Uppdrag (Kultur- och fritidsnämnd)
Uppdrag

Återrapportering

KS 2012/0019 Budget 2013
KF uppdrar åt KFN att göra en översyn av målet "Danderyds kommun har en
långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på
kommunens realkapital" och redovisa kriterier för bedömning av
måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas till KS i samband med
delårsrapporten 2013.

Status:
Ej
påbörjad

KSAU 120820 Konstgräsplan vid Mörbyskolan
KSAU beslutar att uppdra till KFN att utarbeta ett förslag till anläggande av en
konstgräsplan vid Mörbyskolan. I förslaget ska redovisas beräknad
anläggningskostnad samt framtida drift- och underhållskostnader för
konstgräsplanen.

KFN 2012-08-29, §
59, expedierat KS

Avslutad

KS 2011-01-31 § 28
KF ger KFN i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till de föreningar som önskar
genomföra erforderliga kontrollinsatser av respektive förenings tak.

KFN 2012-12-04, §
85, expedierat KS

Avslutad

KS 2011/0017 Budget 2012
KFN 2012-06-04, §
KF uppdrar till samtliga nämnder att utreda möjligheterna till administrativa
40, expedierat KS
rationaliseringar och effektiviseringar såväl vad gäller den egna verksamheten
som möjligheten till samordning med annan verksamhet. Uppdraget ska
redovisas till KS senast den 30 juni 2012.

Avslutad

KS 2012/0019 Budget 2013
KFN ska redovisa en analys av de avgifter som förekommer inom nämndens
verksamhetsområden, vari jämförelser med andra kommuner bör göras. Vid
behov ska nämnden lämna förslag på förändringar av avgiftsnivåer.

KFN 2012-10-23, §
69, exepdierat KS

Avslutad

KS 2012/0019 Budget 2013
KFN ska i sitt budgteförslag uppdatera den nulägesbild av samtliga
anläggningar som nämnden ansvarar för som nämnden redovisade i
budgetarbetet för 2012.

KFN 2012-08-29, §
48, expedierat KS

Avslutad

KS 2012/0019 Budget 2013
KFN ska noga anlaysera framtida volymer avseende fritidstäffen inom
Träffpunkt Enebyberg samt eventuella konsekvenser för verksamhetens
fortsatta inriktning.

KFN 2012-08-29, §
48, expedierat KS

Avslutad
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Kommentar

Åtgärd
Redovisning
till KFN
2013-08-27

Status
Ej
påbörjad

Slutdatum
2013-08-13

Kommentar

Uppdrag

Återrapportering

Status:

KS 2011/0013 Intern kontroll -kommunens konst
KS beslutade 2012-05-16 att ge KFN i uppdrag att återrapportera vidtagna
åtgärder senast november 2012. Detta med anledning av att tre åtgärder
avseende konsten kvarstår i nämndens internkontrollplan för 2012.

KFN 2012-10-23, §
68, expedierat KS

Avslutad

KS 2011/0149 Motion om översyn av idrottens och föreningslivets
ekonomiska situation för att minska avgifterna för barnens
fritidsaktiviteter
KSAU 2012-12-12 § 130 Återredovisning av uppdrag i motion -Tillgång till
idrottsanläggningar för pojkar och flickor.

KFN 2011-10-18, §
76, expedietar KF.
KFN 2012-08-29, §
51, expedierat KF

Pågående
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