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§ 80
Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2019 års budget

HEL 2020-000718 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände kultur- och fritidsnämndens utredning om 
ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2019 års budget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Toimialajohtajan kirje 25.2.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2019 års budget ska nämnder-
na och direktionerna ge en utredning om bindande verksamhetsmål 
som inte nåtts, och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan 
bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden motiverar enligt följande varför det bindande 
verksamhetsmålet i 2019 års budget inte uppfylldes.

Kultur och fritid

Mål: Hela staden är en plats för inlärning, kulturella möten, aktiviteter 
och medborgarverksamhet.

Utfall: Ett av de två uppmätta målen nåddes inte. Målet att principer för 
planering av kultur- och fritidsomständigheterna har godkänts av 
nämnden nåddes inte inom utsatt tid. Principerna för planering av ser-
vicenätet godkändes 14.1.2020 av kultur- och fritidsnämnden. Målet 
nåddes inte.
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Beredningen av principerna för planering av kultur- och fritidssektorns 
servicenät genomfördes som ett interaktivt utvecklingsprojekt. Under 
beredningen hörde staden i stor utsträckning både interna och externa 
intressentgrupper. I beredningen deltog stadens övriga sektorer, 
centralförvaltningen och företrädare för Stadsakademin och de viktigas-
te intressentgrupperna.

Utgångspunkten för planeringsprinciperna var att staden först skulle 
bilda en helhetsuppfattning om behoven och om hur dessa ska tillgo-
doses. Stadens egen serviceproduktion var inte alltid det primära sättet 
att genomföra saken, men ett av de möjliga sätten. Principerna för pla-
nering av kultur- och fritidsomständigheterna betonar prioriteringen av 
medborgarverksamheten. Då service tillhandahålls kompletteras sta-
dens eget serviceutbud inte med understöd. Målet är att stödja bety-
delsefulla saker. Stadens egen roll är kompletterande. Arbetet har visat 
att stadens egen servicestrategi bör preciseras under 2020, och den fö-
reläggs kultur- och fritidsnämnden separat.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Toimialajohtajan kirje 25.2.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 140

HEL 2020-000718 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan selvityksen vuoden 2019 talousarvion sitovan toimin-
nan tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi


