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Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade Kultur- och fritidsnämndens presidium och förvaltningsled-
ning vid ett sammanträde den 18 mars 2005 där frågor diskuterades som bl a be-
rörde nämndens styrning och kontroll. Årets granskning av ansvarsutövandet är
särskilt fokuserat på det frivilliga miljöarbete enligt kommunens Agenda 21-
dokument, samt på hanteringen av allmänna handlingar. Revisionens intryck och
synpunkter från dels denna träff, dels utförd undersökning sammanfattas i denna
skrivelse. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revisionen
i detta arbete.

1 Nämndens interna miljöarbete

I kommunens Agenda 21 finns främst tre punkter/mål till 2005 som berör KoF-
nämnden:

 Miljöanpassning av den egna verksamheten
 Heltäckande miljöplan som löpande utvärderas och uppdateras ska finnas

för varje kommunal enhet
 50 % av föreningarna i kommunen ska ha gått igenom sin verksamhet ur

miljösynpunkt och upprättat egna miljöplaner

Nämnden upplever att de överlag har en verksamhet med låg miljöpåverkan.
Anläggningarna hyrs av tekniska förvaltningen som därmed ansvarar för miljö-
åtgärder i energisystem och i fastighetsförvaltningen i övrigt.

De miljöåtgärder som vidtas är nyttjande av miljövänliga bränslen samt miljö-
krav i samband med upphandling och bättre teknik vid utbyte av maskiner. Ent-
reprenörerna på anläggningarna har system för sortering och återvinning. Där-
emot saknas motsvarande rutiner och system för skräp som lämnas direkt av
gästerna vid Nordpoolen och Storklinten, medan campingen och badet har fun-
gerande system. Efter att frågan väckts i denna revision så har förvaltningen
börjat titta på lösningar för detta även på Nordpoolen och Storklinten.
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Någon heltäckande miljöplan har inte tagits fram. I den årliga verksamhetsbe-
rättelsen kommenteras dock miljöarbetet kortfattat. Nämnden upplever det som
svårt att göra en miljöplan för den typ av verksamhet som bedrivs, och dessutom
saknas riktlinjer i kommunen om hur planen ska utformas och vad den bör inne-
hålla. 

Inga åtgärder har vidtagits för att påverka föreningarnas miljöarbete. Nämnden
ser det som svårt att nå målet utifrån att det är tveksamt om ens hälften av före-
ningarna har sådan verksamhet att målet kan anses som realistiskt. Möjligt skulle
dock vara att via bidragsreglerna ”tvinga” fram miljöplaner från föreningarna.
Uppfattningen från nämnden är dock att det är bättre att aktivt kontakta de före-
ningar som har mer miljöskadlig verksamhet och ta en dialog direkt med dem.

För en nämnd som kultur- och fritidsnämnden vars verksamhet i relativt liten ut-
sträckning är miljöpåverkande, och där utrymmet därmed är begränsat för mil-
jöförbättrande åtgärder, är det förståeligt att miljöarbetet har en låg prioritet.
Samtidigt är det givetvis inte tillfredsställande att nämnden har underlåtit att
agera i enlighet med det av kommunfullmäktige antagna Agenda 21-
programmet. I samband med den för kommunen nyligen beslutade uppföljningen
av Agenda 21-arbetet rekommenderar vi därför nämnden att väcka frågan om
realismen i de mål som berör nämnden och i förlängningen en eventuell föränd-
ring av målbilden.

2 Hanteringen av allmänna handlingar

Vår granskning liksom diskussionerna vid träffen 18 mars visar på att nämnden
överlag har bra rutiner för hanteringen av allmänna handlingar. Även uppfölj-
ningen av ärendenas status i handläggningen är av god kvalitet. Det område som
inte helt täcks in av nuvarande rutiner gäller främst hanteringen av e-post som
inkommer direkt till politikers eller tjänstemäns egna brevlådor. Justitieom-
budsmannen har vid granskningar i kommuner ansett det som inte tillräckligt att
endast ”använda funktionen autosvar i e-postsystemet vid frånvaro. För att leva
upp till bl.a. offentlighetsprincipens krav bör åtgärden kompletteras med att en
kollega får behörighet och möjlighet att öppna den elektroniska posten hos en
frånvarande tjänsteman eller nämndledamot”. JO diarienr 1624-2003.

Det är vår uppfattning att nämndens hantering av allmänna handlingar i stor ut-
sträckning lever upp till de krav som kan ställas, och att den i stora stycken även
får betraktas vara mycket väl ordnad. Åtgärder för att leva upp till kraven även
vid hantering av e-post bör dock vidtas i enlighet med det nämnda utlåtandet
från JO.
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3 Arbetsmiljö

Mål om halvering av sjuktalen på några års sikt finns antagna. I den årliga verk-
samhetsberättelsen kommenteras detta, men däremot görs ingen löpande upp-
följning under pågående år.

Ohälsoproblemen vid badet har diskuterats i nämnden. Verksamheten har dock
kunnat hantera enskilda allergiproblem, samt att rehab-planer upprättas
”omgående” samt att dokumenterade rutiner finns för det systematiska arbets-
miljöarbetet, varför nämnden inte funnit skäl att ingripa.

Riskanalyser för anläggningarna görs via extern konsult. För Björknäsvallen är
en omfattande dokumentation klar och motsvarande genomförs nu på Nordpoo-
len.

Vår bedömning är att nämnden har fungerande system och rutiner för arbets-
miljöarbetet.

4 Ekonomi 

Nämnden uppvisar för 2004 ett överskott på 1,7 mnkr. Detta trots att året starta-
de med ett underskott från tidigare år på 0,9 mnkr. Förklaringen till den positiva
utvecklingen är att besparingsåtgärder sattes in som fick oväntat snabb effekt
samt att verksamheten haft lite ”tur” genom att inga större haverier el dyl inträf-
fat under året. Även bidragsgivningen har varit lägre än budgeterat p g a mins-
kad aktivitets- och arrangemangsmängd.

Nämnden ser tack vare den positiva ekonomiska utvecklingen och bibehållen
budgetnivå för 2005 möjligheter till vissa satsningar, bl a vid Norpoolen. Samti-
digt ökar dock underhållsbehoven i takt med att anläggningar och utrustning blir
äldre.

Vi ser positivt på nämndens ekonomiska utveckling och särskilt på nämndens
förmåga att införa besparingsåtgärder med både snabb och långsiktig effekt.
Det är dock väsentligt att nämnden noga följer utvecklingen vad gäller under-
hållsbehovens utveckling och planerar för en långsiktigt god ekonomisk hushåll-
ning.

5 Uppföljning – Nämndens internbudgetarbete

Vid fjolårets granskning av nämndernas ansvarsutövande fokuserade revisionen
särskilt på internbudgetarbetet. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i linje
med revisionens förslag, och frågan om hur handlingar till sammanträdena ska
hanteras utifrån offentlighetssynpunkt har diskuterats och avgjorts i nämnden.

Vi ser positivt på att nämnden agerat utifrån våra förslag.
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6 Uppföljning - Granskning av föreningsbidrag

Kommunrevisionen genomförde nyligen en granskning av nämndens hantering
av föreningsbidrag. Åtgärder i linje med revisionens förslag har vidtagits och
nya rutinbeskrivningar finns framtagna för att säkerställa att nödvändiga under-
lag finns tillgängliga inför beslut om bidrag till föreningslivet.

När det gäller den förra intresseföreningen i Sandträsk har kommunen åter stött
på med krav på hur erhållna bidrag använts, och återigen blivit lovad en sådan
redovisning.

Vi ser positivt på att nämnden så snabbt efter den genomförda revisionen agerat
för att förbättra system och rutiner kring bidragshanteringen. Vi förutsätter vi-
dare att nämnden aktivt följer upp frågan om utbetalda bidrag till intresseföre-
ningen i Sandträsk. Genom att bidragen betalats ut i strid med nämndens egna
bidragsregler får ett särskilt uppföljningsansvar anses föreligga.

7 Övriga frågor

Följande punkter lyfts fram som väsentliga för nämnden att arbeta med de när-
maste åren:

 Konstfrusen ishockeybana
 Försvarsmuséets utveckling
 Ett fortsatt aktivt arbete gentemot kulturföreningarna
 Investeringsbehov i form av spårmaskin till Pagla/Åberget och traktor för

snöröjning och grönyteskötsel

En diskussion förs också om nämnden kan vara tydligare och mer utförlig i sina
målbeskrivningar för kulturområdet. I jämförelse med de mål som finns för fri-
tidssidan kan kulturmålen uppfattas som mer övergripande och revisorerna
väcker därför frågan om målformuleringarna.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att nämndens arbete följer en bra struktur
och baseras på i huvudsak väl fungerande rutiner. Vi förutsätter dock att nämn-
den kommer att agera inom de områden som vi berört ovan, och vi avser att
inom ramen för vår årliga granskning av verksamheterna följa nämndens ut-
vecklingsarbete.

För revisorerna i Bodens kommun

Stellan Lundberg Erik G Holmgren
vice ordförande revisor
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