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Dnr KFN 2018/0089

Granskning av drift och skötsel av anläggningar
och samverkan med föreningsliv
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. översända yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av drift
och skötsel av anläggningar och samverkan med föreningsliv” till
revisonen.
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Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en
granskning av hur kommunen samverkar med föreningsliv kring drift och
skötsel av olika former av anläggningar/byggnader. Vilken syn finns på
föreningslivets engagemang och vilken vilja finns till att låta föreningslivet
sköta anläggningar och istället betala bidrag för denna skötsel.
Syftet med granskningen är att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har
rutiner och arbetssätt som kan anses effektiva och samtidigt bevarar
anläggningar och byggnader i gott skick.
Enligt revisionsrapporten är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden
har ett arbetssätt som bevarar anläggningar och byggnader i gott skick.
I de fall där det förekommer drift- och skötselavtal mellan nämnd och
föreningar följs efterlevnad av avtal upp kontinuerligt. Denna uppföljning
har införts i förvaltningens egenkontroll och genomgång av avtalen sker
årligen i december. Inspektioner av föreningars åtagande sker löpande
under året i samband med att förvaltningens idrottsplatsskötare är ute på
anläggningarna.
Genomförd granskning har visat att det inte finns några, av nämnden,
beslutade riktlinjer eller rutiner för hur förvaltningen ska förhålla sig till
samverkan med föreningarna i kommunen gällande drift och skötsel av
anläggningar. Dock finns det sedan lång tid tillbaka en politisk vilja och
tradition att föreningarna ska vara involverade och engagerade i
anläggningarna. Detta för att skapa ett ansvarstagande som leder till bättre
skötsel. Granskningen visar att denna vilja och tradition är bekant och
implementerad hos nämnd, förvaltning och föreningsliv.
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Revisionen rekommenderar nämnden två förbättringsområden som
redovisas nedan tillsammans med nämndens svar:
1. Nämnden rekommenderas att formalisera den politiska
traditionen och viljan för att säkerställa att nya såväl som
befintliga politiker, tjänstemän, föreningar och
medlemmar har förståelse för vad traditionen och viljan
innebär och att inga otydligheter mellan parterna uppstår.
Kultur- och fritidsnämnden har sedan lång tid tillbaka haft drift–
och skötselavtal med framförallt idrottsföreningar. Dessa avtal är
utformade på ett sådant sätt att ersättning betalas för arbetsinsatser
som enligt avtalet tydliggörs. Arbetsinsatserna kan bestå av
bevattning och linjering av fotbollsplaner, städning av
omklädningsrum, upplåsning och låsning av utrymmen i samband
med uthyrning.
Förvaltningen kommer att arbeta fram tillämpningsanvisningar
gällande avtal med föreningar där den politiska viljan tydliggörs.
Dessa tillämpningsanvisningar beslutas av kultur- och
fritidsnämnden.
2. Nämnden rekommenderas att se över möjligheterna till
samordning och samutnyttjande av resurser, exempelvis
med andra förvaltningar eller kommunens bostadsbolag.
Dialog vad det gäller underhåll av anläggningar sker kontinuerligt
med serviceförvaltingen. Vad det gäller drift och skötsel av
anläggningar kräver det i stor utsträckning specialkunskaper och
specialmaskiner till exempel arbete i ishall och skötsel av
fotbollsplaner. Denna kompetens och utrustning finns endast inom
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Nämnden är dock
positiv till ytterligare samordning och samnyttjande med andra
aktörer där förvaltningen bedömer att det bidrar till effektivare
resursanvändning samt under förutsättning att drift och underhåll
inte påverkas negativt.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av drift och skötsel av anläggningar och
samverkan med föreningsliv”
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Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av drift och skötsel av anläggningar
och samverkan med föreningsliv
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
1. översända yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av drift och
skötsel av anläggningar och samverkan med föreningsliv till revisonen.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en
granskning av hur kommunen samverkar med föreningsliv kring drift och
skötsel av olika former av anläggningar/byggnader.
Vilken syn finns på föreningslivets engagemang och vilken vilja finns till att
låta föreningslivet sköta anläggningar och istället betala bidrag för denna
skötsel.
Syftet med granskningen är att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har
rutiner och arbetssätt som kan anses effektivt och samtidigt bevarar
anläggningarna och byggnader i gott skick.
Enligt revisionsrapporten är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden har
ett arbetssätt som bevarar anläggningarna och byggnader i gott skick.
I de fall där det förekommer drift- och skötselavtal mellan nämnd och
föreningar följs efterlevnad av avtal upp kontinuerligt. Denna uppföljning har
införts i förvaltningens egenkontroll och genomgång av avtalen sker årligen i
december. Inspektioner av föreningars åtagande sker löpande under året i
samband med att förvaltningens idrottsplatsskötare är ute på anläggningarna.
Genomförd granskning har visat att det inte finns några, av nämnden,
beslutade riktlinjer eller rutiner för hur förvaltningen ska förhålla sig till
samverkan med föreningarna i kommunen gällande drift och skötsel av
anläggningar. Dock finns det sedan lång tid tillbaka en politisk vilja och
tradition att föreningarna ska vara involverade och engagerade i
anläggningarna. Detta för att skapa ett ansvarstagande som leder till bättre
skötsel. Granskningen visar att denna vilja och tradition är bekant och
implementerad hos nämnd, förvaltning och föreningsliv.
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Revisionen rekommenderar nämnden två förbättringsområden som redovisas
nedan tillsammans med nämndens svar:
1. Nämnden rekommenderas att formalisera den politiska
traditionen och viljan för att säkerställa att nya såväl som
befintliga politiker, tjänstemän, föreningar och medlemmar
har förståelse för vad traditionen och viljan innebär och att
inga otydligheter mellan parterna uppstår.
Kultur- och fritidsnämnden har sedan lång tid tillbaka haft drift – och
skötselavtal med framförallt idrottsföreningar. Dessa avtal är
utformade på ett sådant sätt att ersättning betalas för arbetsinsatser
som enligt avtalet tydliggörs. Arbetsinsatserna kan bestå av bevattning
och linjering av fotbollsplaner, städning av omklädningsrum,
upplåsning och låsning av utrymmen i samband med uthyrning.
Förvaltningen kommer att arbeta fram tillämpningsanvisningar
gällande avtal med föreningar där den politiska viljan tydliggörs. Dessa
tillämpningsanvisningar beslutas av kultur- och fritidsnämnden.
2. Nämnden rekommenderas att se över möjligheterna till
samordning och samutnyttjande av resurser, exempelvis
med andra förvaltningar eller kommunens bostadsbolag.
Dialog vad det gäller underhåll av anläggningar sker kontinuerligt med
serviceförvaltingen. Vad det gäller drift och skötsel av anläggningar
kräver det i stor utsträckning specialkunskaper och specialmaskiner ex.
arbete i ishall och skötsel av fotbollsplaner. Denna kompetens och
utrustning finns endast inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde. Nämnden är dock positiv till ytterligare samordning
och samnyttjande med andra aktörer där förvaltningen bedömer att det
bidrar till effektivare resursanvändning samt under förutsättning att
drift och underhåll inte påverkas negativt.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av drift och skötsel av anläggningar och
samverkan med föreningsliv”
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