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Sammanfattning

I rapporten sammanfattas resultat från granskning av nyttjandet av fritidsanläggningar. Avgränsning har gjorts till 
nämndens förvaltning av utomhusanläggningar och inomhushallar. Målgrupper för nyttjandet är skolverksamhet, 
föreningslivet, allmänhet och viss kommersiell verksamhet. Granskningens syfte är att undersöka och bedöma 
förutsättningarna för måluppfyllelse. 

Iakttagelser
Nämnd/förvaltning har inrättat organisation, arbetssätt och system som bedöms göra det möjligt att styra och följa 
upp mot målsättningen att årligen öka antalet deltagartillfällen. Bokningar styrs av förvaltningen i fortlöpande dialog 
med föreningsrepresentanter och utföraren. Via inrapporterad statistik följs nyttjandet upp i ordinarie budgetprocess. 
Avstämningar mot föreningarnas mål sker i regelbundna brukarråd. Tillsammans med en tydlighet i prioritetsordning 
och tydliga regler för nyttjandet ges goda förutsättningar för måluppfyllelsen. 

Vi bedömer att förutsättningar för måluppfyllelsen är tillfredsställande.

Bedömningen grundas enligt följande 

Erfordrar väsentliga förbättringar 

Erfordrar förbättringar 

Tillfredsställande mindre iakttagelser

Tillfredsställande 
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Nyttjandet av fritidsanläggningar

Granskning Resultat

Riktlinjer

Organisering/ 

bokningar

Verksamheten ska bedrivas enligt fullmäktiges mål och riktlinjer. Kultur- och 
fritidsnämnden anger nämndmål med utgångspunkt i fullmäktiges mål. 
Nämnden och idrottsrörelsen ska tillsammans arbeta för att årligen öka 
deltagartillfällen i idrottsföreningarna. Förvaltningen för löpande dialoger med 
arrangörer av evenemang tillsammans med område tillväxt (KS). 
Kvalitetsindikatorer har tagits fram för att följa upp verksamheten, däribland 
deltagartillfällen i idrottsföreningar. Under 2018 genomförs ett större arbete 
kring långsiktig anläggningsutveckling med yttersta syfte att förbättra 
planeringsunderlagen som möjliggör politiska prioriteringar. Beslut har fattats 
om omstrukturering av fastighetsägandet (KF 8 maj) till nybildat bolag i 
kommunkoncernen. Nämnden bedöms fortsatt inneha ett utvecklingsansvar för 
anläggningarna efter förändringen. 

Förvaltningens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för en aktiv 
fritid genom att vara en stödjande och utvecklande funktion. Förvaltningen 
håller sig ajour om aktuella utvecklingsområden via trendspaning och 
bevakning av förändringar i nationella riktlinjer och förhållningssätt för 
området. Uppdraget sköts främst genom att hålla anläggningarna tillgängliga 
och genom att lämna bidrag/ aktivitetsstöd samt rådgivning. 

Förvaltningschef har till sin hjälp en enhetschef kultur & fritid med 10 
medarbetare bestående av bokning/bidrag, handläggare, utredare samt 
projektanställda. Förvaltningen svarar för att koordinera bokningar av 
idrottsanläggningar och hallar utifrån uttryckt prioritetsordning. Föreningarna 
kan lägga önskemål efter att ett så kallat ”grovschema” tagits fram vid 
förvaltningen. 



Granskningsprojekt revisionsplan2018© 2018 Deloitte AB 4

Nyttjandet av fritidsanläggningar

Granskning Resultat

Driften

Nyttjandet

Återrapportering

Handläggarna har ansvar för respektive anläggning och med sitt kunnande om 
föreningsverksamheten grundas det praktiska arbetet i föreningarnas storlek, 
kapacitet, mix tränings- respektive tävlingsverksamhet etc. Lämnade uppgifter 
om volymer är styrande i arbetet med bokningar. Det fortlöpande arbetet med 
schemaläggning sker i dialog som anses väsentlig. Genom bokningssystem kan 
föreningar och privatpersoner söka lediga tider och skicka bokningsförfrågan. 
Bokningsbekräftelse utgör underlag för fakturering och så kallat körschema för 
driftpersonal.

Förvaltningen upprättar årliga avtal med utföraren teknisk förvaltning för drift, 
skötsel och underhåll. I avtalen regleras villkor för öppethållande/ tillgänglighet, 
skolor och förskolors samt allmänhetens nyttjande m.m. i detalj. Större 
anläggningar bemannas av personal vid teknisk förvaltning. Avstämningar görs 
utifrån överenskommelser i avtalen vid tertialvisa träffar med utföraren. 
Planeringsmöten genomförs därutöver.

Tydliga regler och principer för uthyrning, schemaläggning och prioritet finns 
uttryckta och nås via hemsidan. För anläggningar som Östersunds arena och 
sporthallen är det ”trångt” med lediga tider medan vid mindre hallar som 
exempelvis skolor finns mera utrymmen för bokning. Statistik kring nyttjandet 
hämtas via nationell databas (kolada) med inrapportering från bland andra 
Riksidrottsförbundet och SCB. Köns- och åldersindelad statistik kan fås. 
Löpande dialog och avstämning kring mål för föreningarna förs bland andra i 
brukarråd vid två tillfällen per år. 

Nämnden får återredovisat måluppfyllelse via redovisade kvalitetsindikatorer 
och kommentarer kring nämndmålen i ordinarie budgetuppföljning. 


