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Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett årsresultat och en verksamhet som i stort har genomförts i enlighet 
med gällande verksamhetsplan och budget. Resultaten beträffande måluppfyllelsen visar att två av nämndmålen 
har uppfyllts medan två av målen har uppfyllts till stor del. De två uppdrag nämnden har fått i samarbete med 
andra nämnder har slutförts. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 2,5 mkr vilket är 0,8 mkr bättre jämfört med prognosen 
för året. Underskottet beror främst på den omställning av fritidsverksamheten som pågått samt flytt och 
etablering av kulturskolan. 

Investeringsutgifterna för året uppgick till 4,3 mkr och har bl.a. inneburit bättre konstgräsytor, ny belysning på 
Skytteholms IP, utrustning till Solnahallen samt ny inredning och verksamhetsanpassning för kulturskolans och 
stadsbibliotekets lokaler. Kommande investeringar för nya fotbollsplaner och ny simhall, har fått grundläggande 
beslut för fortsatt planering. 

Under året har nämnden fattat beslut om justering av gällande regelverk för föreningsbidrag och principer för 
fördelning av tider på idrottsanläggningar samt regelverk för utdelning av kultur- och musikstipendier. Andelen 
barn och ungdomar som deltar i de bidragsberättigade idrottsaktiviteterna har ökat med 4,4 procent jämfört med 
föregående verksamhetsår. 

Nya lokaler för kulturskola och fritidsgårdsverksamhet har etablerats i centrala och norra Solna. Kulturskolans 
nya plats i Parkskolan har etablerats samt utvecklat kursutbudet för fler deltagare och målgrupper. 

Bibliotekens roll för att öka läsfrämjande bland barn och ungdomar har stärkts genom fler aktiviteter och kan 
redovisa ett ökat deltagande och fler utlån av medier inom målgruppen. 

Kulturprogrammen för barn och ungas introduktion till Solnas kulturliv har fått en samordnad struktur och 
marknadsföring inom Kultur i samverkan vilket har medfört en ökad tillgänglighet och ett ökat deltagande. 

Fritidsverksamheten för ungdomar kan redovisa en högre andel besök av flickor än föregående år men också att 
nya målgrupper som HBTQ ungdomar känner sig välkomna att delta i verksamheten. Dock minskar ungdomars 
besök totalt sett. 

Nämndens ansvarsområden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens 
verksamhet finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek 
samt kulturskola. Bidrag till föreningar och anläggningar och lokaler för idrotts- och motionsverksamheten 
tillhandahålls. Ungdomsgårdar och fritidsparker erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar samt erbjuder 
särskilt stöd till ungdomar med funktionsvariationer. 

Viktiga händelser 

Inom ramen för fullmäktiges beslut gällande fritidsklubbarnas omorganisation kommer överföringen av 
verksamheten ske till hösten 2019. I anslutning till omorganisationen har en översyn av fritidsverksamheten för 
de äldre ungdomarna genomförts. Inom fritidsverksamheten för ungdomar har nya målgrupper, såsom HBTQ-
personer, kunnat nås och andelen flickor har ökat jämfört med föregående år. Totalt har dock besöksantalet 
minskat. 

Förvaltningen har genomfört flera om- och nylokaliseringar av verksamheter. Kulturskolan har flyttat och 
etablerat verksamhet i Parkskolan. Nya mötesplatser för ungdomar har etablerats i Järvastaden och Bagartorp 
och prioriterade fältinsatser genomfördes under sommaren med anledning av viss social oro i området. 

Den kalla vintern har inneburit högre energikostnader för de uppvärmda konstgräsplanerna. Byte av konstgräs 
har genomförts på Skytteholms IP varvid det gamla konstgräset inklusive material har återvunnits bl.a. för 5-
spelsplanen på Huvudstafältets IP. Den varma sommaren innebar tekniska svårigheter att driva ishallarna vilket 
påverkade särskilda bokningar under eftersäsong. 

Byggnadsnämnden har beslutat om ett planuppdrag för en ny idrottsplats i Järvastaden. Arbete har under 
perioden påbörjats mellan berörda parter. Kommunfullmäktige har i augusti beslutat om förutsättningar för 
kommande ny simhall gällande detaljplan och finansiering. 

Under året har nämnden fattat beslut om justering av gällande regelverk för föreningsbidrag och principer för 
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fördelning av tider på idrottsanläggningar samt regelverk för utdelning av kultur- och musikstipendier. 

I oktober fattade nämnden beslut om en fördjupad samverkansmodell mellan kulturskolorna i Solna och 
Sundbyberg, gällande utbyte av elevplatser, marknadsföring och kursutbud mellan skolorna. 

Aktiviteter för stadens 75-årsfirande genomfördes i samarbete med kultur- och föreningsliv och omfattade bl.a. 
guidade turer med buss, cykel, båt och tunnelbana, produktion av jubileumsbok och stadsfanfar, föredrag och 
visningar på biblioteket som besöktes av ca 3 000 personer samt ett utökat familjeprogram för 
nationaldagsfirandet i Hagaparken med runt 28 000 besökare. För barn och unga producerades e-boken ”Ozzys 
resa” samt utställningen ”Min drömstad” i samarbete med förskolor. 

Förvaltningen stod som värd för en större nationell konferens gällande miljöfrågor i anslutning till idrottsplatser 
med konstgräs. I samverkan med olika aktörer har några större uppskattade idrottsevenemang genomförts såsom 
Prins Daniels lopp inklusive GenPep-dagen med ca 8 000 besökare, Lennart Johansson turnering med ca 6 000 
besökare plus 10 000 visningar på webben samt AIK stadslopp med runt 1 000 besökare.   

Biblioteksplanens första år avrapporterades till nämnden i mars där bl.a. positiva resultat redovisades kring besök 
och utlån samt aktiviteter som tydligt prioriteras för planens målgrupper. Biblioteken i Solna och Sundbyberg har 
beviljats statliga bidrag under 2019 för att förstärka biblioteksverksamheten för förskolebarn i båda städerna. 

Under skolloven har förvaltningen med stöd av statliga bidrag genomfört en utökad verksamhet för barn och 
unga i samarbete med föreningsliv och andra arrangörer. 

Totalt har 13 700 besök inom kulturintroduktionen för förskolebarn upp till gymnasiet ägt rum på olika platser i 
Solna. Under året har skolbio introducerats för ca 1 000 förskolebarn. 

Förvaltningen har lanserat en ny digital evenemangskalender som ersätter den tidigare tryckta kalendern. 

Moving Murals genomfördes i Hagalund i samarbete med Film Capital Stockholm, Black Sheep, Kungliga 
Konsthögskolan och Humlegårdens fastigheter. Projektionsteknik på väggmålningar applicerat av internationella 
gatukonstnärer ingick i projektets plats i stadsmiljön. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020 beslutat 
om mål och uppdrag för nämnderna. Nämndmålen och uppdragen gäller för ett år i taget och följs upp och 
bedöms i delårsrapporterna samt i årsredovisningen. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta 
mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

  Målet uppfylls till stor del i år 

  Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

  Nämndmål 

 
Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan 
med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust och läsförståelse. 

 
Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med 
att staden växer. 

 
Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas 
utifrån ett stadsövergripande perspektiv. 

 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv. 
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Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och 

ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars 

läslust och läsförståelse. 

 Målet uppfylls i år 

Sammantaget redovisas att bibliotekens lässtimulerande aktiviteter har utökats för barn och ungdomar inom 
ordinarie programutbud men även i samarbete med förskolor, skolor och fritidsverksamhet samt genom 
uppsökande aktiviteter vid olika kulturevenemang. Medel har erhållits från Kulturrådet för att stärka 
biblioteksverksamhet för förskolor i samverkan mellan Solna och Sundbybergs bibliotek under 2019. 
Projekttjänster för detta samarbete är tillsatta. Utlånen för barn och unga har ökat likaså antalet läsfrämjande 
aktiviteter samt barn och ungdomars deltagande i dessa (statistik redovisas även under mål 2 nedan). 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen har elever i förskoleklass, åk 4 samt åk 7, deltagit i 
bl.a. biblioteksintroduktion, bokprat samt författarbesök, totalt har ca 2 000 elever nåtts. 

 Samverkan mellan fritidsverksamhet och bibliotek har genomförts med aktiviteter som bokcirkel och 
bokprat för ungdomar på fritidsklubbar, Solna ungdomscafé, Black Sheep samt uppsökande aktiviteter 
vid ett antal evenemang under året som nått ca 600 ungdomar. 

 Biblioteket har besökt samtliga öppna förskolor med läsfrämjande aktiviteter och ingår numera i 
förskolornas språknätverk i Solna. Biblioteket har genomfört ett antal riktade aktiviteter för förskolorna, 
bl.a. Förskoletimmen och Sagostunder som nått ca 1 500 barn. 

Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, 

fritids- och kulturverksamhet i takt med att staden växer. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Sammantaget redovisar förvaltningen vid årsskiftet att fler barn och ungdomar har fått plats i flera av nämndens 
olika verksamhetsområden i jämförelse med föregående år. Kulturskolan har under hösten erbjudit 2 285 
elevplatser vilket är en ökning med drygt 6 procent. Inom kulturintroduktionen och riktade program för 
förskolor och skolor har 13 700 besök genomförts vilket är en mindre ökning jämfört med 2017. Inom 
biblioteket har antalet utlån till barn och ungdomar ökat med 11 procent, antalet läsfrämjande aktiviteter har ökat 
väsentligt jämfört med föregående år och andel barn och ungdomar som deltagit har ökat med 44 procent i 
åldersgruppen 6-18 år. 

Inom idrotten har antalet bokningsbara timmar ökat vilket beror på att en ny ishall samt en ny gymnastikhall har 
tillkommit. Antal bidragsberättigade aktiviteter för åldersgruppen 7-20 år har under året uppgått till 580 964 
aktiviteter vilket är en ökning med 4,5 procent jämfört med föregående verksamhetsår. Flickors idrottande utgör 
42 procent av alla deltagande barn och ungdomar. 

Inom fritidsverksamheten för ungdomar har besöksantalet minskat med 13 procent till 67 700 besök jämfört 
med föregående år. Däremot har totala andelen flickor som besökt ungdomsverksamheterna ökat med 7 procent 
och utgör totalt 39 procent av alla besök. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Samtliga föreningsutrymmen som planerats för uthyrning i ishallarna är färdigställda. Den nya ishallens 
första år har möjliggjort fler bokningsbara timmar för samtliga issporter. Byte av konstgräs på 
Skytteholms IP har genomförts varvid det gamla konstgräset inklusive material har återvunnits för 
användning till andra ytor så som Huvudstafältets IP. 

 Arbetet med att långsiktigt skapa intresse för fler ungdomar att delta i fritidsgårdsverksamheten, har 
genomförts vid olika fritidsgårdar med bl.a. profilerade aktiviteter vid Kurage, Black Sheep, Solna 
ungdomscafé och Qlans fritidsgård. Nya målgrupper och fler flickor har ökat i verksamheten.   

 Utveckling av parkmiljöer för barn och ungdomar har bl.a. inneburit att 25 medarbetare inom fritid har 
fått utbildning i äventyrspedagogik. Sommarjobbande ungdomar har tillverkat lekutrustning på sex 
parklekar. Olika kulturmiljöer har använts för konst och utåtriktade kulturprogram i samarbete med 
externa organisationer. Magasinerad konst har anpassats för ny utomhusplacering och en ökad 
tillgänglighet. 

 Biblioteken har genomfört riktade insatser för barn och ungdomar och i övrigt prioriterade målgrupper. 
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Den ökade utlåningen för barn och unga är 11 procent jämfört med föregårende år och är en tydlig 
effekt av moderniseringen av barn- och ungdomsytan samt att de uppsökande och läsfrämjande 
aktiviteterna har ökat väsentligt. 

 Regional samverkan mellan Solna och Sundbybergs kulturskolor har vidareutvecklats gällande utbyte av 
ca 70 elevplatser samt gemensam marknadsföring av skolornas kursutbud. 

 Statliga bidrag har beviljats för Kulturskolan för att nå nya målgrupper såsom nyanlända i Bergshamra 
samt ungdomar som normalt inte söker sig till skolan. Ett tjugotal nyanlända har fått prova på kurser i 
fiol, dans och slagverk. 

 Samarbetet med barn- och utbildningsförvaltning har utvecklats gällande kulturintroduktion och bokade 
aktiviteter, bl.a. inom skapande skola, program för förskolor samt en särskild satsning på skolbio för 
förskolor och gymnasiet gällande filmaktiviteter.  

  

Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och 

kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Förvaltningen kan sammanfattningsvis redovisa en positiv utveckling av att nämndens lokaler och anläggningar 
används av flera verksamheter i Solna såsom förskolor, skolor, föreningar, organisationer, privata aktörer och 
privatpersoner. Investeringar har genomförts vid stadsbibliotekets lokaler, nya fritidsgårdar, kulturskolans nya 
lokaler samt vid olika idrottsanläggningar. Behov finns fortfarande av att installera fler passagesystem med larm 
och lås för att öka tillgängligheten till idrottsanläggningar vid obemannade tider. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Beslut har tagits i fullmäktige gällande detaljplan, finansiering och planeringsförutsättningar för 
uppförandet av en ny simhall. Planuppdrag för en ny idrottsplats i Järvastaden har tagits i 
byggnadsnämnden och arbetet pågår med att ta fram en ny detaljplan och anslutande förutsättningar. 

 En översyn har genomförts enligt fullmäktigeuppdraget att utreda förutsättningarna för 
fritidsverksamhetens inriktning och attraktion för ungdomar i Solna. Samtidigt prövades möjligheter till 
samordning av verksamheter och lokaler. 

 Omklädningslokalerna vid ishallarna har under hösten flyttats till Råstasjön IP, Bergshamra IP och 
Skytteholms IP. 

 Kulturskolans hela verksamhet har etablerats i Parkskolan. Lås- och larmsystem har installerats vilket 
möjliggjort för elever att nyttja lokalerna när skolan är obemannad. 

 Lokaler för fritidsgårdsverksamhet i Järvastaden och Bagartorp har etablerats. Nytt låssystem för utökad 
tillgänglighet på obemannade tider har installerats på Black Sheep. 

 Ronderingen runt idrottshallarna har förstärkts vilket lett till minskad åverkan på anläggningarna och 
ökad trygghet. Installering av lås och larm har genomförts på Råsunda IP och Vasalundshallen. 

 Bibliotekets entréplan har moderniserats och frigjort ytterligare 30 procent av ytan för barn och 
ungdomar. Bibliotekens lokaler används bl.a. av skolornas modersmålsundervisning, studievägledning 
för akademiker samt till förvaltningars olika arrangemang. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, 

idrotts- och föreningsliv. 

 Målet uppfylls i år 

Sammanfattningsvis kan förvaltningen redovisa hundratals samarbeten med lokala föreningar, organisationer och 
arrangörer samt med regionala organisationer, förvaltningar och myndigheter för årets genomförda kultur-, 
fritids- och idrottsutbud. Förvaltningen har utvecklat föreningsstödet och samarbetat med olika aktörer vilket lett 
till ett bredare utbud att marknadsföra och en ökad effektivitet. 

Viktiga principiella beslut har tagits och därtill hörande handläggning ska implementeras för de nya regelverken 
kring föreningsstödet under 2019. Likaså har handläggning och strukturer för samarbeten med olika arrangörer 
av evenemang vidareutvecklats under året. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 
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 Nämnden har beslutat att justera regelverket för föreningsstödet i syfte att skärpa kraven för vad som är 
en bidragsberättigad förening i Solna och därmed rätten att få boka tider i nämndens lokaler och på 
idrottsanläggningar. 

 Nämnden har beslutat att justera fördelningsprinciperna för bokning av tider vid idrottsanläggningar i 
syfte att prioritera antalet deltagande barn och ungdomar i förhållande till fördelning enligt antal lag och 
sportsliga resultat. Ytterligare ett syfte är att stärka deltagandet bland Solnas barn och unga. 

 Moving murals, ett internationellt projekt för utomhuskonst i Hagalunds arbetsområde, genomfördes i 
samarbete mellan Black Sheep, Film Capital Stockholm, Konsthögskolan och Humlegårdens fastigheter. 

 En ny digital plattform för kulturkalendern lanserades under våren, evenemangskalendern, i syfte att 
stärka det lokala kulturlivets marknadsföring och öka tillgängligheten för barn och ungdomar. 

 Aktiviteter för stadens 75-årsfirande genomfördes i samarbete med kultur- och föreningsliv och 
omfattade bl.a. guidade turer med buss, cykel, båt och tunnelbana, produktion av jubileumsbok och 
stadsfanfar, föredrag och visningar på biblioteket samt ett utökat familjeprogram för 
nationaldagsfirandet i Hagaparken. För barn och unga producerades e-boken ”Ozzys resa” samt 
utställningen ”Min drömstad” i samarbete med förskolor. 

 Utvecklingsprojektet för stadens unga i Nationalstadsparken har avslutats med ett särskilt program för 
Tivolihalvön, bl.a. skolprogram för ca 500 elever, ny skyltning samt novelltävling i samarbete med bl.a. 
Bergshamrabibliotekets Vänner, Kafé Sjöstugan och Confidencen. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Uppföljningen av uppdragen visar om: 

  Uppdraget är slutfört 

  Uppdraget pågår med avvikelse 

  Uppdraget inte slutfört 

En sammanfattning av uppföljningen för uppdragen ser ut så här: 

Status Uppdrag 

 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, kompetensnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld. 

 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utveckla attraktiviteten i 
fritidsverksamheten för de äldre ungdomarna. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, 

kompetensnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram 

en strategi för att motverka hedersrelaterat våld. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld har avrapporterats till kommunstyrelsen i 
november. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utveckla 

attraktiviteten i fritidsverksamheten för de äldre ungdomarna. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget om fritidsverksamheten för äldre ungdomar avrapporteras på kommunstyrelsen i februari 2019. 

Ekonomisk analys av utfall 

Driftutfall 

Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på 2,5 mkr, vilket motsvarar 2 procent av nettobudgeten. 
Underskottet förklaras främst av den verksamhetsanpassning av fritidsverksamheten som pågår samt att nya 
fritids- och kulturskolelokaler har etablerats. 
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Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader är 9,2 mkr lägre jämfört med samma period föregående år, vilket 
förklaras av högre intäkter 2018. Den främsta orsaken till detta är ersättningen för utförandet av 
fritidsklubbsverksamheten, som nämnden numera erhåller från barn- och utbildningsnämnden. Omslutningen 
för hela nämnden har ökat då nya lokaler för fritids-, kulturskole- och idrottsverksamhet tillkommit, vilket ger 
högre hyres- och driftskostnader men även högre hyresintäkter än föregående år. 

Resultatet blev 0,8 mkr bättre jämfört med prognosticerat utfall vilket sammantaget beror på effektiviseringar 
inom förvaltningen samt en hyresrevidering av Kulturskolans nya lokaler. 

  

Driftredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens intäkter 25 784 35 714 33 130 -2 584 7 346 

Verksamhetens kostnader -183 791 -181 974 -181 906 68 1 885 

Nettokostnader -158 007 -146 260 -148 776 -2 516 9 231 

Nämnd, förvaltningsledningen och stab redovisar ett sammantaget överskott om 0,8 mkr för perioden vilket 
beror på effektiviseringar inom den centrala staben. 

Anläggningar och föreningsstöd visar ett överskott om 0,6 mkr jämfört med budget för perioden vilket 
sammantaget beror på en god ekonomisk planering för året. Utfallet är 2,7 mkr högre jämfört med föregående år 
vilket beror på att fler idrottsanläggningar har tagits i anspråk. 

Fritid, barn och ungdom redovisar ett underskott på 4,5 mkr, vilket beror på den omorganisation som 
genomfördes under året samt att nya lokaler tagits i anspråk. Utfallet är 13,2 mkr lägre jämfört med 2017 vilket 
beror på den omorganisation som genomfördes inom fritidsklubbsverksamheten. 

Biblioteksverksamhetens redovisade överskott på 0,3 mkr beror främst på vakanser och partiella ledigheter. 
Kulturskolan redovisar ett mindre underskott på 0,1 mkr jämfört med budget. 

  

Driftredovisning per avdelning januari - december (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Nämnd och förvaltningsledning -2 226 -2 724 -2 096 628 130 

Central stab -5 096 -5 132 -4 950 182 146 

Kulturstrategisk sektion -5 768 -5 948 -5 471 477 297 

Anläggningar och föreningsstöd -61 697 -64 916 -64 363 553 -2 666 

Fritid barn ungdom -44 739 -27 088 -31 584 -4 496 13 155 

Bibliotek -23 470 -23 670 -23 384 286 86 

Kulturskola -15 011 -16 782 -16 930 -148 -1 919 

Totalt -158 007 -146 260 -148 778 -2 518 9 229 

Verksamhetens kostnader 

Kontoklass 4 visar en minskning med 7,7 mkr jämfört med samma period föregående år. Detta beror främst på 
den nya upphandling av simhallsdriften som genomfördes under 2017. 

Lönekostnaderna har minskat med 1,8 mkr vilket beror på en effektiv personalplanering. 

Kontoklass 6 visar en ökning med 7,7 mkr vilket beror på ökade hyres- och energikostnader då fler anläggningar 
har tagits i bruk såsom en ny ishall, nya fritids- och kulturskolelokaler samt att en gymnastikhall har tillkommit. 
Även kostnaden för reparationer och underhåll är högre än 2017, vilket bl.a. beror på den flytt kulturskolan har 
gjort där instrumenten fick underhållas mer än vanligt. 

Utfall kostnader januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) -22 433 -14 752 7 681 

Kontoklass 5 (Löner mm.) -77 702 -75 934 1 768 

Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) -62 143 -69 834 -7 691 

Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) -14 307 -13 868 439 
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Köp av huvudverksamhet januari - december 2018 

Årets kostnader för köp av huvudverksamhet avser drift av baden i Solna som sker på entreprenad. I utfallet 
2017 ingår även köp av fritidshems-/fritidsklubbsplatser som 2018 gått över till barn- och 
utbildningsförvaltningen, vilket förklarar differensen mellan åren. 

Köp av huvudverksamhet (tkr) 

Konto Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Konto 463 (Köp av huvudverksamhet) -4 774 -2 134 2 640 

Verksamhetens intäkter 

Nämndens intäkter för perioden uppgår till 33,1 mkr vilket är 7,3 mkr högre än utfallet för samma period 2017 
och innebär en intäktsökning med 34,5 procent. Detta beror främst på den interna ersättningen för driften av 
fritidsklubbarna som ersätts från barn- och utbildningsnämnden samt att förvaltningen har fler anläggningar för 
uthyrning i år. 

Utfall intäkter januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) 25 784 33 130 7 346 

Investeringsutfall 

Kultur- och fritidsnämndens större investeringar under perioden är nytt konstgräs samt byte av belysning på 
Skytteholms IP, åtgärder på Huvudstabadet, modernisering av bibliotekslokaler för barn och unga, 
verksamhetsanpassningar i nya lokaler och anläggningar samt konstinköp. 

Nämndens investeringsutgifter för perioden är 4,3 mkr vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 
0,4 mkr. Överskottet förklaras av lägre utgifter jämfört med budget. Orsaker till detta är bl.a. en planerad 
investering på Fältrittklubben som inte genomfördes under 2018. 

Nämndens investeringsutgifter är 0,8 mkr lägre 2018 jämfört med 2017. Orsaker till detta är en lägre budget 2018 
då det under 2017 investerades i en ismaskin till den nya ishallen. 

  

Investeringsredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens inkomster 0 0 0 0 0 

Verksamhetens utgifter -5 122 -4 750 -4 337 413 785 

Nettoutgifter -5 122 -4 750 -4 337 413 785 

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering 

Aktiviteter som kultur- och fritidsnämnden har genomfört inom området kvalitet, verksamhetsutveckling och 
effektivisering bidrar till att uppfylla nämndmålet "Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och 
ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med att staden växer". 

Nämnden bedömer att gällande kvalitetsdeklarationer efterlevs. Även stadens gemensamma kontaktcenter ger 
kontinuerlig återkoppling på verksamheternas servicenivåer. I och med utvecklade digitala tjänster och 
verksamhetssystem sker också dialog och återkoppling av service och åtaganden gentemot medborgare. 
Förvaltningen redovisar en markant minskning av antalet registrerade synpunkter/felanmälan och klagomål 
främst gällande idrotts- och föreningsstödet. 

Driften av idrottsanläggningar har etablerats på en ny gemensam arbetsplats vid Ulriksdals IP för att säkerställa 
en effektivare personalplanering på samtliga idrottsplatser. Anpassning gällande driften av konstgräsplaner har 
förberetts för att kunna styra värmeväxling digitalt vilket förväntas ge en effektivare drift gällande såväl 
energiförbrukning som personalinsatser. 
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Användningen av verksamhetssystemet StudyAlong för kulturskolan har utvecklats både för lärare och elever 
gällande kursutformning, kommunikation samt nya pedagogiska metoder. Antalet elevplatser har ökat under året 
då StudyAlong innebär en ökad tillgänglighet för målgruppen samt en effektivare administration och 
personalplanering. Arbetet med att möjliggöra köp av kurser online pågår.  

Förvaltningen har under året möjliggjort för kortköp och swish på flera fritidsanläggningar samt vid Bergshamra 
bibliotek vilket därmed minskat kontanthanteringen. 

Den nya evenemangskalendern har bidragit till en digital plattform för spridning av kulturprogram och därmed 
olika arrangörers möjligheter att nå barn och ungdomar. 

Tillgängligheten har ökat i och med bättre system för bokning av lokaler, bättre larm- och låssystem och därmed 
möjlighet till en mer flexibel användning av kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. Kurage, Solna ungdomscafé 
och Black Sheep har effektiviserat bokning och användning av lokaler utanför ordinarie verksamhetstid s.k. 
meröppet. Kulturskolan har installerat lås och larm så att elever får tillgång till lokaler utanför verksamhetstid. På 
Råsunda IP och i Vasalundshallen har installation av öppen-dörr-larm genomförts vilket tillsammans med en 
förstärkt rondering runt idrottshallarna har lett till färre incidenter och klagomål.       

Det regionala samarbetet mellan Solnas och Sundbybergs kulturskolor har fördjupats i och med beslutet om en 
ny samverkansmodell för utbyte av elevplatser, marknadsföring och kursutbud. Även mellan biblioteken har 
samarbetet utvecklats med beslut om en gemensam satsning på städernas förskolor. 

Biblioteket har gått med i det regionala kvalitetsnätverket Våga visa med kollegiala utbyten och observationer 
samt gemensam utbildning i arbetssätt och metoder för att kunna mäta och jämföra kvaliteten på biblioteken i 
länet. 

Förvaltningen har genomfört effektiviseringar inom ledning och administration för att kunna anpassa 
verksamheten till givna budgetramar för att möta nya behov och förändringar av förvaltningens uppdrag och 
anpassning av organisationen. Detta arbete fortsätter under 2019. 

Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans 
med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom kunskapsuppbyggnad, 
erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att 
utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i 
delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt arbete 

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling 
samt för att rusta barn och unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. 
Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2018. 

Det internationella arbetet ger effekt på flera sätt i verksamheten för ungdomars kultur och fritid. Ungdomar får 
nya kunskaper och färdigheter, uppdatering av ungdomstrender i Europa samt skapar nya nätverk och får vänner 
för livet. Deltagande ungdomar har fått erfarenhet i hur de kan bli mer delaktiga i samhället genom att själva 
driva aktiviteter och få omsätta idéer i en entreprenörsanda. Aktiviteterna ger fritidsverksamheten tillgång till en 
stor resursbank i Europa och innebär även attraktiva arbetsuppgifter för organisationens medarbetare. 

Antalet ungdomsbyten som hittills genomförts uppgår till 24 stycken med 137 platser för deltagande 
solnaungdomar. Bland annat har utbyten genomförts i Grekland kring ämnet hat och mobbing på nätet. I 
Spanien genomfördes ett utbyte kring demokrati och ungdomsinformation. I andra utbyten har socialt 
entreprenörskap varit huvudtema. Det har även genomförts ett internationellt ungdomsutbyte i Helsingfors, för 
ungdomar med funktionsnedsättningar. 

Turneringen Lennart Johansson Academy Trophy med AIK fotboll genomfördes i maj med många europeiska 
storklubbars ungdomar där både pojk- och flicklag deltog. Turneringen har UEFA-status och ger en hög 
internationell karaktär på Skytteholms IP och Solna som värdstad. 

Aktiviteter som kultur- och fritidsnämnden har genomfört bidrar till att uppfylla det övergripande målet "Solna 
stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser", samt nämndmålen "Kultur- 
och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i 
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takt med att staden växer" och "Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med 
Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv". 

  

Likabehandlingsarbete 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att säkra 
likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 2018. 

Aktiviteter som kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört inom området likabehandling bidrar till att 
uppfylla det övergripande målet "Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och 
upplevelser" samt nämndens mål att möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och 
kulturverksamhet. 

Biblioteket har genomfört aktiviteter för att marknadsföra tjänsten Låna en solnabo för både vuxna och unga 
nyanlända. Bibliotekets HBTQ-certifiering har omcertifierats av RFSL och under hösten anordnades en HBTQ-
månad med publika program för barn och vuxna, totalt fyra program med ca 100 deltagare. Ett av programmen 
för vuxna hade som fokus hur det är att vara HBTQ-person och även ha en eller flera funktionsnedsättningar. 
En utbildningsdag i ämnet har genomförts för bibliotekets medarbetare. 

Inom biblioteksverksamheten har alla minoritetsspråk uppmärksammats såsom Månadens språk, språkcaféer, 
filmvisning, utställning med böcker, sagostunder samt minoritetsspråkens nationaldagar. Vidare har biblioteket 
ett pågående samarbete med skolans modersmålsundervisning bl.a. genomförandet av Modersmålsdagen. 

Kulturstrategiska sektionen har genomfört pedagogiska caféer för personal inom förskolor och skolor där 
likabehandlingsfrågor har ingått. En checklista används för HBTQ men även för andra likabehandlingsområden 
vid inköp och genomförande av kulturprogram för barn och unga. Likabehandlingsarbete är ett krav i ansökan 
och redovisning av kulturprojektbidrag. Fortbildning med anknytning till Make Equal, #metoo etc har utvecklats 
inom kulturnätverket för olika kulturföreningar och arrangörer. 

Ett antal konstverk har roterats till nya platser och hängts om bl.a. utifrån jämställdhetsperspektiv. 

I fritidsgårdsverksamheten för LSS-placerade ungdomar med funktionsnedsättning har en förening bildats, Glada 
gänget, där ungdomarna själva sitter i styrelsen och leder föreningens verksamhet med stöd av fritidspersonal. 
Förvaltningen har på flera sätt arbetat med att utveckla kultur- och fritidsutbudet för ungdomar med 
funktionsnedsättningar. Fortbildning för fritidspersonal i likabehandlingsfrågor har skett med fokus på HBTQ- 
frågor och rasism. 

Miljöarbete 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018 utifrån 
miljöpolicyns fokusområden. 

De genomförda aktiviteterna nedan bidrar till genomförande av Solna stads miljöstrategi, särskilt fokusområdena 
en effektiv resursanvändning och en god livsmiljö. Aktiviteterna bidrar även till nämndmålet om ett effektivt 
utnyttjande av lokaler och anläggningar. 

Förvaltningen stod som värd för en större nationell konferens gällande miljöfrågor i anslutning till idrottsplatser 
med konstgräs. Åtgärder har vidtagits för att minska spridningen av mikroplaster, gummigranulat från 
konstgräsplanerna på Skytteholms IP. Installation av granulatfällor, silar, har genomförts på Skytteholms IP och 
fortsätter under 2019. Återvinning av befintligt plastgranulat har skett vid byte av konstgräs och gammalt 
konstgräs har använts på andra bollplaner. I samband med konstgräsbyte installerades givare som läser av 
temperaturen för att bättre kunna anpassa värmen till utetemperaturen. 

Utbyte till godkända köldmedier har genomförts i två av tre kylmaskiner på Ulriksdals IP. 

Nämnden har fattat beslut om att justera samarbetsavtalet med Sporthallen i Solna AB vilket innebär att 
driftbidraget tas bort och förvaltningen övertar energikostnaderna. Investeringar planeras under 2019 för en 
modern och hållbar belysning i Solnahallen och som även förväntas minska kostnaderna. 

Stadsbiblioteket har genomfört utbyte av alla armaturer för allmänbelysning på de publika ytorna och en 
ledbelysning som ger ett bättre ljus och en lägre energiförbrukning. 
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Fritidsgården Black Sheep erbjuder ett helt vegetariskt och veganskt caféutbud och även fritidsgårdarna Q-lan 
och Kurage serverar vegetariska alternativ. 

Cirka 1 000 elever har tagit del av förvaltningens kulturprogram med miljötema i form av teater, bio och 
visningar. 

Medarbetare 

Kultur- och fritidsförvaltningen har totalt 144 årsarbetare varav cirka 55 procent är kvinnor och 45 procent är 
män vilket inte är någon märkbar förändring jämfört med 2017. Både den korta och långa sjukfrånvaron har 
under året fortsatt ligga på en låg nivå; 3,5 procent, i jämförelse med staden totalt, och har minskat 0,4 
procentenheter i jämförelse med samma tid föregående år. 

Målet för årets HME-index var att bibehålla resultatet 81 men index minskade till 79. Förvaltningen ligger 
fortfarande högt i medarbetarengagemanget där utvecklingsområden är en ökad förståelse för måluppföljning 
och hur medarbetarnas motivation kan förbättras. Avdelningsvisa handlingsplaner har utarbetats där specifika 
förbättringsområden har följts upp under hösten på arbetsplatsträffar med samtliga medarbetare. 

Styrningen inom anläggningar och föreningsstöd har utvecklats genom att alla arbetslag utgår ifrån en gemensam 
anläggning. All personal har därmed fått en kompetensutveckling inom avdelningens olika arbetsuppgifter vilket 
även bidrar till en högre effektivitet. Under 2019 planeras en mer tydlig organisation införas med särskilda 
driftledare på de större anläggningarna. 

Kulturstrategiska sektionen har under 2018 samordnat och tillvaratagit kompetens och resurser inom ramen för 
jubileumsfirandet Solna 75 år. Samverkan med andra förvaltningar har bidragit till ökat engagemang för stadens 
utvecklingsresa både internt och externt. 

Inom biblioteket har arbetet med kompetensförsörjning och utbildning haft en fortsatt prioritering för att kunna 
möta kraven som ställts på verksamheten i enlighet med biblioteksplanen och dess prioriterade målgrupper. Alla 
medarbetare har tagit del av HME-resultatet samt deltagit i workshop där en handlingsplan i form av aktiviteter 
har tagits fram. Dessa aktiviteter har därefter tagits upp vid APT under hösten samt vid återkommande 
teammöten. 

Fritid barn och ungdom har under året kompetensutvecklat genom fortbildningstillfällen inom områdena 
Normkritik, HBTQ, Rasism, Etik, Främjande verksamhet för att stärka värdegrunden. Fortbildning har också 
genomförts genom pedagogiska forum för att förstärka kunskapen om kraven i läroplanen inför 
personalövergång till BUF, utepedagogik samt lågaffektivt bemötande. 

Under 2018 har kulturskolan anställt en ny bildpedagog som breddar kompetensen inom flera områden. 
Kompetensutveckling i samarbete med länets övriga kulturskolor har genomförts där ämnesinriktad utveckling 
varit fokus. Fortbildningsinriktning för 2019 har tagits fram och kommer att fokusera på en ökad förmåga att 
möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Efter presentation och analys inom kulturskolans verksamhetsområde, valdes gemensamt två områden ut:”Jag lär 
nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete” samt ”Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete ”. Detta ledde till ett förändringsarbete som inneburit att mallar för arbetsplanerna upplevs förbättrade, 
personalmöten har anpassats mer efter förslag och upplevs mer positivt samt att all personal har varit mer 
delaktig i färdigställande av VOP 2019. 

Framtida utmaningar och förändringar 

Solna är staden med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen i 
jämförelser med omvärlden. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till det goda resultatet samtidigt 
som Solnas starka befolkningsutveckling bland barn och unga, och därmed förvaltningens förmåga att kunna 
erbjuda god service och tillgänglighet, är nämndens främsta utmaning framåt. 

Samarbetet inom staden mellan nämnder och förvaltningar är avgörande för hur väl kultur- och fritidsnämnden 
kommer att lyckas med att uppfylla de mål som nämnden har, främst vad gäller befintliga och nya lokalers 
användning och samordning. Likaså är det avgörande att stadens översiktsplanering och därpå följande 
planarbeten långsiktigt inbegriper på vilket sätt idrott, fritid och kultur kan rymmas i stadsutvecklingen. 

Fler barn och ungdomar vill sannolikt få plats och ta del av aktiviteter inom kulturskolan, biblioteken, 
fritidsgårdverksamheten, kulturprogrammen och till den organiserade föreningsidrotten. Det ställer höga krav på 
att utveckla verksamheten och samtidigt ansvara för en god ekonomisk hushållning. 
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Pågående regionala samarbeten mellan Solna och Sundbyberg ska vidareutvecklas inom kulturskolan, biblioteken 
och fritidsverksamheten, och ge fler möjligheter för barn och ungas deltagande, med start 2019. En ny regional 
ersättningsmodell för kulturskolornas elevplatser har utformats för ändamålet. En särskild satsning på 
bibliotekstjänster för städernas förskolor under en projekttid av tre år har startats. 

Uppdraget gällande förvaltningens fritidsgårdsverksamhet ska stegvis utformas och utveckla ett attraktivt utbud 
för ungdomar i samarbete med andra förvaltningar, lokala föreningar, organisationer och andra aktörer. 

Planering pågår för den nya idrottsplatsen för fotbollsverksamhet i Järvastaden, norra Solna, och därmed 
möjlighet till upphandling av byggarbeten med planering för färdigställande under åren 2021-2022. 

Projekteringen av den nya simhallen är genomförd och under 2019 kommer planeringsarbetet övergå till 
upphandling av bygg- och anläggningsarbeten med planerat färdigställande under åren 2022-2023. 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Drift av bokningssystem, IBGO Uppskjuten till 2019. 

Leasing fordon Upphandling ej genomförd för bibliotekets transportfordon, befintligt leasingavtal 
förlängdes. 
Två skåpbilar har upphandlats till idrottsplatserna. 

Film, musikmedier och elektroniska spel med 
och utan biblioteksutrustning 

Uppskjuten till 2019. 

Konstgräs Upphandling genomförd. 

Service kylmaskiner, värmepumpar Uppskjuten till 2019. 

Avrop leasing eldrivet arbetsfordon Utgår efter analys av marknaden. 

Upphandling av konstgräs till Skytteholms IP har genomförts. Upphandling av service av kylmaskiner och 
värmepumpar har inte genomförts med anledning av att SKL Kommentus under året har arbetat med ett 
ramavtal som ännu inte är klart. Efter en ekonomisk analys av marknaden gällande leasing av eldrivna 
arbetsfordon har ingen upphandling skett. 

Avtalsuppföljning 

Tillsammans med stadsledningsförvaltning har en genomlysning gjorts av förvaltningens inköpsrutiner, 
omfattning av kortinköp och inköp kopplat till ramavtal samt analys av förbättringar gällande avtalstrohet. 
Förvaltningen har med anledning av ovan resultat under året påbörjat arbetet med att ta fram en intern 
inköpsorganisation vad gäller hanteringen av inköp. Förvaltningen har i anslutning till detta beslutat att minska 
antalet inköpskort och vilka befattningshavare i verksamheten som får göra inköp via kort. Vidare har 
förvaltningen uppdaterat vilka inköpsnivåer som gäller för olika befattningshavare. 

Förvaltningen har i samarbete med upphandlingsenheten påbörjat en internutbildning i inköpsfrågor som ska 
genomföras i olika steg för den utsedda personalen som ska kunna göra beställningar och besluta om inköp inom 
stadens ramavtal samt planerat för kommande information och utbildning i och med införandet av ny 
inköpsportal, Marknadsplatsen. 

Uppföljning av pågående samarbetsavtal för föreningsdrift av idrottsanläggningar samt i enlighet med gällande 
entreprenadavtal för drift av baden har skett av i enlighet med förvaltningens checklista. 

Intern kontroll 

En god internkontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga 
fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett 
bra och säkert sätt. 

Förvaltningen har arbetat fram ett omfattande underlag i form av en checklista gällande säkerhetsarbetet inför 
nationaldagsfirandet som ligger till grund för planering av andra publika evenemang i staden. Det har även 
genomförts säkerhetsutbildningar för evenemangspersonal i samverkan med Stockholm stad . 

Stickprovskontroll av kontanthantering och kassarutiner genomfördes i augusti varvid brister påträffades som 
föranlett att åtgärder vidtagits. Stickprov har genomförts på representationskonton. Av tio stickprov saknades en 
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faktura underlag. För övrigt påträffades inga avvikelser. 

  

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Medarbetare Säkerhetsarbete rutiner vid 
publika evenemang och 
program 

Uppföljning av säkerhetsrutiner per 
avdelning  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Förvaltningen har arbetat fram ett 
omfattande underlag i form av en 
checklista gällande säkerhetsarbetet 
inför nationaldagsfirandet som ligger till 
grund för planering av andra publika 
evenemang i staden och som innebär en 
förstärkt planering och struktur inför och 
under publika evenemang. Det har även 
genomförts säkerhetsutbildningar för 
evenemangspersonal i samverkan med 
Stockholm stad. 

Ekonomi Kontanthantering vid 
försäljning, föreställningar, 
evenemang 

Stickprovskontroller av kontanthantering 
och kassarutiner 

 Kännbar avvikelse 

Kommentar 
 

Stickprovskontroll av kontanthantering 
och kassarutiner genomfördes i augusti 
varvid brister påträffades gällande 
kontanthanteringen. På en ungdomsgård 
upptäcktes att kontantredovisningen 
hade manipulerats och pengar försvunnit 
vilket föranledde en polisanmälan och en 
intern utredning. Brister i 
kassahanteringen upptäcktes även på 
en annan ungdomsgård vilket berodde 
på bristande kunskaper i 
kvittohanteringen. Detta är åtgärdat och 
personalen är informerade. För att 
minska risken med kontanthantering har 
flera verksamheter under året infört 
kortläsare och swish. Övriga stickprov 
visade inte på några avvikelser. 

Redovisning av 
representation 

Granskning av redovisning av 
representation  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Stickprovskontroll genomförd utan 
anmärkningar av vikt. 

Verksamhet
sprocesser 

Avtals- och 
entreprenaduppföljning 

Kontroll av förvaltningens avtals- och 
entreprenaduppföljning  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Förvaltningens arbete har 
systematiserats under året i form av 
regelbundna uppföljningar. Inga brister 
har upptäckts. 

Uppföljning av privat driven 
verksamhet - Solnahallen, 
Solna sim- och idrottshallar, 
Hufvudsta ridklubb och 
Solna Ridklubb 

Uppföljning av entreprenadernas 
verksamheter och resultat enligt avtal  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Som en del av 
verksamhetsuppföljningen genomfördes 
under året ett flertal träffar mellan 
förvaltningen och företrädare för de 
föreningsdrivna verksamheterna. 
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