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Yttrande gällande uppföljningsgranskning avseende
kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, uppföljning
och kontroll.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget har ingått i
revisionsplanen för år 2020.
Revisorerna behandlade rapporten vid sitt sammanträde 2020-01-19 och
beslutade att översända densamma till kommunstyrelsen, familjenämnden,
kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande
samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens och
nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av
yttrandena ska framgå vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med
anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda.
Den uppföljningsgranskning som berört kultur- och fritidsnämnden avser
nämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kultur- och fritidsnämnden
till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare
granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.
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§ 13 forts
Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
föreslår att nämnden yttrar sig enligt följande:
Det är glädjande att förvaltningen och nämnden har arbetat för att höja
kvaliteten i såväl formalia som i verksamhet och att revisonen
uppmärksammar det.
Dock finns det några punkter där revisorerna i sin bedömning riktar kritik
som förvaltningen inte instämmer med. Det handlar om bristen på
målvärden. Målvärden ska vara kopplade till hur målet är konstruerat. Om
målet är att besöken ska öka så mäts detta genom antalet besök. Teoretiskt
hade målet kunnat vara ”ska öka med x antal eller med x procent”. I nuläget
mäter förvaltningen antal besökare. Om det är fler besökare än tidigare år så
är målet uppfyllt. Revisionen ska granska nämnden och inte själva
förvaltningen och nämnden beslutar om mål och förvaltningen beslutar om
mätetal och målvärden.
När det gäller det som revisorerna uttrycker som driftbidrag dvs extern
finansiering av vår verksamhet är det finansiering som nämnden inte styr
över, vilket jag som chef har uttryckt till revisionen. Om staten beslutar att
minska de ekonomiska medlen till kulturområdet eller ändrar
förutsättningarna för bidrag kommer det givetvis att påverka vår möjlighet att
få finansiering. Den verksamhet som sker med uteslutande extern
finansiering är sårbar och det är alla fullt medvetna om. Förvaltningen förstår
dock inte revisionen att vad vi skulle analysera mera. Vi är beroende av
externa medel och att säkerställa kommunalfinansiering för detta när det
finns möjlighet till annan finansiering vore inte god ekonomisk hushållning.
Den kulturverksamhet som är beroende av extern finansiering är att betrakta
som ”plus kultur”. Den grundläggande och huvudsakliga kulturverksamheten
har kommunal finansiering som i sig också är föremål för förändringar precis
som den externa finansieringen.
Ekonomiska konsekvenser

Att yttra sig över revisorernas granskningsrapport innebär inga ekonomiska
konsekvenser.
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§ 13 forts
Barnperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning

Huruvida revisorerna kommer göra ytterligare uppföljningar av granskningen
eller nämndens yttrande är inget nämnden känner till.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius handlingsid: Kfn
2021.97.
Revisorerna § 2/2021, Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade
granskningar, handlingsid: Kfn 2021.39.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Kfn 2021.37
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla
kommun. Handlingsid: Kfn 2021.38.

Tidigare behandling

Revisorerna § 2/2021
Revisorerna beslutar följande:
- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 2021.104.
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid
Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast
2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.
_________
Beslutet skickas till:
Revisorerna
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