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Sammanfattning

I rapporten sammanfattas resultat från granskning av nyttjandet av arenor. Nämnden svarar för förvaltning och drift 
av arenor som regleras genom interna årliga överenskommelser. Granskningens syfte är att undersöka och bedöma 
måluppfyllelsen avseende Östersunds Arena och Jämtkraft Arena. De väsentligaste iakttagelserna är följande:

Beskrivna processer för styrning och uppföljning bedöms fungera tillfredsställande. Måluppfyllelsen dvs att medel 
avsätts för löpande och långsiktigt underhåll, bör grundas i ett faktiskt underhållsbehov uttryckta i underhållsplaner 
för respektive anläggning/arena. Gjorda överenskommelser följs upp årligen. Underhållsplaner för samtliga 
anläggningar finns inte framme i dagsläget enligt uppgifter. 

Vi rekommenderar nämnden att efterfråga den samlade bilden av underhållsbehovet för anläggningar/arenor för att 
bättre kunna styra mot fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 

Vi bedömer att förutsättningar för måluppfyllelsen är tillfredsställande med mindre iakttagelser.

Bedömningen grundas enligt följande 

Erfordrar väsentliga förbättringar 

Erfordrar förbättringar 

Tillfredsställande mindre iakttagelser

Tillfredsställande 

Måluppfyllelse

Nyttjandet av arenor
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Nyttjandet av arenor

Granskning Resultat

Riktlinjer

Krav på nyttjande

Krav på evenemang

utöver idrott

Nämnden har krav på att förvalta anläggningarna med ett perspektiv som 
uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Det görs genom att medel 
avsätts för löpande och långsiktigt underhåll. Dialog förs med föreningar som 
via arrende- och nyttjanderättsavtal bedriver verksamhet i kommunens lokaler 
kring ansvaret för underhållet. Styrningen utgår från underliggande krav om en 
verksamhet inom givna budgetramar.

Fullmäktiges plan för idrott, motion och rekreation innehåller inriktningsmål och 
övergripande strategier ur ett medborgarperspektiv med kvalitetsdimensioner 
som ska vara styrande för utförarens åtaganden. Verksamheten ska bedrivas 
enligt fullmäktiges mål enligt överenskommelserna.  

Nämnden har tagit fram riktlinjer vid uthyrning som nås via kommunens 
hemsida. Alla är välkomna att söka tider och göra förhandsbokningar via 
bokningssystem för idrottsanläggningar och hallar. Svar lämnas inom en dag. 
Utöver allmän information och ordningsregler finns information om regler vid 
uthyrning och principer för fördelning av tider. Fördelning av tider för träning 
och seriespel inom respektive idrott följer respektive förbunds prioritering.

Uthyrning av arenorna för kommersiella arrangemang sköts via utsedd person 
(arenachef) vid teknisk förvaltning. Det görs i dialog mellan förvaltningarna -
kultur- och fritidsförvaltningen, idrottsrörelsen samt kommunens 
evenemangsstrateg. Omvärldsbevakning sköts inom ram för dialogen med olika 
arrangörer och genom deltagande i nationella sammanhang där arrangemang 
och evenemang diskuteras. Utföraren (US TF) svarar för prissättningen vid 
varje enskilt tillfälle i enlighet med KFN:s delegationsbestämmelser. 
Delegationsbeslut anmäls i nämnden enligt överenskommelsen (Östersunds 
arena). 
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Nyttjandet av arenor

Granskning Resultat

Uppföljning

Återrapport

Nämnden genomför under överenskommen tidsperiod olika mätningar och 
kontroller av att utföraren uppfyller villkor i överenskommelser med avseende
på kvalitet och kvantitet. Kontroller sker genom exempelvis besök eller 
enkätundersökningar hos brukarna.

Teknisk förvaltning har uttryckt rutiner för intern kontroll och utvärdering i en 
kvalitetsplan. Kontrollen omfattar såväl kvalitet ur brukarperspektiv som skötsel 
av fastigheter, teknik m.m. Förvaltningen lämnar en årlig verksamhetsrapport i 
nämnden som innefattar allmänna beskrivningar av hur verksamheten 
bedrivits, öppethållande, bemanning per anläggning/arena, samverkan, 
personalens kompetens, underhållsåtgärder, ekonomiskt utfall samt tankar inför 
framtiden. Brukarrådets insatser/funktion belyses särskilt.
Uthyrning till kommersiella arrangemang sker i ringa omfattning. Under 2017 
har uthyrning skett till två aktörer med en sammanlagd intäkt om ca 200 tkr.

Nämnden får muntlig föredragning och skriftlig rapport från genomförd 
utredning/utvärdering. 


