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Dnr KFN 2012:19.809

Förslag till Nämndsplan 2013
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden fastställer varje år nämndsplan, som korresponderar
med aktuella mål i kommunfullmäktiges övergripande mål och riktlinjer. Planen
anger nämndsmål, för påföljande års arbete. När nämnden fastställt nämndsplanen
översänds den till kommunstyrelsen, för hörande. När nämndsplanen slutligt fastställs, sammanställer förvaltningen en verksamhetsplan som beskriver hur de mål
nämnden fastställt, kan uppnås. Verksamhetsplanen föreläggs nämnden för hörande. Nämndsplanen är såtillvida ett politiskt dokument som anger vad som ska göras och när detta ska ske, medan verksamhetsplanen sammanställs av förvaltningschef och visar hur arbetet kan göras och av vem.
Arbetet med 2013 års nämndsplan påbörjades redan vid nämndens konferens i
Landskrona 2012-01-27-28.
Kultur- och fritidsnämnden handläggning
Ledamöterna delas in i två grupper och diskuterar nämndsplanen, bilaga – material från KFN konferensen.
Förslag till nämndsplan kommer att tas upp på nämndens möte den 26 mars 2012.
Inget beslut fattades i ärendet.
__________________________
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