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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Christin Ericsson

2018-02-13

Dnr KOF 2017-331

Kultur- och fritidsnämnden

Internkontrollplan för 2018
Förslag till beslut
1. Upprättat förslag till internkontrollplan 2018 för kultur- och fritidsnämnden
godkänns.
2. Ovanstående plan för 2018, med komplettering av de
kommungemensamma momenten, överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer
Ärende
Med anledning av vad som framkommit av nämndens internkontrollrapport för
2017, som beslutades 2017-11-23, § 155, föreslås följande kontrollmoment till
2018 års internkontrollplan.
- Granskning av tillgängligheten i fyra idrottsanläggningar
- Klimatkompensation. Granskning av att kommunens nya regler efterföljs
gällande klimatkompensation.
- Granskning av tillgängligheten i fyra lokaler med kulturverksamhet för
barn och/eller unga.
- Komplettering av de kommungemensamma kontrollmomenten ska göras
efter det att de är beslutade i Kommunstyrelsen 2018-02-13.
__________
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Bakgrund
Med anledning av vad som framkommit av nämndens internkontrollrapport för
2017, som beslutades 2017-11-23, § 155, föreslås följande kontrollmoment till
2018 års internkontrollplan.
- Granskning av tillgängligheten i fyra idrottsanläggningar
- Klimatkompensation. Granskning av att kommunens nya regler efterföljs
gällande klimatkompensation.
- Granskning av tillgängligheten i fyra lokaler med kulturverksamhet för
barn och/eller unga.
- Komplettering av de kommungemensamma kontrollmomenten ska göras
efter det att de är beslutade i Kommunstyrelsen 2018-02-13.
De första kontrollmomenten är kommunövergripande och beslutas av
kommunstyrelsen 2018-02-13. Tillgänglighetsanpassning av idrottshallar och
anläggningar och Klimat kompensation är kontrollmomentet specifika för
nämnden. Kontrollmomentet Tillgänglighetsanpassning av kulturlokaler för
barn och unga avser nämndens internkontrollrepresentanter.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2016-2017 är:
En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till
Linköpings identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att
alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativ och utmanande kulturidrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande
Jämställdhet
Nämndens internkontrollmoment för 2018 är en del i kvalitetssäkringsarbetet
med jämställdhet i nämndens anläggningar för kultur, fritid och idrott.
Uppföljning och utvärdering
Rapport av 2018 års internkontrollplan ska tas upp i samband med nämndens
sammanträde i november 2018.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 sker 2018-03-06.

3 (3)

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

