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Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade kultur- och fritidsnämnden och förvaltningsledning vid ett
sammanträde den 14 oktober 2008 där frågor diskuterades som bl. a. berörde
nämndens styrning och kontroll. Årets granskning av ansvarsutövandet är sär-
skilt fokuserat på jämställdhetsarbetet. Revisionens intryck och synpunkter från
dels denna träff, dels utförd granskning sammanfattas i denna skrivelse. . I slutet
av respektive avsnitt redovisas med kursiverad stil våra bedömningar.
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revisionen i detta
arbete.

1 Nämndens jämställdhetsarbete

Nämnden uppfattar att de har en fungerande jämställdhetsplan, som revideras
årligen i samband med den årliga planeringen av verksamheten. Hantering av
löneskillnader mellan man och kvinna görs via den så kallade ”Lönevågen”
framtagen av personalkontoret.

Nämnden anser att de inte har haft anledning att vidta ta några åtgärder med an-
ledning av revisorernas granskning, eftersom det finns en framtagen plan som
fungerar.

Vår bedömning är att nämndens jämställdhetsarbete fungerar tillfredställande,
men uppfattar att redovisade bristområden i vår granskning kan vara en vägled-
ning och utgöra underlag till att ytterligare utveckla arbetet inom området jäm-
ställdhet.

2 Uppföljning av nämndens mål för verksamheten

Avseende uppföljning av nämndens mål för verksamheten fokuserades i första hand må-
let med att NordPoolens självfinansieringsgrad inte skall understiga 50 %. Av uppfölj-
ningar under året framgår att självfinansieringsgraden är lägre än 50 % där nämndens
uppfattning var att målet är för högt satt. Därför avser nämnden att sänka målet, som idag
ligger på 175 000-200 000 besökare. Nämnden konstaterar att i snitt har det minskat med
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ca 100 besökare sedan badet öppnades. En annan bidragande orsak till lägre besöksfre-
kvens, som nämns, är att befolkningen i kommunen har minskat med 10 %.

För att få en bättre ekonomi på NordPoolens badanläggning diskuterar nämnden ett antal
åtgärder varav justering av taxorna är en del. Uppfattningen är att de ligger lite lågt vid
jämförelse med andra liknande bad. Nämndens bedömning är att om beslut tas om att
sänka taxorna måste det finnas vissa garantiförsäkringar från budgetberedningen.

Nämndens bedömning för övrigt är att ytterligare personalneddragningar inte är möjligt
utifrån krav på städning, säkerhet och ökad simundervisning. Däremot ses möjligheten
över att effektivisera driften.

I sammanhanget uppfattar nämnden att det är viktigt att på något sätt få fram kommun-
medborgarnas uppfattning.

För att höja självfinansieringsgraden har även en vision tagits fram för att få öka antalet
besökare. I visionen ingår bland annat investeringar i exempelvis en spa-anläggning, men
svårigheten är att själv finansiera detta. Alternativet är att se över möjligheten från privata
aktörer.

Vår bedömning är att nämnden har väl fungerande system och rutiner för upp-
följning. Däremot anser vi att nämnden måste fortsätta processen med korriger-
ing av Nordpoolens mål samt hitta lösningar för hur den framtida finansieringen
och inriktningen skall se ut.

3 Ekonomi

Nämndens bedömning är att nettokostnader för år 2008 beräknas uppgå till 65, 9 mkr
vilket innebär ett prognostiserat underskott på 1,9 mkr jämfört med tilldelad ram. Avvi-
kelsen handlar huvudsakligen om driftkostnaderna för Försvarsmuseet samt hyreskostna-
den för Boden Arena. Nämnden förväntar sig en relativt snabb lösning för Försvarsmuse-
et där underskottet förväntas täckas av statliga medel med ytterligare 600 tkr. Däremot
har möjligheten till sponsring externt setts över utan resultat. Nämnden redovisar ingen
lösning på hyreskostnaden för Boden Arena.

I övrigt uppfattar nämnden att de har god kontroll på ekonomin och att budgeten hålls
förutom Försvarsmuseet och Bodenarenan.

Vår bedömning är att nämnden har en tillfredställande kontroll av ekonomin och
i huvudsak bedriver sin verksamhet inom givna budgetramar. Vi anser att
nämnden måste fortsätta arbetet med att hitta lösningar avseende underskotten
kopplat till Försvarsmuseet och Boden Arenan.
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4 Uppföljning av revisorernas kommunövergripande
granskningar

Revisorerna har under 2008 genomfört ett antal kommunövergripande granskningar varav
vi följer upp följande granskningar:

 tillämpning av FN:s barnkonvention
 intern kontrollen kring upphandlingsverksamheten

Nämnden anser att barnperspektivet är införlivat i allt nämnden gör och är utgångspunk-
ten för verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Avseende upphandlingsverksamheten anser nämnden att den interna kontrollen är till-
räcklig. Vad som åsyftas är bland annat att ramavtal uteslutande följs och att större pro-
jekt sker genom upphandlingsenheten och med stöd av tekniska förvaltningen.

5 Övriga frågor

Följande lyfter nämnden fram som väsentliga frågor att arbeta med de närmaste
åren:

 Utveckla biblioteksverksamheten
 Utveckla idrottsanläggningar och Nordpoolens badanläggning
 Rekrytering av ledare inom föreningslivet

Nämnden uppfattar även att dialogen med övriga nämnder och kommunstyrelsen behöver
utvecklas utifrån att det ibland händer att beslut fattas av andra som i sin tur påverkar
nämndens ekonomi.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att nämndens arbete i allt väsentligt följer
en bra struktur baserad på väl fungerande rutiner. Vi förutsätter att nämnden
beaktar och agerar inom de områden som vi berört ovan, och vi avser att inom
ramen för vår årliga granskning av verksamheterna i likhet med tidigare år följa
nämndens utvecklingsarbete

För revisorerna i Bodens kommun

Stellan Lundberg
revisor


