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Modell för löpande verksamhetsuppföljning till Kultur- och
demokratinämnden

Alla förvaltningschefer i Haninge kommun har fått i uppdrag av kommundirektören
att för den löpande verksamheten, utveckla en uppföljning som ger våra
förtroendevalda en god förutsättning att få en helhetsbild av verksamheten i syfte att
kunna ta sitt politiska ansvar.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till modell för hur vi skulle kunna arbeta med
den löpande uppföljningen och rapporteringen till Kultur- och demokratinämnden.
Vårt förslag är att rapporteringen sker muntligen från våra verksamheter och blir ett
komplement till årsredovisningen, delårsuppföljningen och kvalitetsberättelsen.
Genom rapporteringen från verksamheterna får nämnden en djupare kunskap om den
löpande verksamhetens resultat.
Utifrån nämndens sammanträdesplan föreslår vi att respektive verksamhetsområde en
gång per år rapporterar den löpande verksamheten till nämnd. Varje presentation
pågår mellan 15-20 min och därefter avsätts ytterligare 10 min till eventuella frågor.
Det är verksamhetscheferna som ansvarar för rapporteringen.
Beroende på vilken verksamhet det gäller och när under året rapporteringen sker kan
det vara aktuellt att rapportera föregående års resultat eller innevarande år. Våra
tvärperspektiv (jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet) rapporteras inte som egna
rapporteringspunkter i denna modell utan igår som en del i den löpande
verksamhetsrapporteringen. Det är viktigt att vi hittar en bra nivå och balans i
rapporteringen och för att rapporteringen ska bli likvärdig föreslår vi därför en
gemensam mall där ett antal rapporteringspunkter ingår;
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Rapportering av verksamhet
All rapportering ska innehålla en beskrivning av verksamheten. Exempelvis vad som är aktuellt
just nu, vad vi gjort under året, vad vi planerar framöver och var verksamheten är på väg.

Statistik/nyckeltal
Varje verksamhet redovisar nyckeltal som ger kunskap om verksamheten och som kan
underbygga det som presenteras. Några av de nyckeltal som redovisas bör vara jämförbara
över tid så att nämnden kan följa utvecklingen.

Samverkan
Verksamheterna rapporterar vilka externa aktörer vi samverkar med och resultatet av
samverkan.

Analys
Verksamheterna rapporterar slutsatser och analyser av den löpande verksamheten. Exempelvis
vilka insatser vi gjort och vilka resultat/effekter det har genererat, våra lärdomar, framtida
satsningar osv.

Tidplan för löpande verksamhetsuppföljning till nämnd


Mars – Rapportering från kulturmiljön



Maj – Rapportering från Kulturskolan



September – Rapportering från biblioteken



December – Rapportering från kulturen inkl. Föreningsbyrån
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