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§ 105 Nämndernas verksamhetsberättelser 2020 samt
beslut om ansvarsfrihet (bokslut)
Dnr KS 2021-35
Ärende
Nämndernas verksamhetsberättelser är en uppföljning av nämndernas samlade
verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens
verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser
dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med
uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som
avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs
inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.
En redogörelse för nämndernas ekonomi och verksamhet finns i respektive
nämnds verksamhetsberättelse. Av redogörelserna framgår bl.a. nämndernas
måluppfyllelse och hur nämnderna omhändertagit kommungemensamma och
nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag. En sammanfattning av
verksamhetsberättelserna görs i årsredovisningen under avsnittet Drift och
investeringsredovisning.
Nämnderna redovisar vid årets slut 2020 en positiv budgetavvikelse med 226
miljoner kronor jämfört med budget vilket motsvarar 2,4 % av nämndernas
totala budget.
Kommunfullmäktige behandlar nämndernas verksamhetsberättelser samt
utifrån revisionsberättelserna för nämnder och styrelser fattas beslut om
ansvarsfrihet för nämnderna. Även kommunens årsredovisning behandlas av
kommunfullmäktige. Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
godkännande av revisorernas verksamhet 2020 behandlas tillsammans med
ärendet om årsredovisningen.
Ingen nämnd har lämnat kommentarer till revisionsberättelserna.
Revisorerna föreslår utifrån granskningen att nämnder och styrelsen bör
beviljas ansvarsfrihet.
2019-12-03, § 386, beslutade kommunstyrelsen att fastställa handlingsplan för
Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun och att kultur- och
fritidsnämnden årligen ska återkomma till kommunstyrelsen med uppföljning i
samband med kultur- och fritidsnämndens årsredovisning. I enlighet med
kommunstyrelsens beslut har en uppföljning av genomförda åtgärder 2019-
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2020 genomförts och överlämnats till kommunstyrelsen av kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen i sin beredning
till kommunfullmäktige överlämnar nämndernas förslag till
verksamhetsberättelser 2020 till kommunfullmäktige för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet för var och en av nämnderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Nämndernas verksamhetsberättelser 2020 samt beslut om
ansvarsfrihet (bokslut), 2021-03-31
Bilaga 1 - Nämndernas verksamhetsberättelser 2020
Bilaga 2 - Uppföljning handlingsplan idrottspolitiska programmet, Aktiv hela
livet 2019-2020
Bilaga 3 - Revisionsberättelser för respektive nämnd
Bilaga 4 - Granskningsrapporter för respektive nämnd
Kommunstyrelsens beslut
1. Nämndernas förslag till verksamhetsberättelser 2020 överlämnas till
kommunfullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet
för var och en av nämnderna.
2. Uppföljning av handlingsplan för idrottspolitiska programmet – Aktiv
hela livet 2019-2020 godkänns.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Nämndernas verksamhetsberättelser för 2020 godkänns.
2. Nämnderna beviljas ansvarsfrihet.
Protokollsanteckningar
Ali Hajar (S) lämnar följande protokollsanteckning avseende
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse:
"Anteckningen avser bedömningen av måluppfyllelse för verksamhetsåret
2020. Nämnden har som mål att öka antal deltagare som efter
arbetsmarknadsinsatser övergår till egen försörjning. Av beslutsunderlaget
framgår att under 2020 övergick 154 individer till egen försörjning jämfört
med 310 individer under 2019. Trotts halvering av resultatet jämfört med 2019
bedöms målet ”delvis uppfyllt”. Socialdemokraterna yrkade på att bedöma
målet som ”ej uppfyllt” men fick inte gehör och därmed lämnades denna
anteckning till protokollet."
__________
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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