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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar 
för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ansvarar även för kommu-
nens frivilliga kultur- och fritidsverksamhet, bibliotek, kulturskola mm. Offentlig statistik 
visar att kostnaderna för kultur- och fritidsverksamheten i Arvidsjaur är högre än i jämför-
bara kommuner.  

Det finns en risk att mindre och frivilliga verksamhetsområden inte styrs och kontrolleras 
på ett tillräckligt sätt och att verksamheten därför kan bli ineffektiv. EY har därför, på upp-
drag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun, granskat om kommunstyrel-
sen bedriver kultur- och fritidsverksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt till-
fredsställande sätt.  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i stort bedriver kultur- och fritids-
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt. 

 
 
För bedömning av samtliga revisionsfrågor och våra rekommendationer se avsnitt 3. 
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1. Inledning 

 Bakgrund 

Kommunstyrelsen är enligt reglementet kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 
med helhetsansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda 
och samordna planeringen, löpande förvaltningen och uppföljningen av kommunens ut-
veckling och ekonomi i alla avseenden. Styrelsen ansvarar även för kommunens frivilliga 
kultur- och fritidsverksamhet, bibliotek, kulturskola mm. Offentlig statistik visar att kostna-
derna för kultur- och fritidsverksamheten i Arvidsjaur är högre än i jämförbara kommuner.  

Det finns en risk att mindre och frivilliga verksamhetsområden inte styrs och kontrolleras 
på ett tillräckligt sätt och att verksamheten därför kan bli ineffektiv. Revisorerna har mot 
bakgrund av ovanstående bedömning av risk och väsentlighet beslutat att granska kom-
munstyrelsens styrning och kontroll av kultur- och fritidsverksamheten. 

 Syfte och revisionsfrågor  

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen be-
driver kultur- och fritidsverksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsstäl-
lande sätt. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns en tydlig styrning av kvalitet och ekonomi inom det kultur- och fritidsområde 

som styrelsen ansvarar för? Tex mål, avgifter och fördelning av resurser.  

 Sker en tillräcklig uppföljning, analys och återrapportering av kvalitet och ekonomi 

inom kultur- och fritidsområdet till styrelsen och fullmäktige? 

 Är måluppfyllelsen för verksamhet och ekonomi god? Tex; Är kvalitet och kostnader 

rimliga, jämfört med andra kommuner?  

 Genomförande 

Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier, intervjuer och jämförelser av 
offentlig statistik. För intervjuade personer och granskade dokument se bilaga 1; Källför-
teckning. Granskningen har avgränsats främst till år 2021 men kompletterats med statistik 
från tidigare år.  

 Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens ana-
lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbe-
ten eller interna regelverk, policyer eller fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund 
i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning har nedanstående revis-
ionskriterier använts. 

1.4.1. Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

Kommunfullmäktige antog 2021-02-23 ett reviderat reglemente för verksamhets- och eko-
nomistyrning. Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål för mandatperioden. Ett 
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fokusområde knyts till varje mål. Dessa kan ändras av kommunfullmäktige under målperi-
oden. Varje övergripande mål bryts ned till minst ett mål per styrelse och nämnd. Dessa 
mål följs upp av kommunfullmäktige. Styrelser och nämnders mål ska i sin tur brytas ner på 
förvaltningsnivå till aktiviteter som följs upp av ansvarig nämnd eller styrelse. Aktiviteterna 
följs upp genom fastställda indikatorer för bedömning av måluppfyllelse. I delårsrapport 
och årsredovisning följs styrelsers och nämnders mål upp.  

Vad gäller uppföljning ska respektive förvaltning minst sju gånger per år överlämna bud-
getuppföljning till nämnd och ekonomienheten. En av dessa uppföljningar är delårsrappor-
ten som i Arvidsjaur omfattar perioden januari-augusti. Budgetuppföljningen ska innehålla: 

 Jämförelse mellan budget och redovisat utfall samt motsvarande period föregå-

ende år. 

 Kommentarer till större avvikelser mellan budget och redovisat utfall 

 Prognostiserat utfall för året 

 Kommentarer av större avvikelser mellan budget och prognostiserat utfall för året 

samt åtgärdsplan vid negativa avvikelser. 

1.4.2. Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun 

Kommunfullmäktige antog 2020-11-24 en ny översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs 
kommun. Fullmäktiges beslut vann laga kraft 2021-03-30. I översikts- och tillväxtplanen 
lämnas följande ställningstaganden och rekommendationer till kommunen inom kultur- och 
fritidsområdet: 

 Kommunen bör verka för en utveckling av kultur- och naturområden med vand-

ringsleder och att på olika sätt tillgängliggöra dessa, samt prioritera informations- 

och marknadsföringsinsatser. Tätortsnära anläggningar och områden är centrala 

för att alla ska kunna ta del av det rörliga friluftslivet 

 Kommunen bör stötta utvecklingen av Lappstaden. 

 Kommunens kulturmiljöprogram bör revideras. 

 Kommunen ska, så långt det är möjligt, stötta föreningslivet med lokaler, anlägg-

ningar och ekonomiskt stöd. 

 Kommunens ska erbjuda rådgivning och visa på finansieringsmöjligheter till före-

ningar som vill utveckla sin verksamhet/bygd. 

 Kommunen bör uppmuntra unga att arrangera för unga. 

 Kommunen bör prioritera att ständigt utveckla attraktiva mötesplatser för unga. 

 Kommunen bör lyfta fram kulturmiljön som en viktig resurs. Det fysiska kulturarvet 

ska bevaras och stärkas för att kommuninvånarna ska förstå kulturvärdena och 

känna delaktighet i ansvarstagandet av den egna kulturmiljön. När kulturmiljöer ut-

vecklas för turismnäring är det viktigt att tydligt utgå från kulturvärdena. 

 Politiken behöver ta ställning till hur man vill gå vidare med sim- och sporthallen. 

 Tillsammans med föreningar och studieförbund kontinuerligt genomföra insatser 

för att stärka ledare och utbilda fler ledare i kommunens föreningar 



 

 

5 

Enligt planen ska nämnder och styrelsen i mål- och resursplanerna ange vilka rekommen-
dationer i översikts- och tillväxtplanen man avser att prioritera under kommande år. Vid 
årsbokslutet kommer ekonomiavdelningen sedan i de tekniska anvisningarna att ange att 
nämnden/styrelsen ska redogöra för vilka rekommendationer som prioriterats under året 
samt beskriva resultatet av nämndens/styrelsens arbete. 

1.4.3. Jämförande statistik 

Jämförande statistik i denna granskning har hämtats från den kommunala databasen 
Kolada. Databasen tillhandahålls via rådet för kommunala analyser (RKA) vars uppdrag är 
att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner. Käll-
data kommer främst från räkenskapssammandraget (RS), SCB, Riksidrottsförbundet, Folk-
bildningsrådet och Kungliga biblioteket.  
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2. Granskningsresultat 

 Kommunstyrelsens styrning av kultur- och fritidsområdet 

Avsnittet lyfter iakttagelser rörande styrelsens styrning, såsom mål och avgifter som ska 
säkerställa god kvalitet och ekonomi. Iakttagelserna ligger därmed till grund för att be-
svara följande revisionsfråga: 
 

 Finns en tydlig styrning av kvalitet och ekonomi inom det kultur- och fritidsområde 
som styrelsen ansvarar för? Tex mål, avgifter och fördelning av resurser.  

2.1.1. Kultur- och fritidsenheten i Arvidsjaurs kommun 

Kultur- och fritidsenheten leds av kultur- och fritidschef. Enheten ansvarar över fritidsan-
läggningar, centrumbadet, Camp Gielas, Samisk koordinator, Kultur i vården, allmänkultur, 
medborgarhus, bibliotek samt kulturskola och ungdomsgård. 

 
Figur 1: Kultur- och fritidsenhetens organisation 

I budgetområdet Fritid ingår centrumbadet och fritidsanläggningar medan resterande delar 
ingår i budgetområdet Kultur. Camp Gielas ingår dock under budgetområdet affärsverk-
samhet.  

2.1.2. Målsättningar för kultur- och fritidsverksamheten 2021 

Styrelsen har i juni 2020 beslutat om mål- och resursplan för 2021–2024. Målen förhåller 
sig till kommunfullmäktiges fyra övergripande mål och är därmed upprättade i enlighet 
med reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. Målet i medborgarperspektivet 
”Nöjd-Medborgar-Index”1 (NMI) innefattar även kultur- och fritidsområdets kvalitet. Detta 

 

1 SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur 
invånarna ser på sin kommun. Undersökningen resulterar i ett Nöjd-Medborgar-Index som kan jämföras över tid 
och även med andra kommuner.  
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då NMI bland annat mäter kommunmedborgarnas åsikter om kommunens bibliotek, kultur-
liv, mötesplatser, idrott, motion och friluftsliv. Målet har dock inte följts upp sedan 2018 
och av denna anledning har styrelsen i juni 2021 beslutat att ändra denna målet inför år 
2022 till ”90% av alla medarbetare ska genomgå minst en utbildning årligen i professionellt 
bemötande och värdskap”. Styrelsen har dock senare, i november 2021, återigen revide-
rat sina mål och vid detta tillfälle beslutat att ”Nöjd-Medborgar-Index” ska utgöra styrel-
sens mål i medborgarperspektivet. Av intervjuer framgår att mätning av denna målsättning 
nyligt har genomförts och att målet även ska mätas framgent, dock inte årligen.   

Utifrån kommunstyrelsens mål har kultur- och fritidsenheten upprättat 11 egna mål/aktivi-
teter för 2021. Aktiviteterna är samma som för 2020. Till aktiviteterna finns indikato-
rer/bedömningsintervall. Se tabell nedan. 
 
Tabell 1. Kultur- och fritidsenhetens verksamhetsmål 2021.  

KF:s mål KF:s fokusområde Styrelsens mål Enhetens mål Jämförelse-
värde/bedöm-
ningsintervall 

Engagerade och 
nöjda medborgare 
och kunder 

Utveckla medborgar-/ 
kunddialog 

Nöjdmedborgarin-
dex av rikets snitt 

Arvidsjaurs ungdomar 
ska ges möjligheten att 
påverka sin fritid via di-
alogträffar med kommu-
nen. 

Målet bedöms vara 
uppfyllt om två eller 
fler träffar genomförs 
med unga i åldern 13–
19 

   Öka eller bibehålla anta-
let utövare i kommu-
nens idrottsverksam-
heter 

Målet bedöms uppfyllt 
om statistik visar på 
ett högre antal utö-
vare. Statistik från 
Svenska Idrottsför-
bundet 

   Arvidsjaurs föreningsliv 
ska ges möjlighet att på-
verka sina verksam-
heter via dialogträffar 
med kommunen 

Målet bedöms vara 
uppfyllt om två eller 
fler träffar genomförs 

Långsiktig hållbar 
utveckling 

 

Underlätta för näringsliv 
och företagare 

1. Minst två större 
näringslivsträffar 
med fokus på till-
växt med konkreta 
uppgifter till kom-
mun och näringsliv 

2. Två branschträf-
far med KS  

1. Årligen samarran-
gera och deltaga vid Ar-
vidsjaurgalan  

 
 
 
2. Representant från 
kultur- och fritid ska 
delta i forum om nä-
ringslivets betydelse för 
samhället 

1. Målet bedöms vara 
uppfyllt om enheten 
samarrangerat och 
deltagit vid galan  

 
 
2. Målet bedöms vara 
uppfyllt om represen-
tant deltagit i ett eller 
flera forum om nä-
ringsliv 

Ekonomisk med-
vetenhet 

Samverkan, effektivitet 
och koncerntänkande 

Antal genomförda 
investeringar i % av 
beslutad investe-
ringsbudget  

Representant från kul-
tur- och fritid ska med-
verka vid minst ett sam-
verkansmöte med andra 
enheter för att öka för-
ståelse för varandras 
verksamheter och eko-
nomiska förutsättningar 

Målet bedöms vara 
uppfyllt om medver-
kande skett i minst ett 
samverkansmöte 

   Representant från kul-
tur- och fritid ska årli-
gen informera andra en-
heter och bolag om 
kommande investe-
ringar 

Målet bedöms vara 
uppfyllt om andra en-
heter och bolag infor-
merats vid minst ett 
tillfälle 
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Attraktiv arbetsgi-
vare 

Kompetensutveckling 90 % av medarbe-
tarna ska erbjudas 
minst ett utbild-
ningstillfälle per 
medarbetare och år 
(externt eller in-
ternt) 

Alla anställda inom kul-
tur- och fritid ska erbju-
das deltagande i minst 
en kompetenshöjande 
utbildning eller aktivitet 
årligen 

Målet bedöms vara 
uppfyllt om alla an-
ställda erbjudits en 
kompetenshöjande 
aktivitet 

   Medarbetarundersök-
ningens index hållbart 
medarbetarengage-
mang (HME) för kultur 
och fritid ska vara över 
rikets snitt  

Målet bedöms vara 
uppfyllt om HME lig-
ger över rikets snitt 

 
Som framgår av ovanstående tabell handlar merparten av kultur- och fritidsenhetens akti-
viteter om deltagande i olika forum, både för medborgare och för representanter för kul-
tur- och fritidsverksamheten.  

Utöver de mål som redovisas ovan har kultur- och fritidsenheten specifika mål för Camp  
Gielas2 och Centrumbadet. Målet för Camp Gielas är att de kundenkäter som genomförs två 
gånger per år ska ha ett snitt på 4,1 på en skala 1–5. För Centrumbadet är målet att sim-
kunnigheten i årskurs 3 ska vara 100 procent.  

I enlighet med bibliotekslagen antog fullmäktige i november 2017 en biblioteksplan för 
2018 – 2022. Planen innehåller 14 mål och indikatorer för biblioteksverksamheten som 
ska följas upp i samband med bibliotekets årliga bokslut. Planen ska revideras årligen vid 
behov, dock senast under 2020 så att den nya planen är antagen innan 2021 års början. 
Enligt intervjuade har målen inte följts upp och planen är ännu inte reviderad. 

Kommunstyrelsen har i juni 2021 beslutat om mål- och resursplan för 2022–2024. I den av 
fullmäktige antagna översikts- och tillväxtplanen (antagen i mars 2021) finns flertalet re-
kommendationer med bäring på kultur- och fritidsområdet. Enligt planen ska det framgå i 
styrelsens och nämndernas mål- och resursplan vilka av dessa rekommendationer som pri-
oriteras under året. I kommunstyrelsens förslag till mål- och resursplan för 2022–2024 
framgår inte vilka rekommendationer som är prioriterade inom kultur- och fritidsområdet.  

2.1.3. Styrning av ekonomi 

Kommunstyrelsen fastställde internbudget för 2021 vid sammanträde i november 2020. 
Då det skett förändringar i beräkningsgrunderna mellan år 2020 och 2021 har vi från eko-
nomikontoret erhållit omräknade och således mer jämförbara siffror för kultur- och fritids-
verksamheten. Vår jämförelse av budget 2020 och 2021 visar att såväl kultur- som fritids-
verksamheten fick ett minskat budgetutrymme år 2021. Av intervjuer framgår dock att 
detta främst är orsakat av att vissa internhyror, som tidigare belastat verksamheterna, 
från och med år 2021 istället belastar andra nämnder. Totalt uppgår nettobudgeten 2021 
för både kultur- och fritidsverksamheten till 17,2 mnkr, se nedan: 

Tabell 2: Budget för kultur- och fritidsverksamheten år 2021. 

 

2 Verksamheten Camp Gielas omfattar stugby, campingplats, sporthall, Rymmarstadion med skidspår, Präst-
berget med skidanläggning samt Vittjåkk med husvagnsparkering och skidliftar. 
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Tkr Budget 2020 Budget 2021 Differens 21–20 (budget) 
Fritid 

Kostnader 9 175 7 506  
Intäkter -475 -450  
Netto 8 700 7 056 -1 644 

Kultur 

Kostnader 12 387 12 285  
Intäkter -1 820 -2 234  
Netto 10 567 10 051 -516 

Affärsverksamhet (varav Camp Gielas) 
Kostnader 35 996 (9 478)   40 283 (9 069)  
Intäkter -39 186 (-7 880) - 39 350 (- 7 520)  
Netto - 3 190 (687) 933 (1 549) 862 

Av intervjuer framgår vidare att det minskade budgetutrymmet 2021 även förklaras av de-
mografiska prognoser som visar att kommunen förväntas minska med ca 60 invånare per 
år. I budgeten för 2021 finns också en minskning av kulturens kostnader som härrör sig 
från politiska prioriteringar. Det framgår inte av styrelsens internbudget vilken prioritering 
som görs, men enligt styrelsens mål- och resursplan 2021–2023 är det kulturskolan som 
får minskad budget med 400 tkr.  

Av kulturens kostnadsbudget om 12,3 miljoner utgör 2 miljoner internhyra och 7,8 miljo-
ner personalkostnader, det vill säga lön och sociala avgifter. Av fritidens kostnadsbudget 
om 7,5 miljoner utgör 2,8 miljoner internhyra för anläggningar och 3,1 miljoner personal-
kostnader. Styrelsen beslutar inte om en budget specifikt för Camp Gielas, utan budgeten 
för campingen ingår i affärsverksamhet. Vi har dock tagit del av den av verksamheten upp-
rättade internbudgeten för Camp Gielas. Den visar att Camp Gielas under 2021 totalt har 
en kostnadsbudget på 4,5 miljoner varar personalkostnader utgör per 2,5 miljoner. Vi no-
terar även att fullmäktige i november 2021 beslutat att delar av verksamheten på Gie-
lasområdet ska läggas ut till försäljning.  

Fullmäktige antog i februari 2020 nya regler för uthyrning av allmänna lokaler och anlägg-
ningar samt taxor i Arvidsjaurs kommun. Av dokumentet framgår att grundprincipen i kom-
munen är att lokaler ska tillhandahållas kostnadsfritt till ideella föreningar som en del av 
kommunens föreningsstöd. För övriga privatpersoner och företag sätts taxan till lokalerna 
utifrån marknadsmässiga priser. Enligt intervjuade har det inte genomförts någon analys 
av intäktsbortfallet som uppstår i och med de avgiftsfria lokalerna.  

 Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsen har en tydlig styrning av kvaliteten inom kultur- och fri-
tidsområdet. Kommunstyrelsen har fastställt ett mål; ”Nöjd-Medborgar-Index” som även 
mäter verksamhetens kvalitet, i form av medborgarnas nöjdhet med kultur- och fritidsverk-
samheten i kommunen. Kultur- och fritidsenheten har utifrån dessa mål formulerat aktivi-
teter för enheten, vilket är i enlighet med instruktionerna i fullmäktiges reglemente för 
verksamhets- och ekonomistyrning. Vi noterar i övrigt att styrelsen i sin mål- och resurs-
plan för 2022 inte har angett vilka av rekommendationerna i fullmäktiges Översikts- och 
tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun som styrelsen ska prioritera inom områdena kultur och 
fritid.  
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Vi bedömer vidare att styrelsen delvis har en tydlig styrning för ekonomin inom kultur- och 
fritidsområdet. Vi grundar vår bedömning på att styrelsen har beslutat om en internbudget 
för vissa verksamheter som tillhör kultur- och fritidsområdet. Däremot har styrelsen inte 
beslutat om någon egen budget för Camp Gielas, utan den ingår som en del i området af-
färsverksamhet. I detta sammanhang noterar vi även att fullmäktige har beslutat att delar 
av verksamheten på Gielasområdet ska läggas ut till försäljning.  

 Uppföljning, analys och måluppfyllelse  

I detta avsnitt redogör vi för iakttagelser rörande styrelsens uppföljning av kvalitet och 
kostnader samt måluppfyllelse. Iakttagelserna i avsnittet ligger därmed till grund för att 
besvara följande revisionsfrågor: 

 Sker en tillräcklig uppföljning, analys och återrapportering av kvalitet och ekonomi 

inom kultur- och fritidsområdet till styrelsen och fullmäktige? 

 Är måluppfyllelsen för verksamhet och ekonomi god? 

2.3.1. Uppföljning av mål och kvalitet 

Som tidigare nämnts (avsnitt 2.1.2) har målsättningen ”Nöjd-Kund-Index” nyligt följts upp. 
Resultatet har dock inte ännu redovisats till styrelsen, utan det ska ske i samband med års-
redovisningen 2021.  

Vi noterar vidare att kultur- och fritidsenhetens aktiviteter har följts upp av styrelsen under 
året. Redovisningen av genomförda aktiviteter och måluppfyllelse finns som bilaga till sty-
relsens delårsrapport för 2021. Nedan framgår utvärderingen för kultur- och fritidsenhet-
ens aktiviteter per augusti 2021.  

Enhetens mål Måluppfyllelse Jämförelsevärde/   
bedömningsintervall 

Enhetens kommentar 

Arvidsjaurs ungdomar ska ges möjlig-
heten att påverka sin fritid via dialog-
träffar med kommunen. 

 Målet bedöms vara uppfyllt 
om två eller fler träffar ge-
nomförs med unga i åldern 
13–19 

Två dialogträffar med unga i ål-
dern 13–19 år genomförs årli-
gen. Målet är ej uppfyllt i skri-
vande stund, men dialogträffar 
kommer att genomföras under 
hösten. 

Öka eller bibehålla antalet utövare i 
kommunens idrottsverksamheter 

 Målet bedöms uppfyllt om 
statistik visar på ett högre 
antal utövare. Statistik 
hämtas från Svenska Id-
rottsförbundet 

Ungdomars deltagande i olika 
idrottsverksamheter minskar, 
främst på grund av pandemin. 
Målet är därmed inte uppfyllt. 

Arvidsjaurs föreningsliv ska ges möj-
lighet att påverka sina verksamheter 
via dialogträffar med kommunen 

 Målet bedöms vara uppfyllt 
om två eller fler träffar ge-
nomförs 

Två dialogträffar per år genom-
förs inom grupperna fritid- id-
rotts- eller kulturföreningar. 
Målet är uppfyllt. 

Årligen samarrangera och deltaga vid 
Arvidsjaurgalan 

 Målet bedöms vara uppfyllt 
om enheten samarrangerat 
och deltagit vid galan 

Målet är ej uppfyllt ännu. Arvid-
sjaurgalan brukar normalt ge-
nomföras i november månad. 

Representant från kultur- och fritid 
ska delta i forum om näringslivets be-
tydelse för samhället 

 Målet bedöms vara uppfyllt 
om representant deltagit i 
ett eller flera forum om nä-
ringsliv 

Medverkande i minst en sam-
mankomst om ekonomiska för-
utsättningar. Målet är uppfyllt. 

Representant från kultur- och fritid 
ska medverka vid minst ett samver-
kansmöte med andra enheter för att 

 Målet bedöms vara uppfyllt 
om medverkande skett i 
minst ett samverkansmöte 

Medverkande i minst en sam-
mankomst om ekonomiska för-
utsättningar. Målet är uppfyllt 
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öka förståelse för varandras verksam-
heter och ekonomiska förutsättningar 

Representant från kultur- och fritid 
ska årligen informera andra enheter 
och bolag om kommande investe-
ringar 

 Målet bedöms vara uppfyllt 
om andra enheter och bolag 
informerats vid minst ett 
tillfälle 

Informerat andra enheter och 
bolag om kommande investe-
ringar vid minst ett tillfälle årli-
gen. Målet är uppfyllt. 

Alla anställda inom kultur- och fritid 
ska erbjudas deltagande i minst en 
kompetenshöjande utbildning eller ak-
tivitet årligen 

 Målet bedöms vara uppfyllt 
om alla anställda erbjudits 
en kompetenshöjande akti-
vitet 

Målet är uppfyllt. 

Medarbetarundersökningens index 
hållbart medarbetarengagemang 
(HME) för kultur och fritid ska vara 
över rikets snitt  

 Målet bedöms vara uppfyllt 
om HME ligger över rikets 
snitt 

Statistik från Kolada. Målet är 
uppfyllt 

Tabell 3: Kultur- och fritidsenhetens uppföljning i delårsrapport för 2021. 

Vi kan inte styrka att målen för Camp Gielas och Centrumbadet följts upp av styrelsen un-
der året.  

2.3.2. Uppföljning av ekonomin 

Vår granskning av protokoll under 2021 visar att ekonomin för kultur- och fritidsverksam-
heten har följts upp i februari, mars, maj, juni och september. Ekonomin följs också upp i 
delårsrapport som styrelsen behandlat vid sammanträde i oktober 2021. Uppföljningen un-
der året är därmed i linje med riktlinjerna för verksamhets- och ekonomistyrning. Uppfölj-
ningen sker på samma nivå som internbudgeten (tabell 2 i avsnitt 2.1.3).  

I styrelsens delårsrapport för 2021 prognostiseras ett överskott för områdena kultur och 
fritid för helåret. Camp Gielas uppvisar en negativ avvikelse i prognos mot helåret med 1,3 
miljoner kronor. Camp Gielas förväntas ha lägre kostnader och intäkter än budgeterat.  

I juni och september presenteras avvikelserapporter kopplat till Camp Gielas ekonomi. I juni 
framgår att campingen förlorat 850 000 tkr i boendeintäkter i jämförelse med ett normalt 
år och att anledningen till detta är covid-19-pandemin. Av avvikelserapporten framgår att 
en receptionist är uppsagd och att färre timanställda hämtats in, vilket ger ett överskott av 
personalkostnader på 300 tkr. Vidare framgår att det planerades för minskade öppettider 
för att hålla nere kostnaderna. Även i september månads avvikelserapport för Camp Gielas 
framgår att campingen hade kraftigt minskade intäkter med anledning av pandemin. Verk-
samheten prognostiserade i september ett underskott mot budget på 1,3 miljoner.  

För 2020 såg utfallet på helårsbasis ut enligt nedan: 

Tkr Budget 2020 Utfall 2020 Budgetavvikelse 2020 
Fritid 

Kostnader 9 175 9 323 - 148 
Intäkter -475 -437 - 38 
Netto 8 700 8 887 - 187 

Kultur 
Kostnader 12 387 11 916 471 
Intäkter - 1 820 -1 910 -90 
Netto 10 567 10 006 561 

Affärsverksamhet (varav Camp Gielas) 
Kostnader 36 188 (9 478) 36 755 (8 920) 558 
Intäkter - 39 186 (-8 791) -39 481 (-6 555) -2 237 
Netto - 2 998 (687) - 2 726 (2 365) - 1 679 
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Tabell 4: Budget och utfall 2020.  

Tabell 4 visar att fritidsverksamheten hade något högre kostnader än budgeterat år 2020. 
Verksamheten hade också mindre intäkter än budgeterat, medan kulturverksamheten hade 
högre intäkter och mindre kostnader än budget. Inom affärsverksamhet hade Camp Gielas 
558 tkr lägre kostnader än budget men hela 2,2 mnkr mindre intäkter än budget. Enligt 
styrelsens årsredovisning berodde avvikelsen för kostnaderna på att extra bidrag betalats 
ut till föreningar och avvikelsen för intäkterna på att badet hade haft stängt. Kulturverk-
samhetens kostnadsavvikelse berodde också på extra bidrag till föreningar. Intäkterna för 
kulturen var något högre än budget på grund av projektbidrag från staten. Camp Gielas av-
vikelse på kostnadssidan berodde på anpassning av personal utifrån den minskade belägg-
ningen. På intäktssidan berodde avvikelsen på minskat antal besökare på grund av covid-
19-pandemin.  

 Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i stort har säkerställt att det sker en tillräcklig uppfölj-
ning, analys och återrapportering avseende kvalitet inom kultur- och fritidsområdet. Kom-
munstyrelsens målsättning ”Nöjd-Medborgar-Index” som bland annat avser mäta kvaliteten 
inom kultur-och fritidsverksamheten har nyligt följts upp. Resultatet presenteras dock först 
i samband med årsredovisningen. Styrelsen har därutöver, i samband med delårsrapport, 
tagit del av utvärdering av kultur- och fritidsverksamhetens planerade och genomförda ak-
tiviteter som är kopplade till styrelsens mål. Vi noterar att avsikten inte är att mäta styrel-
sens målsättning ”NMI” årligen. Vi rekommenderar dock att styrelsen överväger någon 
form av mer frekvent utvärdering av målet, i enlighet med fullmäktiges Reglemente för 
verksamhets- och ekonomistyrning.  

Vidare bedömer vi att styrelsen har säkerställt att det sker en tillräcklig uppföljning och 
återrapportering avseende verksamhetens kostnader men att styrelsen bara delvis har sä-
kerställt att det sker en tillräcklig analys. Vi grundar vår bedömning på att ekonomin följs 
upp i enlighet med reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. I den ekonomiska 
uppföljningen analyseras orsaker till avvikelser mot budget och åtgärder vidtas. Däremot 
görs inga analyser av kostnadsläget i förhållandet till andra kommuner. Vidare har exem-
pelvis inte intäktsbortfallet kopplat till de avgiftsfria lokalerna för föreningar analyserats.  

Verksamhetens egna redovisning av måluppfyllelse visar att majoriteten av de aktiviteter 
som planerats har genomförts och de flesta av målen bedöms därför av verksamheten vara 
upp-fyllda. Styrelsens målsättning ”Nöjd-Kund-Index har dock ännu inte utvärderats och vi 
kan därför inte uttala oss om måluppfyllelsen.   

Vi bedömer att måluppfyllelsen för ekonomin är delvis god. För 2020 förelåg avvikelser 
mot budget för fritidsområdet och Camp Gielas medan kulturen hade ett överskott. I kom-
munstyrelsens delårsrapport för 2021 prognostiseras kultur- och fritidsområdena göra 
överskott mot budget medan Camp Gielas förväntas uppvisa en negativ budgetavvikelse 
för helåret.  
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 Jämförelse mellan Arvidsjaur och andra kommuner  

Genom jämförelser med likvärdiga kommuner ska iakttagelserna i detta avsnitt ligga till 
grund för att besvara följande revisionsfråga: 

 Är kvalitet och kostnader rimliga, jämfört med andra kommuner?  

2.5.1. Jämförelse kostnader 

Vi jämför nedan Arvidsjaurs kostnader för kultur- och fritidsverksamhet per invånare med 
liknande kommuner3. Notera att jämförelsegruppen inte särskiljer kommuner utifrån deras 
förutsättningar att bedriva kultur- och fritidsverksamhet, men säger något om kommuner-
nas strukturella förutsättningar på en övergripande nivå. 

I kostnadstabellerna för de olika verksamheterna inom kultur och fritid har 
statistiken färgsatts utifrån Arvidsjaurs nivå i förhållande till Sveriges övriga 
kommuner. Färgen grön innebär att kommunen placerar sig bland den fjär-
dedel av kommuner i Sverige med lägst kostnader, färgen gul att kommunen 
befinner sig bland de mittersta kommunerna och färgen röd att kommunen placerar sig 
bland fjärdedelen med högst kostnader.  

2.5.1.1 Kulturverksamheten 

I figur 1 nedan jämförs Arvidsjaurs kostnader för kulturverksamheten med liknande kom-
muner. Den vänstra axeln mäter kostnad i kronor per invånare och den högra axeln kostna-
derna för kulturverksamhet som andel av den totala driftskostnaden.  

 

 

3 Databasen Kolada tillhandahåller möjligheten att utifrån statistik jämföra Sveriges kommuner. Ef-
tersom kommunernas förutsättningar skiljer sig åt på olika sätt kan jämförelsen göras utifrån olika 
jämförelsegrupper. Liknande kommuner är för varje kommun en grupp med 7 kommuner med lik-
nande invånarantal, skattekraft och strukturkostnad. 
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Figur 1: Jämförelse kulturverksamhet år 2020, likvärdiga kommuner. Alla kostnader anges som kronor per in-
vånare.  

Arvidsjaur har både näst högst kostnader per invånare (1 952 kr) och näst högst andel 
kostnader för kulturverksamhet i relation till den totala driftskostnaden. År 2020 hade Ar-
vidsjaur kostnader kopplat till kulturverksamheten motsvarande knappt 2,5 procent av den 
totala driftskostnaden. Av de liknande kommunerna är det bara Älvdalen som har en högre 
kostnad per invånare för kulturverksamheten. Jämförs kostnaderna med Norrbottens läns 
kommuner hade Jokkmokk, Luleå och Arjeplog år 2020 högre kostnad per invånare för 
kulturverksamheten. 

Tabell 2 nedan visar kostnaderna för kulturverksamheten uppdelade på olika delposter. Nu 
jämförs Arvidsjaur istället med riket som helhet enligt färgkodningen beskriven ovan.  

Variabel 2018 2019 2020 

Kostnad kulturverksamhet  2 105 1 944 1 952 

Varav kostnad bibliotek 579 483 578 

Varav kostnad musik- och kulturskola 599 584 463 

Varav stöd till studieorganisationer 0 0 0 

Varav kostnad allmän kulturverksamhet 927 876 911 

Kostnad kulturverksamhet, andel av total drift-
kostnad (%) 

2,4 2,3 2,2 

Intäkter kulturverksamhet 371 342 414 

Tabell 2: Jämförelse kulturverksamhet. Alla kostnader och intäkter anges som kr/invånare. Källa: Kolada 

 
Arvidsjaur har kostnader i paritet med fjärdedelen av kommunerna i riket med högst kost-
nader för musik- och kulturskola och allmän kulturverksamhet4. Intäkterna för kulturverk-
samhet är i paritet med fjärdedelen av kommunerna i riket med högsta intäkterna. Vi note-
rar att alla delkostnader per invånare för kulturverksamhet har minskat mellan 2018 och 
2020. 
 
Intervjuade anger ett par anledningar till att kostnaderna för kulturverksamheten kan vara 
högre än de för liknande kommuner. I Arvidsjaur finns ett huvudbibliotek samt 4 skolbiblio-
tek. Totalt finns 4,45 tjänster inom biblioteksverksamheten varav 1,5 av dessa tjänster är 
tillägnade skolbiblioteket men ligger under kulturbudgeten. I andra kommuner skulle lik-

 

4 Allmän kulturverksamhet inkluderar exempelvis stöd till kulturella föreningar, folkparker, hembygdsför-
eningar och folkets hus. Även kostnader för museiverksamhet redovisas i kostnadsslaget. Källa: Instruktioner till 
räkenskapssammandraget 2020 (SCB, 2021).  
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nande tjänster kunnat bekostas av skolan men intervjuade anser att den nuvarande hante-
ringen är positivt för kommunen som helhet genom att det förenklar rotationen av perso-
nal. Budgetmedel för internhyra för skolbiblioteken tillfaller dock skolan.  

2.5.1.2 Fritidsverksamheten 

I figur 2 nedan jämförs Arvidsjaur precis som ovan med de sju liknande kommunerna. Lik-
som tidigare mäter den vänstra axeln kostnad i kronor per invånare och den högra axeln 
kostnaderna för kulturverksamhet som andel av den totala driftskostnaden. 

 
Figur 2: Jämförelse fritidsverksamhet år 2020, likvärdiga kommuner. Alla kostnader anges som kronor per in-
vånare. Källa: Kolada  

Fritidskostnaderna i Arvidsjaurs kommun är genomsnittliga sett till jämförelsen med de sju 
liknande kommunerna, vilket framgår av Figur 2 ovan. Fritidsverksamheten kostar 2 101 
kronor per invånare, vilket liknar kostnaden per invånare för kulturverksamheten.  
 

 
Figur 3: Jämförelse idrotts- och fritidsanläggningar år 2020, likvärdiga kommuner. Alla kostnader anges som 
kronor per invånare. Källa: Kolada 
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I Kolada är kostnad för fritidsverksamhet uppdelad i 3 delkostnader; fritidsgårdar, allmän 
fritidsverksamhet och idrotts- och fritidsanläggningar. Vid analys av delkostnaderna fram-
går att Arvidsjaur inte har någon redovisad kostnad för fritidsgårdar eller allmän fritids-
verksamhet. Figur 3 visar att Arvidsjaur, tillsammans med Älvdalen och Torsby, sticker ut 
vad gäller kostnader per invånare för idrotts- och fritidsanläggningar. 
 
Tabell 3: Jämförelse fritidsverksamhet. Alla kostnader och intäkter anges som kr/invånare.  
Källa: Kolada  

Variabel 2017 2018 2019 

Kostnad fritidsverksamhet   1 895 1 903 2 101 

Varav kostnad fritidsgårdar 0 0 58 

Varav kostnad allmän fritidsverksamhet 0 0 0 

Varav kostnad idrotts- och fritidsanlägg-
ningar  

1 895 1 903 2 043 

Kostnad för fritidsverksamhet, andel av 
total driftskostnad (%)  

2,2 2,3 2,4 

Intäkter fritidsverksamhet 191 175 161 

 
Tabell 3 tydliggör det som beskrivits ovan, det vill säga att Arvidsjaurs kostnader för fri-
tidsverksamheten i sin helhet utgörs av kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar. 
Kommunens kostnader per invånare för delområdet är bland de 25 procent högst i jämfö-
relse med riket som helhet. 

Intervjuade uppger att utbudet av lokaler kan medföra att kostnaderna är högre i Arvid-
sjaur i jämförelse med liknande kommuner och riket som helhet. Granskning av statistik för 
olika idrotts- och fritidsanläggningar i jämförelse med liknande kommuner visar att Arvid-
sjaur sticker ut vad gäller antalet idrottshallar, men inte vad gäller fotbollsplaner, elljus-
spår, och fritidsgårdar. Intervjuade menar också att Arvidsjaur har en skidbacke som kan 
göra att kostnaderna är högre i jämförelse med likvärdiga kommuner. 

Intervjuade menar också att det kan föreligga viss felrapportering i statistiken ovan. Kul-
tur- och fritid lämnar årligen bidrag till olika föreningar. Felrapporteringen kan möjligtvis 
bestå av att kostnader i form av föreningsbidrag ligger under delkostnaden idrotts- och fri-
tidsanläggningar eller att de inte rapporterats alls. 

2.5.2. Jämförelse av kvalitet och prestationer 

Nedan presenteras en del av de offentliga nyckeltal som finns tillgängliga och som kan ge 
en bild av kvalitet/prestation inom kultur- och fritidsverksamheten.  
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Figur 3: Jämförelse prestationsmått för kultur- och fritidsverksamhet, likvärdiga kommuner. Två översta 
figurerna innehåller data från 2020 och de två nedre data från 2019. Källa: Kolada. Vissa av de liknande 
kommunerna har inte rapporterat data för vissa mått, därav olika antal kommuner i respektive figur.  

Jämförelsen mellan Arvidsjaur och de likvärdiga kommunerna visar att kommunens 
kvalitet/prestation inom kultur- och fritidsverksamheten i relation till de andra 
kommunerna varierar. Vad gäller studieförbundens deltagartimmar inom kultur och 
deltagartillfällen i idrottsföreningar sticker Arvidjaur ut i positiv bemärkelse. Ser vi till 
invånare mellan 16-84 år som är fysiskt aktiva samt andel invånare med bra självskattat 
hälsotillstånd ligger Arvidsjaur något lägre. 

Vid inhämtande av statistik från Kolada noterar vi att Arvidsjaur inte har rapporterat siffor 
för flertalet av de olika måtten för 2020. Det saknas också rapporterade siffror för statistik 
som rör bilbioteksverksamheten mellan 2018 och 2020. Företrädare för kultur- och 
fritidsenheten kan inte ange anledningen till att statistiken saknas. 

 Bedömning 

Vi bedömer att det inte går att uttala sig om utfallet för kvalitet och kostnader är tillfred-
ställande i jämförelse med liknande kommuner. Det vi kan konstatera är att kommunen har 
höga kostnader inom både kulturområdet och fritidsområdet, i jämförelse med liknande 
kommuner och riket. Styrelsen har ännu inte utvärderat sin målsättning som avser mäta 
verksamhetens kvalitet och för flertalet av kvalitetsindikatorerna som finns i Kolada saknas 
statistik från Arvidsjaur 2020.   
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen i stort bedriver kultur- och fritidsverksam-
heten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Den sammanfattande 
bedömningen baseras på nedanstående: 

Revisionsfråga Svar 

Finns en tydlig styrning av 
kvalitet inom det kultur- och 
fritidsområde som styrelsen 
ansvarar för?  

 

 

 

 

 
Finns en tydlig styrning av 
ekonomi inom det kultur- 
och fritidsområde som sty-
relsen ansvarar för?  

 

Vi bedömer att styrelsen har en tydlig styrning av kvaliteten 
inom kultur- och fritidsområdet. Styrelsen har fastställt ett mål; 
”Nöjd-Medborgar-Index” som även mäter verksamhetens kvali-
tet, i form av medborgarnas nöjdhet med kultur- och fritidsverk-
samheten i kommunen. Kultur- och fritidsenheten har utifrån 
dessa mål formulerat aktiviteter för verksamheten, vilket är i en-
lighet med instruktionerna i fullmäktiges reglemente för verk-
samhets- och ekonomistyrning. Vi noterar i övrigt att styrelsen i 
sin mål- och resursplan för 2022 inte har angett vilka av rekom-
mendationerna i fullmäktiges Översikts- och tillväxtplan som sty-
relsen ska prioritera inom områdena kultur och fritid.  

Vi bedömer att styrelsen delvis har en tydlig styrning av ekono-
min inom området. Styrelsen har beslutat om en internbudget 
för vissa verksamheter som tillhör kultur- och fritidsområdet. I 
den budget som styrelsen beslutar finns Camp Gielas budget inte 
specificerad, utan den ingår som en del i området affärsverksam-
het. I detta sammanhang noterar vi att fullmäktige nyligt har be-
slutat att delar av verksamheten på Gielasområdet ska läggas ut 
till försäljning. 

Sker en tillräcklig uppfölj-
ning, analys och återrappor-
tering av kvalitet och kost-
nader inom kultur- och fri-
tidsområdet till styrelsen 
och fullmäktige? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bedömer att styrelsen i stort har säkerställt att det sker en till-
räcklig uppföljning, analys och återrapportering avseende kvali-
tet inom kultur- och fritidsområdet. Styrelsens mål ”Nöjd-Med-
borgar-Index” som bland annat avser mäta kvaliteten inom kul-
tur-och fritidsverksamheten har nyligt följts upp. Resultatet pre-
senteras dock först i samband med årsredovisningen. Styrelsen 
har därutöver, i samband med delårsrapport, tagit del av utvär-
dering av kultur- och fritidsverksamhetens planerade och ge-
nomförda aktiviteter som är kopplade till styrelsens mål. Vi note-
rar här att avsikten inte är att mäta styrelsens mål ”NMI” årligen. 
Vi rekommenderar dock att styrelsen överväger någon form av 
mer frekvent utvärdering av målet. 
  
Vidare bedömer vi att styrelsen har säkerställt att det sker en 
tillräcklig uppföljning och återrapportering avseende verksam-
hetens kostnader men att styrelsen bara delvis har säkerställt 
att det sker en tillräcklig analys. Ekonomin följs upp i enlighet 
med reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. I den 
ekonomiska uppföljningen analyseras orsaker till avvikelser mot 
budget och åtgärder vidtas. Däremot görs inga analyser av kost-
nadsläget i förhållandet till andra kommuner. Vidare har inte in-
täktsbortfallet kopplat till de avgiftsfria lokalerna för föreningar 
analyserats.  
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Är måluppfyllelsen för verk-
samhet och ekonomi god? 

 

 

 

 

 

 

 

Är utfallet inom verksam-
heten tillfredsställande? 
Tex; Är kvalitet och kostna-
der rimliga, jämfört med 
andra kommuner?  

Verksamhetens egna redovisning av måluppfyllelse visar att ma-
joriteten av de aktiviteter som planerats har genomförts och de 
flesta av målen bedöms därför av verksamheten vara uppfyllda. 
Styrelsens målsättning ”Nöjd-Kund-Index har dock ännu inte ut-
värderats och vi kan därför inte bedöma måluppfyllelsen.   
 
Vi bedömer att måluppfyllelsen för ekonomin är delvis god. För 
2020 förelåg avvikelser mot budget för fritidsområdet och Camp 
Gielas medan kulturen hade ett överskott. I styrelsens delårsrap-
port för 2021 prognostiseras kultur- och fritidsområdena göra 
överskott mot budget medan Camp Gielas förväntas uppvisa en 
negativ budgetavvikelse för helåret. 
 
 
Vi kan inte bedöma om utfallet för kvalitet och kostnader är till-
fredställande i jämförelse med liknande kommuner. Vi konstate-
rar att kommunen har höga kostnader inom både kulturområdet 
och fritidsområdet, i jämförelse med liknande kommuner och ri-
ket. Styrelsen har dock ännu inte utvärderat sin målsättning som 
avser mäta verksamhetens kvalitet och för flertalet av kvalitets-
indikatorerna som finns i Kolada saknas statistik från Arvidsjaur 
2020. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att utvärdering av målet ”Nöjd-Medborgar-Index” kan ske i samband 

med varje delårs- och årsredovisning, vilket är i enlighet med fullmäktiges regle-

mente för verksamhets- och ekonomistyrning.  

 I kommunstyrelsens mål- och resursplan tydliggöra vilka rekommendationer från 

fullmäktiges Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun som ska prioriteras. 

 

 

Skellefteå 2021-01-18 

 

Linda Marklund, EY   Max Stenman, EY 
Certifierad kommunal revisor  Revisionskonsult 
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Bilaga 1: Källförteckning  
 
 

Intervjuade funktioner: 
 

 Kultur- och fritidschef 

 Ekonomichef 

 Biblioteks- och kulturskolechef 

 
Dokument: 
 

 Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

 Arvidsjaurs kommuns översikts- och tillväxtplan 

 Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun 2018–2022 

 Årsredovisning kommunstyrelsen 2020 

 Delårsrapport kommunstyrelsen 2021-08-31 

 Regler för föreningsstöd 

 Taxa för uthyrning 

 Mål- och resursplan kommunstyrelsen 

 Mål- och resursplan hela Arvidsjaurs kommun 

 Internbudget 2020 och 2021 kommunstyrelsen 

 Protokoll kommunstyrelsen 2020-06-01 – 2021-10-31 
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Bilaga 2: Anläggningar i jämförelse med likvärdiga kommuner  

Notera: Statistiken avser 2019 eftersom det saknas rapporterad data från 2020 
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