på fritidsgården Kabyssen ska under år 2018 börja fältassistera i
kommunen vid vissa tillfällen.

• Ska börja med simundervisning för barn med särskilda behov på Moliden.

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren har i uppdrag att välja ut en ärendepunkt vid varje 
nämndssammanträde där man fördjupar sig en artikel från Barnkonventionen och kommer att 
börja med det vid nästa sammanträde. 

Sida 

11(15) 
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2018-02-08

Dnr 2018-000008

Delegationsbeslut
Inkomna delegationsbeslut deþs ledamötema.
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KARTSBORGS

KOMMUN SAMMANTNÄOESPNOTOKOLL
Smmträdesdatum
2078-02-08

Sid¿

13(1s)

Kultur- och fritidsnämnden

s 11 Dnr 2018-000009

Information
Ihttíngeniöt Ania Spee infottt etîat otn :

¡ Detaljplanen för Norra Göta kanalområdet.

Otdfitande Stþ Catlsson (S) inîotmetat om:

o Fôrvaltrringen hat köpt boken "svetiges bästa motionsspåy''där Katlsborg rankas på
25:e plats. Den 6nns att läsa på fôrvaltningen av ledamöterna.

FollrhãIsostateg Aaa Notliag Gus tafsson inforøerar om:

o Socialhållbarhetsplan.

Kultur- och fritidschef Thoøas Blomgten iafotmeratî om:

¡ Personal i Karlsborgs komm'n kan nu välja mellan friskvårdsbidrag eller
friskvårdstimme. I och med den här fötändringen så tas den tidigarã förmånen bort
d.v.s. gratis bad, spinning och vatengympa på Moliden.

r Kultusamordnate och kulturassistent hâr nu flyttat sina kontor till Kulturstugan.

o K¿rlsbotgs kommun kommer inte att fàlãr¡'a skulptuer av andrakommuner i
dagsläget.

o GenomgångavSkaraborgskommunalförbundshandlingsplan.

o Städrutiner av badanläggningen.

l'"""'""'ä' l ,ø/
UtdÊgsbestyrkmde



KARTSBORGS

KOMÀ,tUN SAMM¡¡ITnÅon spnoro KoLL
Smmt¡åidesd¿tum

2018-02-08

Dnr 2018-000010

Sida

14(1s)

Kultul- och ftitidsnärnnden

s12

Kurser och konferenser
¡ Dialogtäff om att utveckla ÅNDT-arbetet i små kommunet çnomfötdes i Skövde 30

januari.

o Bibliotopia 11 april i rrollhättan. christer Hoff (vf) anmäler w frå,, närnnden.

l'"""*Ë'l,w
Utdmgsbestyrkmde



Kultu- och fritidsnämnden

s13

KARTSBORGS

KOMMUN

Ovriga ftägor
Inga öwþ tuãgor.

SAMMAÀITNÄO ESPNOTOKO LL
Samtr?idesda¡¡m

2018-02-08

Dnr 2018-000011

Sid¿

1s(1s)

l-"7'I ú/
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Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämnden2}lg-02-Og S 4

Budgetuppföljning dec 20tT

Kultur och fritidsnämnden
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Q[¿d þsrnanning
470

4t0

BUDGETFORUTSÄTTNIN GÅR
Beelutade åtgârder, eyenruell¡a äekanden samt uppdr4g enrigt fulrnâktþebeslut.

Inföt i-brrdget och anst¿illt füwaltningssekreterarg Íáa och
med 6 februa¡i.
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U
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UTF,{LL DRIFTBUDGET

Nämndens resultaÍapport i tkr. Utfall vid liniärfärbrukning: april = 33o/o iuni = 50%o oktobe I = gilo/odecember = l00o/o

Verksamhet Uúal[2O16 Vúan2WI Uúallio/o av budget

Politisk verksamhet

Lotteriverksamhet

Stöd till studieorganisationer

Allmän kulturverksamhet, övrþ

Bibliotek

Kulturskola

Allmän fritidsverksamhet

Idrotts- och fritidsanläggningar

F ritidsgården Kabyssen

Gemensam administration

Ârbetsmarknadsåtg?irder

Kommunbidrag

Nettoko¡tnad

RESULTAT

Budget Awikelse utfall mot budget Se

trot

7

2

J

4

5

6

7

3

982

-982

-'t4 625

2 093

881

4"t17

1 555

350

3 067

1 255

215

7

11,7

444

-444

-'t6 01,7

3 510

905

4 242

900

444

3 708

"t 478

215

1

178

97

86

108

90

99

94

91,

100

179

"t19

0

0

-16 017

3 633

1 049

3 939

999

450

3 959

1 628

215

4

"t49

444

0

123

t44

-303

99

6

257

150

0

3

-29

\
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KOMMENT,\RTILL UTFÂLL DRIFTBUDGET

Not Kommentar

2

3

4

5

6

7

.Àqåirsdplan
Tidplan ftir

genomfìöraade
av åtgârdsplan

Mindre kostnader för IT-inventarier, kurser, ânnonseíJrg, konsulttjänster och kapitalkostnader an budgeterat.

Minskade kostnader fö¡ aktiviter och transporter p.g.a. sjukskriven
har verksamhetschef arbetat ist2illet fór att tillsätta 

"iL-i"r.

personal. Vid sjukskrivningâr i slutet av fuet så

Minskade intäkter bl. a. p.g.â. sjukskrivningar och tiänstledighet. Semeste¡läneskuld tidigare verksamhetschef.

Föreningar har inte sökt lika mycket bidrag som budgeterat.

Större bidrag från migrationsverket än förväntat.

201,7 som
Föreningar har

planerat.
lnte

Mer
sökt lika

intäkter
^n

mycket bidrag
förväntat

som
genom stöÍe

budgeterat. V
bidrag från

erksamhet
blmd annat

kulturstugan kom
feglonen.

lfìte Eå"g under at

Många
samband

kurser
med

och
öppet forum,

kursdeltagare under
kvartalsmöten

vafen
och

samt inköp av
arbetsgrupp

ny^
friluftsplan

Ipad-plattor
lnte aÎ
Arvoden

med
för

budget.
samrn¿nträden

4

\
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7 837

2 495

1,264

L 700

0

2 243

7

0

1,28

I 510

3 444

1 152

"t 502

0

2 250

5

0

157

8 370

3 399

1 222

"t 220

0

2 404

0

2

123

101

101

94

"t23

0

94

0

0

127

LÖNEKOSTNÂDER

slag 5 inkl' ftirändring av semeste'öneskuld och okompenserad övertid.

Verks¿mhet Uú4112016

Politisk verksamhet

Lotteriverksamhet

,{llmän kulturverksamhet, ovfgt

Bibliotek

Allmän ftitidsverksamhet

Idrotts- och fritidsanl2iggningar

Fritidsgarden Kabyssen

Gemensam administration

R"ESULTAT

uûùt20t1 Budget 2017 Vúallí% Komme¡tar awikelse utfall

Många kurser och kursdeltagare under våren. Arvoden för
sammanträden i samband med öppet forum, kvartalsmöten
och arbetsgrupp friluftsplan som inte är med i budget.

Inget arvode utbetalt.

Vakant bibliotekschefizinst de första trc månadema och
vaka¡t bibliotikarietiänst försra fem månadema.

Kostnad för extratjänst ár inte med i budget men vi får
lönebidrag. Semesterlöneskuld för tidigare verksamhetschef

Vid siukskrivningar i
arbetat istdllet för att

slutet av året så har verksamhetschef
tillsätta vikarie.

\
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PROGNOSUTVECKLING ft elår)

Politisk verksamhet

Lotteriverksamhet

Stöd till studieorganisationer

Allmän kulturverksamheg övrigt

Bibliotek

Kulrurskola

Allmãn fritidsverksamhet

Idrotts- och fritidsanläggningar

F-ritidsgården Kabyssen

Gemensam administration

Arbetsmarknadsåtgzirder

Kommunbidrag

Nettokostnad

SUMMA

Verksamhet Awikelse prognos
mot budg€r i april

Awikelse progûos
mot budget i iuni

Awikelse prognos
mot budget i oktober

.Awikelse utfall mot
budget i december

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-150

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

-1 50

0

0

150

0

0

2

-20

444

0

0

123

144

-303

99

6

251

150

0

3

-29

6
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PERSONÅLUTVECKLING

Antal årsr¡rbetare.

Verksamhet

Bibliotek

Idrotts- och fritidsanl2iggningar

Fritidsgården Kabyssen

Gemensam administr¿tion

r{,NTALÅRSARBETARE

Vú^ll2Ot6 Budget 2017 Udall april Udalliuni Udall olcober Utf¿ll december Kommentar

Vakant bibliotekschefstiänst
de första tre månaderna och
bibliotekarie de första fem
månadema.

Kostnad fór extratiänst åir

inte med i budget men vi
ftr lönebidrag.

Vid siukskrivningar så har
verksamhetschef arbetat
istället för att tillsätta vikarie
i slutet av året.

14,38

4,60

2,53

3,0

4,25

17,20

6,25

3,1

3,1,

4,75

16,99

6,25

2,9

3,47

4,37

flr%

6,25

3,2

3,44

4,37

fl'%

6,31,

3,0

3,53

4,42

nJ6

6,25

2,88

3,66

4,37

7
\
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INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviliade proiekt.

Proiekt $6¡ãmning Verksamhet Belopp, tlrr Utfall
1428

1430

1431

1432

1433

"1434

't435

Kommenta¡

Kommer inte utföras

Utfört

Kommer inte utföras

Ansökt om överföring till år 201g.

Utftirt

Utfört

Utfört

Byte golv mm iudohallen Molidm

850

100

Gemensam administration
Kootorsmöbler

30

Byte datorer
120

Biblioteket

Moliden ny svikt Moliden
250

Uppgradering kassasystern Moliden Moliden
55

Inköp konst 2017 Konst
20

Offentlig utsmyckning Konst
275

83

252

30

1,20

0

n

"t9

0

8
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FÖRSLÂG TILL BESLUT

Kultur- och frtidsnämnden beslutâr att:

(ìodkänna upprättas budgetuppfölining <lecember för kultur- <¡ch fri¡dsnämndens verksamhet.

8-01,-29

'l'hr¡mas Blomgren

Kultur och fritidschcf

9

N
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Bilaga 2 Kultur- och fritidsnåmnden 201g-02-03 S s

Arsredovisnin g 2017

Kultur och fritidsnämnden

i
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VE,RKSAMHE TSBERATTELS E,

Nämndsordförande:

Förvaltningschef:

Ântal årsarbetare:

Stig Carlsson (S)

Thomas Blomgren

17

Uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunal¿ kultur- och fritidsverksamheten samt stöder och samordnar övrigkultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden verkar f<ir samarbete inom verksamhetsområdet med andrakommuner och regionala instanser ff'åstra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund) samt ansvarar för attverksamheten bidrar till att skapa ett gott liv for kommuni ¡vânamaoch ãärmed en attraktiv kommun.
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag ár att bedriva biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen, vara huvudman förkulturskolan och fritidsgårdsverksamheten och erbiuda prognmverksamhet får ala åldrar. vidare ska nämnden ansvara förkonstnärþ utsmyckning i kommunens fastigheter och vìra"rådgivande när det gáller offentlig miljö. Nämnden ska ansvaraför att tillgängliggöra kulturarvet i samarbete med lokala aktörei Nämnden ska även tillse att viktiga kulturmiliöer ochbyggnader tas rillvara enligt gällande rekommendationer.

Kulnu- och fritidsnämndens upp&ag innebár an fördela och hyra ut kommunens lokaler och anläggmngar tìtlidrottsföreningar och allnvinhet tt. Ñä-ttd.r, 
^nsvzt^r 

fc;r att uþphta lokaler för skolans gymrrastikîoch"idrottsundervisning
samt bedriva simundervisning och erbjuda allniint bad. Vidare sia nämnden ansvara för stöd och samarbete medföreningslivet och studieförbunden wilket även inbegnper att adminisrrera ekonomiska bidrag entigt gällande regler samtupprätthålla ett föreningsregister och en bokningsfunkton på kommunens webbplats. Nämnäen àrr.î"r", även för

;:*9ï 
av friluftslivet i kommunen och tilliammans med andra verksamheter även tìll att främja besöksnzidngen iKOfiUnUnen.

Årets re¡øhat

Driftredovisning

tkr

Verks amhetens intäkter

Intäkter

Summa intäkter

Verksametens kostnader

Kostnader

-varav personalkostnader

Verks amhetens nettokostnader

Kommunbidrag

Resultat

Jämftirelsetal

Nettokostnad per invånare (kr)

-Andel av kommunens nettokostnad (þ

Ä¡ets bokslut .Â.tets budget
Fg års

bokslut

3 606

3 606

20 237

7 837

t6 631

17 55t

4 178

4 179

t9 757

8 511

t5 573

t6 077

3 707

3 701

19 718

8 371

t6 0t7

1,6 01,7

Avr¡ikelse
budget

477

478

-JJ

-140

444

16 017

4440444920

ft ///
2017

2 406

4,9

2(6)
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I hd¿elen ingàr udr ,ånt brhtatle jreterin¿ø.

Kommentar årets resultat

Det positiva resultatet beror till största delen på att förvaltningen har fått ett större bidrag från migradonsverket och VG-
regionen àn förvà¡tzt. Det beror även på att föreningar inte hãr sökt bidng i den omfattãing som-förväntat. på grund av
!llt<3 nasgi{fgtuindringar qå Mofiden och Kabyssen så har vi fått ställa ìinâgaaktiviter.,i- h^. bidragit till minskade
intäkter på Moliden samt minskade kostnader på Kabyssen. Årets resulrat [âr"àndâses som positivt då nãmnd och
förvaltning förbrukat ca..97o/o av den totala budgeten.

Drifredovisning verksamhetens nettokostnâd

tkr

Politisk verksamhet

Lotteriverksamhet

Stöd till studieorganisation

Âllmän kulturverksamhet, öwigt

Bibliotek

Kulturskola

.Allmän fritidsverksamhet

Idrotts- och fritdsanläggningar

Fritidsgården Kabyssen

Gemensam administration

Summa

Fg års bokslut

140

-7

21,5

1 399

3 838

443

1,774

5 101

I 122

2 606

16 631

.4¡ets bokslut

178

-7

215

t 478

3 708

444

900

4 242

905

3 510

t5 573

.{,rets budget

L49

-4

215

1 628

3 959

450

999

3 939

1 049

J OJJ

t6 0t7

Åre* uerksamhet

Boende/besökare

Kultur- och fritjdsnämnden har tjllsammans med sin forvaltning, föreningslivet samt öwþ aktörer erbjudit
kommuninvånarna och besökare ett brett utbud av kultur- och lritidsaktii'iteter. Verksam[eten har i h<;g grad haft fokus på
bam och unga. Under ârethar det genomförts en mängd aktiviteter och arrangemang i kommunen der foLltninger -r'ii
delaktig, alltiftân utställning på Fästningsmuseet tjll Nationaldagsfrande. Â¡bltet mèd .kolk rltu...r har återupptagirs under
hösten' Kultursamordnarenhar tillsammans med ungkultur-g*pp.", som besrår av lärarrepresentânter från kommunens
skolor och friskolan i Fonvìk, programlagt förestállningar f<;i eÈver under skoltid. utoka¿å öppettider på Moliden och
Kabyssen.har ökat tillgângligheten för våra kommuninrrå.r".. och besökare. Detta har sragit 

"¿itit 
o.h ...porr..., har varit

positiv' Biblioteket âr nu klara med grundarbetet gällande gemensam biblioteksdatab¿s foi I kommuner i Skaraborg. Arbetet
med uppstart av Kulturstugan fortsätter och invigrung beräknas till maj 2018. Antalet aktiviteter och deltagande bãn- och
ungdomar i vàra förentngar har en fortsatt positiv uweckling. Andelen flickor ökar och utgjorde under våren 45,5o/o av de
totala d'eltagartillfällen¿. En investering av golv och rullbara kampsportsmâttor i vårJudohîI har gjorts för att lösa något av
det ökade behovet. Undet vinterhalvåret finns ytterst få lediga tìåei i våra lokaler. Det har varit eti antal läger på Moliden
och Kadsborg upp-fattas som den perfekta lägerorten där fleitalet föreningar gärna kommer tjllbaka. Inregrationsarbetet har
fortsatt med bl.a. Öppen Hatl på Moliden v^tannanlördag och "After scÈ'ooifotboll" på torsdagseftermiãdagar plus en del
andra aktiviteter i sama¡bete med Sports For You/Västra Götalands IF. Klarar vi lokaltehoven !å talar det mesta för en
fortsattpositiv-ufveckling av föreningat, dehaganntal-,pyÞ!!" 

^ÍÍ îgem îg,läger och besökande gäster. Vårsäsongen
avslutades med vår populära sommarsimskola dâr cirka 150 barn deitog. Kãrn;unen har återþnîått ett bidrag frã'n
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor för att stötta b¿rn-ãch ungdomar med soimarlovsaktiviteter.
Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden fick en något utökad budget ftu 2077. Detta innebar bl. a. att vi behållit utökade öppettider på
Moliden och Kabyssen. Förvaltningen gör ett positir,t bokslut 2017.

Medarbetare

Reþtering av verksamhetschef föt Moliden och Kabyssen, bibliotekschef och bibliotekarie är nu klart. Förvaltningen har
också anstállt en förvaltningssekteterare. Förvaltningen har fâtt fyra extratlànster via arbetsförmedlingen. Arbetet med
organisationen i förvaltningen pågår och medarbetarenkäten vis¿r 

^tt 
v är pâ tâtt vàg.

Samhällsuweckling

Politiker, Förvaltningschef och medarbetare deltar i flera lokala och regionala näwerk. Skaraborgs kommunalförbunds

Kultur och fritidsnämnden, Arsredov
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kultur- och fritidschefsnäwerk arbetat bland annat med att se över kommunernas organisation kring kulturskolor.
Kommunens uwecklingsgnrpp arbetar vidare med översikrsplanen som undedag. En biblioteksdatìLas ;ir implementerad påKatlsbogs !iþ!1"\ och på våra filialer och har ökat utbudeì och servicen föt vàrakommuninvånare och besöka¡e. vi haröppnat upp biblioteken fö1.1ra besöksgrupper och arbetar för ökat besöksantal. Renoveringen av Edets kvamdamm ochBenstamp är nu klar med dlgängþhetsanpassning. ,Arbetet med att utveckla en mötesplats för kulturen fortsk¡ider och
1*9:-gtl av Krrlturstugan beräknas til rnai 201s. Nationaldagsþndet genomfördes med stor framgång och många
besökare' området vid Strandvägen har uwecklats med proiektãt "sommihäng" ddr hängmatto, s"-i bokskåp installeradesi parkområdet. Integration är nu en naturlig del av vårt tãt"í" .rppdr"g inom samtliga verksamheter.

M,ålappþlklse

Perspektiv Kommunfull
mäktþs mål

Nämndens
måI Styrtal Utfall Målvärde

Boende/Besök
aÍe

Kadsborgs
kommun ska
vara attraktiv
för både
boende och
besökare.

a Kultur och
fritid i
Kadsborg ska
erbjuda
kommuninvån
arna och
besökarna en
livsmiljö som
främjar god
folkhälsa med
möjligheter till
ett brett
kulturutbud,
motion,
rek¡eation och
ftiluftsliv.

I Ândel nöjda
kommuninvån
are och
besökare

82,7 80%

Ekonomi Karlsborgs
komrnuns
samlade
ekonomiska
¡esultat ska
motsvara minst
2 o/o av skatter
och generella
statsbidrag.

t vdriktade
medel mot
verksamheter
som utvecklar
kommunens
kultur, fritids
och friluftsliv
samt eû
effektiv
ekonomisk
hushållning för
en budget i
balans

I I Årsprog'os
vid delår och
utfall vid
bokslut (tlr).

444 0

Medarbetare Kadsborgs
kommun sk¿
vt efr
aftraktiv
arbetsgivare.

o Medarberarna i
kommunen ska
erbjudas
ändamålsenliga
och moderna
arbetsförhållan
den och ges
mojlighet till
personlig
utveckling.

I / -Andel nöjda
medarbetare

91,30 900/0

('( Lkl
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Samhällsutveck
litg

Karlsborgs
kommun ska
vara en socialt
hållbar
komrnun.

a Kútur och
fritid ska
tuàrrrja

integrationspro
cessef, vâra efì
resurs i det
l-ivslånga

lärandet samt
skapa

förutsättningar
för ett akrivt
kultur, frit_ids

och
föreningsliv.

t Andel
kommuninvån
afe som ânsef
att Kârlsborg
erbjuder ett
aktir,t kultur,
fritids och
föreningsliv.

82,20^ 80%

S am m anfattan de b e dö n ni ng

,tnalys

Kultu¡- och fritidsnämn¿.tt. 5¿¡ntliga mål är uppfyllda vilket får ses som mycket positivt. Det ekonomiska resultatet är också
positivt' Medborgatenkäten visâr 

^tty1 
àt pâ ràttvägoch våra kommuninvánare är mycket nöjda med våra verksamheter, se

styrkorten.

Áret har präglats av rekryteringsarbete samt arbete med organisation. Förvaltningen gör ett överskott som till största del
beror på ökade intäkter, bidrag från migtationsverket, länsJtyrelsen, vG-regionen samt myndigheten för civilsamhällsfrågor.

Slutsats

Kultu¡- och fritidsnämndens resultat får ses som mycket bra och infor 2018 står vi med full bemanning i vår förvaltning
vilket ger goda förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete.

Utuecklingstendenser

Boende/besôkare

I och med utökade öppetdder på Moliden och Kabyssen ser vi en ökad besöksfrekvens i våra verksamheter.
Sommarsimskolan sticker ut som en ¿ttraktiv utbildrunq 2iven för vâragtannkommuner. Biblioteket dr fortsatt en viktig
mötesplats, inte minst i vårt integrationsarbete. Ung kultur fortsätter ati urvecklas och arbetet med kulturstuga fortskrider
enligt plan. Föreningsaktiviteterna ligger på en stabi-nivå med etr väldigt brett utbud och stort ideellt engagemang. Trycket
på träningst-ider är mycket stort på Moliden. För att föreningslivet skall*kunna fortsätta att utvecklas och.rä*a behöver
tìligánglighet och förutsänningar ses över. Förutsättningarna för en aktiv fritid och friluftsliv har y*,.rtiga.. förbättrats med
satsningen på Tivedens nationalpatk. Hankens isbana hãr fått bättre förutsättningar för spolning rv i. ,ã-t bättre belysning
och är nu ytterligare en motesplats Karlsborg. Förvaltningen behöve¡ fortsatt 

"rb".t" -.d "tt 
stäika upp informationen till 

-
våra medborgare och besökare om dessa goda förutsättningar som finns i kommunen.

Ekonomi

E3 effektfv olh tydlig organisation har satt sig i verksamheterna. vi 
^rbetar- 

för ztt ytterltgare förbättra service och
tjllgänglighet för kommuninvånate och besök¿re. Samtlþ medarbetare skall ha rätt till heltid och detta kommer kultur- och
fritidsnämnden att aktivt driva framöver. För att kunna utöka tillgánglighet samt service till våLra kommuninvånare och
besökare behöver föwaltningen fortsätta arbetet med kompetensför..;f"r"g, effekdvisering, information och service.

Meda¡betare

Förvaltningen atbetat ¿ktivt med 
^tt 

förbättraarbetsmiliö samt art stárka organisationen med rätt kompetens. Kommunen
och förvaltningen arbetar aktivt med personalpolitik föt fuantidarekryterinlar. Service, information och
kommurukationskompete¡s är en kompetenshöjande satsning mot framtideln. Medarbetarnas delaktighet är natu¡ig och
varje enskild medarberare har ett tydligt uppdrag.

Samhällsuweckling

Nämnden verkar för ökat samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och regionala instanser fl'ästraGötalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund) samt ânsvarar för att verksamheten bidrar"tjll att skapa ett gott liv för
kommuninvånarna och därmed bli en än mer attraktiv kommun. Nämnden fortsätter sitt arbete med styrdokument som
friluftsplan, kulturplan samt biblioteksplan för att ge tydlig vägledning i kommunens fnmttdaurvecklingsarbete.
Förvaltningen har fått mycket positiv respons gällande ultgangrghet ãll våra anläggningar samt frilufts;råden.
Besöksnäringen växer i Karlsborg och detta innebär <;tadã f<;rnentningat på kulù"- ;h fritidsförvaltningen.

Kultur och fritidsnämnden, Arsredovisning 201 7
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Kommuninvånarna samt besökarna ställer idag högre krav på information om vilka förutsättningar som finns i kommunen. 
Förvaltningen bör arbeta mer aktivt med kommunikation, information och marknadsföring under kommande år. 

Verksamhetsmått 

F g års bokslut Årets bokslut Årets budget 

Besök/ år Biblioteken 45 539 41 401 48 000 

Utlån/ år Biblioteken 37 938 35 089 48 000 

Antal elever i sommarsimskola Moliden 150 150 130 

Antal badande/ år Moliden 20 778 21 643 22 000 

Antal aktiva utövare/ år, idrott Moliden 23 823 30 206 25 000 

Antal besökare/ publik/ år Moliden 9 232 11 745 10 000 

Antal elever i kulturskolan, vårterminen 70 65 70 

Antal elever i kulturskolan, höstterminen 70 60 70 

Kultur och fritidsnämnden, Årsredovisning 2017 6(6) 
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lnga åtgärder,

lnga åtgärder

Delegationsordningen behöver årligen
revideras.

Ett förtydligande att
rdörande inte ska ha arvode gjordes under

hösten och nämndesekreterare tog även
kontakt med lönekontoret så att det felaktiga

inte skulle betalas ut igen. Den
har rättats

lnga åtgärder

Förvaltningschef kommer utse en lT-
samordd nare för förvaltningen.

lngen åtgärd.

METOD
ANMÄRKNING

Stickprov och avstämning med fackliga organisationer

lnga anmärkningar

Kontroll av slag 710, representation har utförts. Stickprov på var 8:e
verifikation är uttagna för kontroll. lnga anmärkningar.

De delegationsbeslut som är fattade, kontrolleras av
nämndssekretraren som återrapporterar delegationsbeslut till
nämnden. Delegationsordningen upplevs otydlig och det kan finnas
ett mörketal av beslut som inte redovisas.
Arvode för nämndens sammanträde 201 7-03-08 samt
arbetsutskottet20lT-11-08 är uttagna för kontroll och granskade av
Sara Hagberg på lönekontoret i Hova. En awikelse med felaktigt
arvode utbetalt till ordfórande har upptäckts i samband med
nämndens sammanträde 20'l 7-03-08.

Stickprov

Kontroll av slag 646, förbrukningsmaterial har utförts. Stickprov på
var 20'.e verifikation är uftagna för kontroll. lnga anmärkningar.

Har tittat på kommunens lT-policy och anser att den behöver ses
över och anpassas till dagens verksamheter. Granskning har gjort
utifrån punkt 9. Förvaltningen har ingen utsedd lT- samordnare.

Stickprov av tvä föreningars redovisade aktivitetsstöd 2017 är utan
anmärkning.

Redovisn¡ng av måluppfyllelse för samtliga mål i biblioteksplanen.

FREKVENS

2016,2018

Arligen

Arligen

Arligen

2015,2017

2016

Arligen

2017

Arligen

2016,2018

KONTROLL.
ANSVAR

Förvaltningschef

Förvaltningsekonom

Förvaltningsekonom
(Granskas om möjligt
av ekonom från annan
enhet)
Nämndsekreterare

Nämndsekreterare

Nämndsekreterare

Förvaltningsekonom

lT-sa mo rd nare/system-
ansvariga eller
motsvarande

FöreningskonsulenV
förvaltningsassistent

Bibliotekarie med
verksamhetsansvar.

KONTROLLMOMENT

trF IEI<LEVNAU AV P('LISY OgH
STYRDOKUMENT
Policydokument avseende personal och
arbetsmilö exempelvis: Lönepolicy,
Arbetsmiljöpolicy och Personalpolitiskt
program.

lnvesteringspolicy
OBS! Omfattar även felaktig kontering
på driftanslag.

Reglemente för kontroll av verifikationer
inklusive tillämpning och kontering.

Delegationsordning.

Arvoden enligt faställda reglementen

Arendepolicy

Upphandlingspolicy och riktlinjer för
inköp inklusive ingångna ramavtal.
Avstämning mot lev. Reskontra. Endast
godkäna beställare för inköpta varor.
lT-pol¡cy.

Kontroll av föreningsbidrag. Regler
antagna av fullmäktige.

Uppföljning av måluppfyllelse av
biblioteksplanen antaqen av fullmäktiqe.

LöF
NR
1

1.1

1:2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.9
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FREKVENS iIETOD AreÄRomoSPLAN

på ar Dagsavslutet ngen
överrens med kassarapporten.

nämndbeslut.

KONTROLL.
ANSVAR

Förvaltningsekonom

Förvaltningsekonom

Förvaltningsekonom

KONTROLLMOMENT

VEI.(KSA]UIHETSUTOVNING OCH
RUTINER
Handhavande av kontanta medel.-

Leasingavtal
Kontroll av att alla avtal är tecknade av
behörig person.

av
utlägg och förmåner

för resp.
nämnd/bolag. Beslut och u rval görs

behov av repsektive nämnd/bolag

LöP
NR
2.

2.1




