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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av årsredovisningen för 2020. 
 
Sammanfattning 
Den 14 september 2020 beslutade kommunstyrelsen i Solna stad att slå samman kultur- och 
fritidsförvaltningen och kompetensförvaltningen till en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, 
kultur och fritid. Bakgrunden till förändringen är behovet av att skapa en förvaltningsstruktur 
som står bättre rustad för att möta Solnas utmaningar. Den försämrade konjunkturen och 
arbetsmarknaden har drabbat ungdomar och unga vuxna särskilt hårt. Genom sammanslagningen 
samlar staden ett antal viktiga verktyg för att kunna skräddarsy insatser för ungdomar som 
behöver stöd för att komma tillbaka till skolan, komma i arbete eller i övrigt komma ur en negativ 
spiral. Den nya förvaltningen trädde i kraft den 1 oktober 2020. Förvaltning ansvarar för idrott, 
kultur, fritid, bibliotek, kulturskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad, etablering och näringsliv. 
 
Den pågående pandemin (Covid-19) har haft påverkan på nämndens verksamheter under stor del 
av året. Samtidigt har verksamheterna på olika sätt ändå - trots rådande läge - kunnat erbjuda 
solnaborna service inom nämndens verksamhetsområden. Verksamheterna har hittat nya sätt att 
nå ut till solnaborna och dragit nytta av den ökade digitaliseringen och dess möjligheter. 
Verksamheterna har också under året på olika sätt varit med och bidragit i stadens samlade 
uppdrag att säkerställa den kommunala servicen. 
 
Biblioteken i Solna ställde tidigt om sin verksamhet på olika sätt. När biblioteket i Solna centrum 
stängde för besökare infördes kostnadsfri reservation och uthämtning av böcker, förlängda 
lånetider och en utökad satsning på det digitala utbudet infördes. Andra exempel på insatser 
under året var sagostunder utomhus under sommaren och extra service med leverans av böcker 
till personer med till exempel en funktionsnedsättning, så kallad Boken kommer-service. Under 
hösten utvecklades även servicen till Solnas äldre genom digitala senioraktiviteter. 
 
Kulturskolan har under året haft 2 400 ämneskurselever (2 146, 2019). Under sommaren 
etablerades begreppet Kulturparken som innebar att parkmiljön runt Parkskolan användes på nya 
sätt anpassat till rådande pandemi exempelvis genomfördes workshops, bildskapande, rörelse och 
kultur utomhus och konserter hölls i parken. 
 
Istället för det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Hagaparken, genomfördes en digital 
sommarkonsert av Kungliga Operan den 6 juni. 
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För Solnas äldre ungdomar, 16 till 19 år, öppnade under hösten en ny mötesplats i Hagalund med 
namnet Fabrik 38. Verksamhetens fokus ligger på skapande och kreativa aktiviteter som musik, 
dans, foto och film. 
 
Nämnden har använt avsatta investeringsmedel för upprustning av idrottsanläggningar samt 
satsning på konstgräsplaner. Det har inneburit att konstgräsplaner utrustats med skydd för 
dagvattenbrunnar och kantskydd i syfte att minimera spridning av konstgräsgranulat. Ytterligare 
ett antal investeringsprojekt pågår bland annat upprustning av Bergshamra IP. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har fyra nämndmål. Ett av nämndens mål bedöms vara uppfyllt 
under 2020 och tre uppfylls till stor del. Detta trots att året har dominerats av den pågående 
pandemin (Covid-19). 
 
Nämndens nettokostnader har minskat med 2,9 mkr (2,0%) jämfört med föregående år. 
Förändringen förklaras huvudsakligen av omläggningen av fritidsverksamheten för barn och unga 
som skedde under 2019. 
 
Årets budgetavvikelse (1,4 mkr) förklaras i huvudsak av ett överskott på personalkostnader inom 
framförallt biblioteksverksamheten men även central förvaltning där diverse vakanser genererat 
ett överskott. Pandemin har påverkat både kostnader och intäkter. Till exempel har intäkterna 
avseende uthyrning av idrottsanläggningar minskat eftersom anläggningarna varit stängda i 
omgångar. Även biblioteken och fritidsverksamheten för barn och unga har haft lägre intäkter 
med anledning av pandemin. När det gäller kostnadssidan har flera stora evenemang ställts in. 
Nämnden har stöttat föreningar och andra samarbetspartners med anledning av pandemin. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Den 14 september 2020 beslutade kommunstyrelsen i Solna stad att slå samman kultur- och fritidsförvaltningen och 
kompetensförvaltningen till en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, kultur och fritid. Bakgrunden till 
förändringen är behovet av att skapa en förvaltningsstruktur som står bättre rustad för att möta Solnas utmaningar. 
Den försämrade konjunkturen och arbetsmarknaden har drabbat ungdomar och unga vuxna särskilt hårt. Genom 
sammanslagningen samlar staden ett antal viktiga verktyg för att kunna skräddarsy insatser för ungdomar som 
behöver stöd för att komma tillbaka till skolan, komma i arbete eller i övrigt komma ur en negativ spiral. Den nya 
förvaltningen trädde i kraft den 1 oktober 2020. Förvaltning ansvarar för idrott, kultur, fritid, bibliotek, kulturskola, 
vuxenutbildning, arbetsmarknad, etablering och näringsliv. 

Den pågående pandemin (Covid-19) har haft påverkan på nämndens verksamheter under stor del av året. Samtidigt 
har verksamheterna på olika sätt ändå - trots rådande läge - kunnat erbjuda solnaborna service inom nämndens 
verksamhetsområden. Verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut till solnaborna och dragit nytta av den ökade 
digitaliseringen och dess möjligheter. Verksamheterna har också under året på olika sätt varit med och bidragit i 
stadens samlade uppdrag att säkerställa den kommunala servicen. 

Biblioteken i Solna ställde tidigt om sin verksamhet på olika sätt. När biblioteket i Solna centrum stängde för 
besökare infördes kostnadsfri reservation och uthämtning av böcker, förlängda lånetider och en utökad satsning på 
det digitala utbudet infördes. Andra exempel på insatser under året var sagostunder utomhus under sommaren och 
extra service med leverans av böcker till personer med till exempel en funktionsnedsättning, så kallad Boken 
kommer-service. Under hösten utvecklades även servicen till Solnas äldre genom digitala senioraktiviteter. 

Kulturskolan har under året haft 2 400 ämneskurselever (2 146, 2019). Under sommaren etablerades begreppet 
Kulturparken som innebar att parkmiljön runt Parkskolan användes på nya sätt anpassat till rådande pandemi 
exempelvis genomfördes workshops, bildskapande, rörelse och kultur utomhus och konserter hölls i parken. 

Istället för det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Hagaparken, genomfördes en digital sommarkonsert av 
Kungliga Operan den 6 juni. 

För Solnas äldre ungdomar, 16 till 19 år, öppnade under hösten en ny mötesplats i Hagalund med namnet Fabrik 38. 
Verksamhetens fokus ligger på skapande och kreativa aktiviteter som musik, dans, foto och film. 

Nämnden har använt avsatta investeringsmedel för upprustning av idrottsanläggningar samt satsning på 
konstgräsplaner. Det har inneburit att konstgräsplaner utrustats med skydd för dagvattenbrunnar och kantskydd i 
syfte att minimera spridning av konstgräsgranulat. Ytterligare ett antal investeringsprojekt pågår bland annat 
upprustning av Bergshamra IP. 

Kultur- och fritidsnämnden har fyra nämndmål. Ett av nämndens mål bedöms vara uppfyllt under 2020 och tre 
uppfylls till stor del. Detta trots att året har dominerats av den pågående pandemin (Covid-19). 

Nämndens nettokostnader har minskat med 2,9 mkr (2,0%) jämfört med föregående år. Förändringen förklaras 
huvudsakligen av omläggningen av fritidsverksamheten för barn och unga som skedde under 2019. 

Årets budgetavvikelse (1,4 mkr) förklaras i huvudsak av ett överskott på personalkostnader inom framförallt 
biblioteksverksamheten men även central förvaltning där diverse vakanser genererat ett överskott. Pandemin har 
påverkat både kostnader och intäkter. Till exempel har intäkterna avseende uthyrning av idrottsanläggningar minskat 
eftersom anläggningarna varit stängda i omgångar. Även biblioteken och fritidsverksamheten för barn och unga har 
haft lägre intäkter med anledning av pandemin. När det gäller kostnadssidan har flera stora evenemang ställts in. 
Nämnden har stöttat föreningar och andra samarbetspartners med anledning av pandemin. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Den pågående pandemin har haft påverkan på nämndens verksamheter under större delen av verksamhetsåret. 
Trots detta har kultur- och fritidsnämndens fyra nämndmål god måluppfyllnad under 2020. Flertalet åtgärder har 
vidtagits i verksamheterna för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att minska risken för 
smittspridning. Nämnden har arbetat intensivt för att ställa om mycket av den ordinarie verksamheten så att den har 
kunnat genomföras på nya sätt. Så trots rådande läge har verksamheterna på olika sätt ändå kunnat erbjuda 
solnaborna service inom nämndens verksamhetsområden. 

Nämnden har under året på olika sätt också varit med och bidragit i stadens samlade uppdrag att säkerställa den 
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kommunala servicen och omvårdnaden om Solnas äldre. Under våren och sommaren fick omvårdnadsnämnden 
hjälp med tillverkning av skyddsutrustning, sångunderhållning utanför äldreboenden samt med starten av en ny 
närradiostation för seniorer. 

För att klara utmaningarna har samarbetet med föreningslivet utvecklats och intensifierats. Många solnabor befann 
sig hemma under sommaren och för att möta deras behov av aktiviteter arrangerade staden med hjälp av Vasalunds 
IF en mobil fritidsverksamhet den så kallade "Hemestervagnen" som ställdes upp på olika platser i Solna. 
Hemestervagnen var utrustad med diverse sport- och lekutrustning för blandade åldrar. Biblioteket fanns också på 
plats vissa dagar med spännande aktiviteter inom litteratur och bokläsning för att väcka ungdomars läslust. 

Under sommaren inleddes också en samverkan med Vasalunds IF kring nattvandring i staden. Insatsen fortsätter 
också under höst- och vårterminen till att börja med – kvällar och nätter varje helg. Ökad trygghet är det främsta 
syftet med nattvandring och insatsen sker i nära samarbete med såväl polisen som socialtjänsten. 

För att kunna erbjuda Solnas elever fortsatta kulturupplevelser fick lågstadieklasser i våras ta del av en livestreamad, 
barnanpassad, konsert "Confidencens hemligheter - en upptäcktsfärd bland skrymslen och vrår". Barnen fick följa 
med på en livesänd rundvandring på teatern, som ackompanjerades av levande fiolmusik och sång. Även ett utökat 
digitalt utbud har erbjudits förskolor och skolor, till exempel skolbio i klassrum. 

Kulturskolan har under året haft 2 400 ämneskurselever (2 146, 2019). Under sommaren etablerades begreppet 
Kulturparken som innebar att parkmiljön runt Parkskolan användes på nya sätt anpassat till rådande pandemi 
exempelvis genomfördes workshops, bildskapande, rörelse och kultur utomhus och konserter hölls i parken. Ett 
stort antal sommarjobbare har arbetat i kulturparken. Sommarmusikanter har gjort konserter på Hagalundstorg samt 
i Skytteholmsparken. 

Solna kulturskola har också fortsatt med pilotprojektet som innebär att elever från de båda kommunerna Solna och 
Sundbyberg får gå i varandras kulturskolor. Samarbetet innebär en finansieringsmodell med full kostnadstäckning 
och provas under en tvåårsperiod. 

Solnas huvudbibliotek har hållits stängt för fysiska besök under perioder och då har verksamheten ställts om till att 
förstärka det digitala utbudet av tjänster och aktiviteter samt erbjudit utlämningsservice av fysiska medier. Även nya 
pop-up bibliotek har erbjudits i stadsmiljön. Temapåsar till barn har erbjudits, till exempel "Roligt och spännande" 
som föräldrar kan hämta hem från biblioteket. Föräldralediga har erbjudits bok- och bebisfilmer för att stimulera rim 
och ramsor för våra yngsta Solnabor. Under våren startades parksagostunder i Skytteholmsparken, 
Spegeldammsparken, Hagalundsparken samt Bergshamra torg. Biblioteket deltog i "Sommarhäng" på Hagalunds 
torg med läsfrämjande aktiviteter likaså i anslutning till "Hemestervagnen" som arrangerade sommarlovskul för 
unga. Under hösten har biblioteket också erbjudit digitala seniorträffar med olika teman för att aktivera och nå ut till 
målgruppen äldre solnabor. Biblioteket har även startat utskriftsservice via en app. 

De större evenemang som vanligtvis anordnas under året har fått ställas in exempelvis valborgsfirande och PEP-
dagen. Det traditionsenliga nationaldagsfirandet kunde inte genomföras i Hagaparken men istället erbjöds en digital 
sommarkonsert av Kungliga Operan den 6 juni, ett samarbete mellan Solna stad, Kungliga Operan och 
Ståthållarämbetet. Kulturstipendierna utdelades även dessa via digital ceremoni. 

Under sommaren har cirka 140 ungdomar erbjudits sommarjobb inom ramen för den egna verksamheten och dess 
samarbetspartners. Fler ungdomar än tidigare har sysselsatts eftersom det inte varit möjligt att som tidigare år bereda 
plats i andra nämnders verksamheter i samma utsträckning. Under hösten och fram till jul har ett antal ungdomar i 
Solna hjälpt till med skötsel och upprustning på Överjärva gård, som en värdefull introduktion i arbetslivet när den 
pågående pandemin försvårar arbetsmarknaden för stadens unga. 

Kvarteret i Gamla Hagalund fick under året en ny käpphäst-paddock för spontanidrott och lek. Utemiljön har 
upprustats och aktiverats genom en sommarjobbssatsning, totalt 26 sommarjobbande ungdomar deltog. Aktiviteter 
för unga har också genomförts under sommaren på Hagalunds torg i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige 
samt ambulerande kulturmiljövärdar i Solnas kulturmiljöer. 

Idrottshallarna har under året hållits öppna för i huvudsak ungdomsverksamhet, ishallarna har endast varit öppna 
för reguljär föreningsverksamhet. Allmänhetens skridskoåkning för vintersäsongen 2020/21 genomförs istället 
utomhus, på Bergshamra IP. 

Fritidsgårdarna har varit öppna men alla planerade utflykter under hösten har ställts in och begränsningar har införts 
när det gäller vilken personal som hanterar livsmedel med mera. Anpassningar gällande begränsning av antal 
besökare inomhus har gjorts, och mer organiserad verksamhet har förlagts utomhus. 

Investeringar och projekt 
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Upprustning av Bergshamra IP inleddes under hösten och är färdigt under våren 2021. Idrottsplatsen får en ny 
tillgänglighetsanpassad publikentré, granulatfällor och förbättrade ytor för friidrott, som kulstötning och stavhopp. 
Även bättre placerade omklädningsrum, nya ytor för föreningar att sitta och arbeta på samt nya toaletter 
iordningställs. 

Planerings- och projekteringsarbetet för den nya idrottsplatsen i Järvastaden och byggnationen av den nya simhallen 
vid Arenastaden har fortsatt under perioden. Nämnden stödjer miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen 
med specialistkompetens inom idrottsområdet. 

Satsningar på miljöinvesteringar har pågått under 2020. Fotbollsplaner har utrustats med borststationer och 
sidoskydd för att minska spridningen av gummigranulat samt slutfört insättning av silar till dagvattenbrunnar. 
Nämnden har också arbetat med informationsinsatser för att få till stånd den beteendeförändring som krävs för att 
minska spridningen av granulat. 

Ett projekt för att testa nya miljö- och klimatvänliga konstgräsmaterial på fotbollsplaner genomförs på Råstasjöns 
IP. Testanläggningen består av fyra fotbollsplaner som anläggs med fossilfria och naturliga alternativ till 
ifyllnadsmaterial. Projektet drivs tillsammans med Stockholms Fotbollförbund. Planerna kommer att vara klara för 
att börja spela på under våren 2021. 

Det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till synpunkter och felanmälan för nämndens verksamheter utvecklas i 
samarbete med stadens kontaktcenter. För att öka lösningsgraden i inkomna ärenden sker utbildning i 
ärendehanteringssystemet. 

Samgåendet av två förvaltningar till en förvaltning under hösten har visat på behovet av utökad dialog och nya 
kommunikationskanaler mellan förvaltning och kontaktcenter. Uppdatering av information om verksamheterna sker 
fortlöpande. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i 
stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt 
gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till 
sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan 
och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned 
till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och 
befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att 
verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, 
som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. 

Kultur- och fritidsnämndens 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 erbjuder aktiviteter för ungdomar. 

Mål och uppdrag 
Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 beslutat om 
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nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti 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 biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att 
stimulera barn och ungdomars läslust. 

 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. 

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

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Under pandemin har biblioteket skapat förutsättningar för måluppfyllelse genom att snabbt ställa om verksamheten. 
Solnas bibliotek har i perioder varit stängt för besök och alla aktiviteter i bibliotekets lokaler har varit inställda. Då 
har biblioteksverksamheten istället förstärkt det digitala utbudet av tjänster och aktiviteter, etablerat en 
utlämningsservice av fysiska medier, mött solnaborna i stadsmiljön samt gjort besök på förskolor. 

Viktiga händelser som bidragit till måluppfyllelse är: 

• Under det första kvartalet genomfördes de planerade aktiviteterna för att väcka läslusten hos barn och unga. 
Resultatet var positivt men i och med pandemins utbrott avstannade möjligheten att genomföra planerade 
aktiviteter helt. Istället har biblioteken bland annat erbjudit temapåsar till barn, till exempel "Roligt och 
spännande" som föräldrar har hämtat hem från biblioteket. Föräldralediga har erbjudits bok- och 
bebisfilmer för att stimulera rim och ramsor för våra yngsta solnabor. Vissa sagostunder har kunnat 
genomföras utomhus. Under våren startades parksagostunder i Skytteholmsparken, Spegeldammsparken, 
Hagalundsparken samt Bergshamra Torg. 

• Biblioteket deltog också i "Sommarhäng" på Hagalunds torg med läsfrämjande aktiviteter. Biblioteket deltog 
även i "Hemestervagnen" som arrangerade sommarlovskul för unga genom Vasalunds IF. 

• Under hösten genomfördes en riktad satsning till samtliga förskolor i Solna. De förskolor som deltagit har 
fått stöd av biblioteket i att skapa en attraktiv läshörna på förskolan och fått ett antal böcker. De har även 
fått besök av en bibliotekarie som presenterar de utvalda böckerna. En viktig del i projektet är att barnen 
involveras och görs delaktiga, till exempel genom att läshörnan inreds på en höjd där barnen själva kan nå 
böckerna de vill läsa. 

 
 

• • • 
■ 

• 
• 
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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 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Nämnden har i huvudsak erbjudit den planerade verksamheten även under pandemin. Några aktiviteter har dock 
ställts in utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer såsom dansen på Kulturskolan, cuper och träningsläger 
inom idrotten och ishallarna har hållit stängt under sommaren. I december var ishallarna och fritidsgårdarna stängda 
i enlighet med Smittskyddsläkarens rekommendationer. Fritidsverksamheten övergick istället till digitala möten med 
ungdomarna. 

Viktiga händelser som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Fritidsverksamheten har erbjudit ett varierat utbud av aktiviteter såsom skidresa, kanotläger med 
övernattning, läxläsning och nattfotboll. Besöken på fritidsverksamhetens mötesplatser ökade under början 
på året, men sjönk sedan under hösten. Orsaken till att besöken sjönk är främst relaterat till den pågående 
pandemin. Det berodde dels på att det infördes ett maximalt antal samtidiga deltagare i lokalerna på 20 
personer, dels på att verksamheten var mer begränsad i sitt utbud under hösten för att sedan stänga helt och 
hållet från mitten av december. Andelen besökare var i genomsnitt 21 per mötesplats per kväll under våren 
och 17 under hösten, varav cirka 30-35 procent var flickor. 

• Verksamheten benämnd ”Black Sheep” flyttade till nya lokaler i Hagalund under senhösten och döptes då 
om till ”Fabrik 38”. Under höstens första månader var verksamheten tillfälligt lokaliserad till 
Skytteholmsparken och under denna tid erbjöds också någon form av veckovis utflykt med buss, till 
exempel laserdome eller bowling. Vid dessa utflykter deltog i genomsnitt 30 ungdomar från olika delar av 
Solna. 

• Under sommaren har staden med hjälp av Vasalunds IF arrangerat nattvandringar samt haft en mobil 
fritidsverksamhet, den så kallade "Hemestervagnen" som ställdes upp på olika platser i Solna. 
Hemestervagnen var utrustad med bland annat basketkorgar, minipitch för fotboll, cirkusväska med 
diabolo, jongleringskäglor och devil sticks, bowling och enhjuling. Biblioteket fanns också på plats vissa 
dagar med aktiviteter som Black Out Poetry, Book crossing och Shared reading. 

• Antalet deltagare i kulturskolans verksamhet har ökat under perioden jämfört med samma period 
föregående år. 

• Solnas kulturskola och ytterligare sex andra kulturskolor driver ett projekt för att utveckla ungdomars 
möjlighet till ökad rörlighet mellan kommunerna. Statens kulturråd delfinansierar projektet. 

• Ett utökat digitalt utbud har erbjudits förskolor och skolor, till exempel skolbio i klassrum. Skapande skola 
har genomförts med viss påverkan. Förskolor och skolor har bjudits in att bidra till kulturprojekt för äldre 
till exempel gestaltningsprojektet "Glädjepark" på tre äldreboenden och "Radio Ankaret" med seniorträffar. 

• Aktiviteter för unga på Hagalunds torg har genomförts i samarbete med stiftelsen "Ett tryggare Sverige", 
ambulerande kulturmiljövärdar och biblioteket. Även kulturskolan har haft konserter på Hagalunds torg i 
samarbete med lokalt föreningsliv. 

 
 

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 

Måluppfyllelsen mäts genom beskrivning av genomförda aktiviteter. 

Viktiga händelser som bidrar till måluppfyllelse är: 

• En översyn har påbörjat av lokalbokningen i syfte att uppnå enklare hantering och därmed bättre nyttjande. 
• Nämnden har möjliggjort för föreningslivet att boka lokaler för föreningssammankomster i staden. Det 

finns både större och mindre lokaler att boka i olika delar av Solna genom befintligt bokningssystem. 
• Ytan på de administrativa lokalerna i stadshuset har minskat. 
• Museet har haft stängt för ordinarie verksamhet till följd av pandemin och istället varit bas för produktion 

av skyddsutrustning. 

• 

• 



 

8 

K
ultur- och fritidsnäm

nden - Å
rsredovisning 2020 

 

• Under hösten öppnade en ny mötesplats för äldre ungdomar (16-19 år) i Hagalund. Mötesplatsen fick 
namnet Fabrik 38 och där är musik och film väsentliga inslag i verksamheten. 

• Arbetet pågår med den nya idrottsplatsen i Järvastaden och den nya simhallen vid Arenastaden. 
• Upprustning av Bergshamra IP inleddes under hösten och är färdigt under kvartal 1, 2021. Det innebär till 

exempel att idrottsplatsen får en ny tillgänglighetsanpassad publikentré, granulatfällor och förbättrade ytor 
för friidrott, som kulstötning och stavhopp. Även bättre placerade omklädningsrum, nya ytor för föreningar 
att sitta och arbeta på samt nya toaletter iordningställs. 

• Fotbollsplaner har utrustats med borststationer och sidoskydd för att minska spridningen av gummigranulat 
samt slutfört insättning av silar till dagvattenbrunnar. Verksamheten har också arbetat med 
informationsinsatser för att få till stånd den beteendeförändring som krävs för att minska spridningen av 
granulat. 

• En testanläggning har byggts på Råstasjöns IP som kommer att testa olika alternativa konstgräsmaterial 
parallellt. Projektet drivs tillsammans med Stockholms Fotbollförbund. Testanläggningen består av fyra 
fotbollsplaner som anläggs med fossilfria och naturliga alternativ till ifyllnadsmaterial. Testbäddarna 
kommer att vara klara för att börja spela på under våren 2021. 

 
 

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

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Nämnden har utvecklat samarbetet med flertalet aktörer inom Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv. Som en följd 
av pandemin och de krav som den har ställt på staden har under året nya samarbeten utvecklats med Solnas kultur-, 
idrotts- och föreningsliv. 

Viktiga händelser som bidragit till måluppfyllelse är: 

• För att möta att fler solnabor förväntades ”hemestra” under sommaren har staden med hjälp av Vasalunds 
IF haft en mobil fritidsverksamhet den så kallade "Hemestervagnen" som ställdes upp på olika platser i 
Solna. Biblioteket fanns också på plats vissa dagar med aktiviteter. 

• Under sommaren inledde staden ett samarbete med Vasalunds IF kring nattvandring. Konceptet fortlöpte 
under hösten med en förlängning under våren 2021. Andra föreningar som är intresserade av att göra en 
insats vänder sig till Vasalunds IF, som koordinerar nattvandringen. Insatsen sker i nära samarbete med 
såväl polisen som socialtjänsten. 

• AIK fotboll har arrangerat spontanidrott i Bagartorp sista sommarlovsveckan. 
• Pensionärsföreningar, Röda korset och Svenska kyrkan har bidragit med att stötta äldre i Solna under 

pandemin. 
• Nationaldagsfirandet med "Operan i Haga - hemifrån" genomfördes med digital konsert 6 juni i samarbete 

med Kungliga Operan och Ståthållarämbetet. 
• Produktion av närradioprogram för seniorer har skett i samarbete med omvårdnadsnämnden, volontärer 

och föreningar. 
• För att stärka trygghetsarbetet har en överenskommelse med AIK brottning gjorts. Föreningen använder 

grannstödsbilen och åker mellan stadens mötesplatser. 

 
 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Nämndens nettokostnader har minskat med 2,9 mkr (2,0%) jämfört med föregående år. Förändringen förklaras 
huvudsakligen av omläggningen av fritidsverksamheten för barn och unga som skedde under 2019. 

Årets budgetavvikelse (1,4 mkr) förklaras i huvudsak av ett överskott på personalkostnader inom framförallt 

• 
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biblioteksverksamheten men även central förvaltning där diverse vakanser genererat ett överskott. Pandemin har 
påverkat både kostnader och intäkter. Till exempel har intäkterna avseende uthyrning av idrottsanläggningar minskat 
eftersom anläggningarna varit stängda i perioder. Även biblioteken och fritidsverksamheten för barn och unga har 
haft lägre intäkter med anledning av pandemin. När det gäller kostnadssidan har flera stora evenemang ställts in. 
Nämnden har stöttat föreningar och andra samarbetspartners med anledning av pandemin. 

Resultaträkning (mkr) Periodutfall Årsprognos 
 2020 2019 % 20/19 Budget- 

avvikelse 
Budget Prognos Prognos- 

avvikelse 
Taxor och avgifter 6,3 7,6  -0,7 7,0 7,0 0,7 
Hyror och arrenden 11,7 11,0  -0,5 12,2 12,2 0,5 
Bidrag 4,9 3,5  1,6 3,3 3,8 -1,1 
Försäljning av verksamhet 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Övriga intäkter 0,6 0,3  -0,2 0,7 0,7 0,1 
Interna intäkter (kto 39) 0,0 6,7  0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa intäkter 23,5 29,1 -19,2 % 0,3 23,2 23,7 0,2 
Personalkostnader -60,1 -71,6  4,8 -64,8 -61,9 -1,8 
Köp av verksamhet/tjänster -7,8 -7,8  -0,4 -7,4 -7,4 0,4 
Lokalkostnader -64,5 -63,4  -2,8 -61,7 -61,7 2,8 
Kapitalkostnader -7,6 -7,8  -0,2 -7,5 -7,5 0,1 
Övriga kostnader -28,7 -22,3  -0,2 -28,5 -26,9 1,8 
Interna kostnader (kto 79) 0,0 -4,4  0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa kostnader -168,8 -177,4 -4,8 % 1,1 -169,9 -165,4 3,4 
Verksamhetens 
nettokostnader 

-145,3 -148,2 -2,0 % 1,4 -146,7 -141,7 3,6 

        
Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020 och kolumnen prognosavvikelse visar differensen mellan utfall och prognos. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Prognosen per augusti var ett överskott med 5 mkr. Resultatet blev ett överskott på 1,4 mkr. Under december 
stängde återigen biblioteken och idrottsanläggningar, vilket innebar minskade intäkter för nämnden. Dessutom 
behövde en av ishallarna akut repareras. 

Investeringsredovisning 

Investeringsbudget 2020 uppgick till 7,7 mkr. Utfall blev 6,6 mkr. Samtliga budgeterade investeringsprojekt har 
genomförts. Vissa kommer dock att fortgå under 2021. Till exempel kommer investeringarna avseende Bergshamra 
IP att pågå även under våren 2021. Nämnden fick ett tillskott med 3 mkr under 2020 som avser satsningar på 
miljöåtgärder kopplat till idrottsanläggningarna. Genomförandet av satsningarna planeras och finansieras i samarbete 
med Naturvårdsverket, Stockholms Fotbollsförbund och Vinnova. Det senare projektet i samarbete med 
Stockholms Fotbollsförbund och Vinnova fortsätter under 2021 och kommer att avslutas våren 2023. 

Investeringar 2020: 

• Bergshamra IP avseende omklädningsrum, belysning, toaletter samt ny entré. 
• Ny lokal för fritidsverksamheten i Hagalund, Fabrik 38, har iordningställts.  
• Kartläggning av behov av toaletter i anslutning till utomhusanläggningarna är klar. Toaletterna iordningställs 

successivt. 
• Utredning om möjlighet att bygga en kulturscen i Solna gymnasium. 
• Utredning om behov av ny belysning vid utomhusidrottsplatser och i hallar. 
• Satsning på konstgräsplaner i syfte att minimera spridning av konstgräsgranulat har delvis genomförts. 

Arbetet fortgår enligt plan. 
• Ridvolt Huvudsta ridklubb har färdigställts 
• Installation av belysning på Skytteholms IP 
• Rörinstallationer på Solna Ridskola 
• Avfuktare till ishallen i Ritorp 
• Kompletterande inköp av instrument, kulturskolan 
• Inköp av larmbågar och bokhyllor, biblioteket 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 
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Investeringsredovisning 
(mkr) Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 Differens 
20/19 

Återstår av 
årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

 -6,6 -4,8 1,8 1,1 -7,7 -6,6 0,0 
Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020. 

Väsentliga personalförhållanden 
Flera av stadens verksamheter är organiserade i gemensamma förvaltningar som stödjer flera nämnder. En av 
anledningarna till detta är att uppnå samordningsvinster och en mer effektiv organisation. Därför redovisas 
personalavsnittet för hela förvaltningen. 

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg på förvaltningen. Ett kontinuerligt och tydligt ledarskap med en 
nära dialog sker med medarbetarna genom strukturerade medarbetarsamtal, lönesamtal, planeringsdagar, 
arbetsplatsträffar och förvaltningens arbetsmiljökommittéer. Alla medarbetare informeras om det upphandlade 
samtalsstödet som erbjuds i staden. 

Kompetensutvecklingen har under året fokuserats till att förbättra kunskaperna inom såväl befintliga som nya 
digitala verktyg och kanaler. Detta för att nå ut till verksamheternas målgrupper på nya sätt då pandemin påverkat 
ordinarie utbud och verksamhet. 

Förvaltningen har ett medvetet arbetssätt att bygga kompetensförsörjningen i staden genom att medverka till att låta 
medarbetare växa i ansvar och roller i organisationen. Pandemin har under året påverkat antalet rekryteringar, få 
medarbetare har slutat sina anställningar och få nya rekryteringar har därför genomförts. Alla vakanta tjänster har 
utlysts och kompetensbaserad rekrytering har använts som metod. Föräldralediga har erbjudits medarbetar- och 
lönesamtal. 

Förvaltningen ligger fortfarande högt i medarbetarengagemanget, men har sjunkit något mellan åren 2019 och 2020. 
Samtliga avdelningar ska analysera resultatet och ta fram avdelningsvisa handlingsplaner med specifika 
förbättringsområden. 
Periodutfall 2020 2019 Förändring 
Antal anställda 148 187 -39 
- varav kvinnor 91 103 -12 
- varav män 57 84 -27 
Antal årsarbetare i snitt 126,5 161,7 -35,2 
Sjukfrånvaro, % 4,5 3,9 0,6 
Hållbart 
medarbetarengagemang-index 
(HME) 

83,2/ 75 89,9/ 78,8 -6,7/ -3,8 

Fotnoter: 
Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) redovisas separat per nämnd. Kompetensnämndens HME:83,2/ 89,9. Kultur- och fritidsnämndens HME: 75/ 78,8. 

Tvärsektoriella frågor 
Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar 
tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, 
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 

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. 
Aktiviteterna ska bidra till att uppfylla målet att Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, 
kreativitet och upplevelser samt målet att Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 

Det internationellt arbetet har dock inte varit möjligt att genomföra under perioden på grund av den pågående 
pandemin (Covid -19). Verksamheterna kommer att återuppta internationella kontakter så snart det är möjligt. 
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Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra 
likvärdigt bemötande och service. Aktiviteter som kultur- och fritidsverksamheten 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 är sedan 2015 HBTQ-certifierat, den enda verksamheten i staden som blivit certifierad. 

Kulturstrategiska sektionens arbete med konst, evenemang, kulturprogram för skolan samt kulturstöd till 
föreningsliv utgår från HBTQ-fortbildning genomförd tillsammans med biblioteket. För att erhålla kulturprojekt- 
och föreningsbidrag ställs krav på att föreningen följer en likabehandlingsplan. Ett antal konstverk har roterats till 
nya platser och hängts om bland annat utifrån jämställdhetsperspektiv. 

Ett utvecklat strategiskt samarbetsprojekt med Sundbyberg pågår. Kulturskolorna i respektive kommun planerar 
aktiviteter tillsammans med grundsärskolorna. 

Fritidsgårdsverksamheten för ungdomar med funktionsnedsättning drivs delvis av ungdomarna själva som sitter i 
styrelsen och leder föreningens verksamhet med stöd av fritidspersonal. Verksamheten 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. 

För att nå ut till stadens unga under sommaren, som i högre grad semestrade hemma under pandemin, skapade 
verksamheten en mobil fritidsverksamhet ”Hemestervagnen” 

Miljö och klimat 

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

Satsningar på miljöinvesteringar pågår. Fotbollsplaner har under året utrustats med borststationer och sidoskydd för 
att minska spridningen av gummigranulat samt slutfört insättning av silar till dagvattenbrunnar. Nämnden har också 
arbetat med informationsinsatser för att få till stånd den beteendeförändring som krävs för att minska spridningen 
av granulat. 

En testanläggning har byggts på Råstasjöns IP som kommer att testa olika alternativa konstgräsmaterial parallellt. 
Projektet drivs tillsammans med Stockholms Fotbollförbund genom delfinansiering via Vinnova. Testanläggningen 
består av fyra fotbollsplaner som anläggs med fossilfria och naturliga alternativ till ifyllnadsmaterial. Testbäddarna 
kommer att vara klara för att börja spela på under våren 2021 och utvärderas våren 2023. 

Översyn av belysningen på idrottsplatser och hallar pågår i samverkan med tekniska nämnden. Syftet är att få en mer 
energieffektiv belysning som ska resultera i minskad elförbrukning. En utredning av elförbrukningen har gjorts 
avseende Solnahallen. Den resulterade i att belysningen i hallen kommer att bytas under 2021. 

Nämnden medverkar i projektering av den nya simhallen, som med ny teknik kommer att bidra till en minskad 
miljö- och klimatpåverkan. 

Under sommaren har sommarlovsarbetande ungdomar, så kallade klimatupplysare, arbetat med 
klimatkommunikation i nämndens sociala medier. 

De genomförda aktiviteterna har bidragit till genomförande av Solna stads miljöstrategi, särskilt fokusområdena en 
effektiv resursanvändning och en god livsmiljö, samt till nämndens mål att säkerställa att lokaler och anläggningar 
för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Aktiviteterna 
bidrar även till stadens mål att Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
sätt. 

Förväntad utveckling 
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. 

För att klara de framtida utmaningarna i staden och skapa goda förutsättningar för Solnas ungdomar behöver kultur- 
och fritidsnämnden stärka samarbetet med föreningsliv och civilsamhälle. Det handlar om att unga ska få en 
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innehållsrik fritid och goda möjligheter att utvecklas så att de i framtiden känner sig rustade för vuxenlivet, studier 
och arbete. I detta arbete är ett nära samarbete med barn- och utbildningsverksamheten och socialtjänsten 
nödvändigt. Kulturen, idrotten, biblioteken och kulturskolan bidrar gemensamt med att erbjuda meningsfulla 
aktiviteter. Samarbetet med andra aktörer är också av väsentlig betydelse för att lyckas och behöver därför utvecklas. 
Under den pågående pandemin (Covid -19) har en rad samarbeten med föreningslivet startats som nämnden 
kommer att bygga vidare på. 

Kulturskolan samarbete med barn- och utbildningsverksamheten kommer att utvecklas vidare. Det finns positiva 
synergieffekter av att fortsatt stärka samverkan mellan Kulturskolan och skolan. Även den regionala samverkan med 
framförallt Sundbyberg ska fortsatt utvecklas. 

Solnas kulturmiljöer ska utvecklas tillsammans med Solnas föreningsliv, näringsliv och andra relevanta 
organisationer. Fokus kommer det närmaste året att ligga på utveckling av kulturmiljön i Överjärva gård. 

Det är också viktigt att stadens översiktsplanering och därpå följande planarbeten långsiktigt inbegriper på vilket sätt 
idrott, fritid och kultur kan rymmas i stadsutvecklingen. Planering pågår för den nya idrottsplatsen för 
fotbollsverksamhet i Järvastaden. Idrottsplatsen beräknas att färdigställas under åren 2021/2022. Bygget pågår också 
av den nya simhallen vid Arenastaden  med planerat färdigställande år 2022. 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 
Belysning idrottsplatser och hallar Avrop från gällande avtal har gjorts efter behov. 
Upphandling av nytt bokningssystem Avtal med nuvarande leverantör har förlängts. 

  
  

Avtalsuppföljning 

Uppföljning av pågående samarbetsavtal för föreningsdrift av idrottsanläggningar och bad har skett i enlighet med 
gällande entreprenadavtal och förvaltningens checklista. 

Nämnden har stöttat föreningar och andra samarbetspartners med anledning av pandemin. 

  

Intern kontroll 

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Styrning Delegations- och 
verkställighetsordning 

Kontroll av att delegations- och 
verkställighetsordningen efterlevs  Ingen eller försumbar avvikelse 

 
Stickprovskontroll har genomförts när det 
gäller efterlevnad av delegations- och 
verkställighetsordningen. Resultat är att 
de följs och är utan anmärkning. 

Ekonomi Kontanthantering Stickprovskontroller av kontanthantering 
och kassarutiner  Ingen eller försumbar avvikelse 

 
Förvaltningen har genomfört stickprov på 
kontanthanteringen. Den fungerar 
tillfredsställande och håller på att fasas ut 
i takt med att fritidsverksamheterna 
utrustas med kortterminaler. 

Verksamhets
processer 

Uppföljning av privat- och 
föreningsdriven verksamhet 

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

 
Uppföljningen sker löpande. Under året 
har pandemin påverkat några 
entreprenörers verksamhet och 
förvaltningen har efter dialog stöttat dem 
på olika sätt. 

• 
• 

• 
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