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SAMMANFATTNING REVISIONSRAPPORT
Styrning och uppföljning av fritidsanläggningar

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Sollefteå kommun har KPMG granskat
kommunens styrning och uppföljning av
fritidsanläggningar. Revisionsobjekt för
granskningen är kommunstyrelsen.
Vår sammanfattande bedömning är att
kommunen delvis har ändamålsenliga rutiner för
styrning och uppföljning av fritidsanläggningar.
Bedömningen grundar sig bl.a. på följande
iakttagelser:
 Det finns i huvudsak tillräckliga styrdokument
som reglerar avgifter samt principer för
fördelning av avgifter samt regler för
uthyrning i relationer till föreningarna.

Utifrån vår bedömning och slutsats
rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Förtydliga mål och strategier avseende
fritidsanläggningar.



Gör en prioritering av befintliga
fritidsanläggningar i syfte att skapa mer
ändamålsenliga och tillgängliga
anläggningar.



Med jämna mellanrum göra en mer detaljerad
uppföljning av de verksamheter som inte
specificeras i uppföljningarna.



Förtydliga vilka principer som avgör vilken
ersättning en förening ska erhålla för driften
av en anläggning.



Överväga en strategi för vilken kommunal
finansieringsnivå som kommunen bedömer
att det finns utrymme för.

 Det saknas övergripande mål eller strategier
specifikt för fritidsanläggningar.
 Kommunstyrelsen har delvis en tillräcklig
uppföljning av fritidsanläggningarna.
Uppföljningen till kommunstyrelsen sker dock
på en övergripande nivå.
 Det görs ingen strukturerad uppföljning av
vad utbetalda ersättningar eller bidrag har
använts till.
 Det finns avtal som reglerar ansvar och
ersättningsnivåer för föreningar som sköter
drift av anläggningar. Däremot finns en
otydlighet gällande vilka principer som gäller
för hur stor ersättning en förening ska erhålla
för driften av en anläggning.
 Kommunens fritidsanläggningar finansieras
till stor del av kommunen.

Eventuella frågor besvaras av Bertil Falkerby,
telefon 070-679 32 53.
Rapporten i sin helhet finns att hämta på Sollefteå
kommuns hemsida:
https://www.solleftea.se/kommunpolitik/kommunens
organisation/revisorer

 Investeringsutrymmet för 2019 och
kommande år är lågt och vi bedömer därför
att det inte finns samma behov av detaljerade
investeringsplaner.
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