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1. ÖVERSYN AV 
DRIFTSORGANISATION FÖR 
KUL TUR OCH FRITID 

1.1. Inledning 
Kommunstyrelsen fattade 2016-10-26 beslut om att se över driftsorganisat ion för kommunens 
ku ltur- och fritid. Syftet är att öka transparens, ti ll gänglighet och service kring lokal 
användningen. 

Under hösten 2016 har EV gjort en utredning av alternativa driftsformer. Denna har som mål att 
beskriva hur olika val av driftsform, rent generell t, kan påverka styrning, ledning, kontroll, insyn 
och ekonomiska förutsättningar samt skattemässigt och mervärdesskattemässigt. Uppdraget 
syftar till att ge fakta som kan fungera som underlag till en diskuss ion om kommunens val av 
driftsformer. 

1.2. Vision 2030 
Uppdraget är all ,·wje parti_(1.1r 111öj/ighete11 all lä111111.1 in en skr/filig redogiire/seför en/iw11tida 
drifi.101ga11i.1·atio11 för k11//11r ucl, _fi-itid, sl/111/ i11ko111111a 111cd s1·11p 1111 k1cr JJCI badl, 11sbolagds sil11lltio11. 

/)1.1 tiden är \'äl kort.fiir 1.111 k111111a lä111 11u en hclhetslös11i11g /,ar ,1/oderatema gjort l'II m•,•ägning 11tifi-a11 hc(i11tligl 
1111cler/af!.,.för all k111111a lä11111a reko111111e11datio11er ocl, riktlinierför 1•1.1ra tankar 0111 11ppdragel. I 'i sak111.1r dod 
111Hle1-/agfi·ll11 k11/111rsi:ktcm1. 

En röd tradför 111odcratemasförslllg grundar sig pli llllli 2030 ocl, ,·i/ka rn/ so111 l'kall göras(Or att 11pp11a 
J/1{1/e//. 

Strömstad - attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet! 
En i11temationell småstad med livskvalitet, natur ocl, f,-i luftsliv i världsklass! 

1.2.1. Röd tråd generellt för beslut som tas 
• För att 110 ,·isione11s 1111.1/ menar vi lift ko1111111111c11 lllll.\' fe arbeta l'äldigt aktii•tfiir att ök1.1företaga11det 

• I 'i .10111 ko1111111111 skal/.fok11sera pu kärm·erksw11hetenw. 

1.3. Konkurrens 
"Ko1111111111en anser all dl'! är 111,·eckla 11dcför ,·um ko111 1111111alll ho/ag 111ed konkurrens·· (ord( Blldl111sholagel) 
111cda11 111odernte/'11a är forespmkareför all stödja ,·ora lokala näringsidkare istället.frir all ko11k11rr1:ra 111ed 
.fijrf!tuga/'lla. 

Ge110111 att/i'ä111ja ocl,.fiJres11mlw osund konkurrens J)ll ko 1111111111i11, ·w 1(mws bekostnad skap1.1s en .1necfrriden 
sil11ation där 111,·ccldi11gc11 begrih1sas pa grund m· att ko 1111111111c11 skapar extm intäkter(mg//i) till kom1111111a/ 
l'erkrn 111 /1el. 1·ilkct i stön/a gmd l,i11drar pri1'a/a i11ilia ti ,·. 

Det hörfi1111a1 c11 polin fi'lln ko1111111111c11s sida att ,·id ko 11stalcmd 11ppko111111c11 ko11k11rrcm .1it11atio11 skall 
rcrksa111hcte11 bedrirns 111cdförsiktig/Jet för att inte riskem att lw111 11a i ett sakläge där ,·i 11/siiller ,·ara 
ko111111111wla 11iiri11gsidkare/ör osund tärla11 111cd kom111111wla skattepengar. 
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1.4. Ägartillskott 
Under de sista 1·crk.1·a11i/1c1.1·w·e11 har det kräl't.1· extru stöd/iw, ko1111111 111 c11 till B11dl, 11shol11ge1fiir att de skall 
k1111n11 drin, sin 1·crksa111l1ct ridare. 

Afarknadcnftir gym kom111C'/' attfortsätta bli mer ko11k11rre11s11tsatt da ytterligare g1·11n·crksw11hl'IC'/' har m'isemt 
att de kommer att etah/era sig i \'triimstud (_l\'ordic Wc//11css ocl, Strömstad SPA som redu11_fi1111.1· i Striil11.1tad. 
norskt ka111psportko11cept som skall ctah/cm sig pu Priistii11gc11 sa111t nytt gr111ko11ccpt so111 rcda11fi1111.1· i ,·ur 
rcKion). 

\är nth11det öliur pu en hefintlig marknad ko/1//IIC'/' sum10/ik1 prisl'I af/ gar nerför 1jän.11<•ma med fii/jd all 
lii11samhete11 sjnnker markant. :\/oill'J'utcma anse,· att det i111e lirfiir.\Tw·hurl att rnlm.:11tirm('l'a/' en 11iir111gsgrc11 
so111 redan iir l'ii/ tilltugc11 i komm1111e11 och pa ett till/i'edsstäl/andc 1·ätt lil/handalw/ler /i-iskrnrdför alla 
ko1111n1111i111·C111m·e som är i beho,· m• det. w1ti11ge11för eget 1'iilh~fi1111,mcle eller s0111 n•nfi'isk,·ard ' rel111hilif('ri11g. 
fJa skall ,·erhamlwten läggas nt.frir prim! drifi istället. 

1.4.1. Kommunala kompetens 
I den ntredning so111 EY har gjor/ Jlll 11ppmc111ing <11' ko11111111nc11 gw· det att.fil/ja de rckom111cndatione1· sum 
läm11us i 11tredni11ge11 0111 Badl111sc1 och dess g:.·1111·crksamhc1. 

1.4.2. Risk med att driva gymverksamhet 
Fö ljande står att läsa i utredningen från EV och bör vara av stort intresse I samband med den 
process som Strömstad Kommun nu har startat. ( 

"Marknadsdomsto len (i likhet med tingsrätten) anser att bolagets spa- och gym.verksamhet inte 
hämmat eller snedvridit konkurrensen men att spa- och gymverksamheten inte ryms inom de 
kommunalrättsliga befogenheterna 

Under 2015 omsatte spa- och gymverksamheten 3.7 gånger mer än simhallsverksamheten, 
vilket en ligt vår (EV) bedömning innebär en risk för att verksamheten inte kan anses rymmas 
inom anknytn ingskompetensen 

1. Inte ryms inom den allmänna kompetensen i 2 kap. 1§ kommunallagen (1991:900) 

2. Inte ryms inom den sedvanliga befogenheten att bedriva näringsverksamhet en ligt 2 kap. 7§ 
kommunallagen 

3. Inte ryms inom de särskilda befogenheter som fö ljer av lagen (2009:47) om vissa 
kommuna la befogenheter. 

4. Inte är av sådan begränsad omfattning som fordras för att anknytningskompetensen ska 
föreligga." 1 

1.4.3. Driftkostnader2 

Kostnadsjämförelse inklusive anläggn ingskostnad samt drift och underhåll av an läggning per år, 
obs drifts kostnad för verksamheten ej med: 

• Renovering befintlig an läggn ing 5 500 000:-

• Nybyggnation 4 banor inkl gym 12 800 000:-

• Nybyggnation 6 banor inkl gym 14 100 000:-

• Projekt Water Nybyggnation 4 banor inkl gym 9 200 000: 

• Nybyggnation 6 banor inkl gym 11 500 000:-

1.4.4. Tidsaspekt renovering kontra nyproduktion. 3 

Renovering: Förprojektering/Upphandling (Blandat löpande räkn ing och fasta priser) 3 månader 
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Byggnat ion 6 månader Nybyggnad: Förprojektering/Upphandling 6 månader Byggnation 15 
månader 

Ohsen'era att Ol'(ll/\'lltC11de si[/i'or inte /(Il· hän.\J'n till ökade intäkter 1·id aktuellt i111·esteri11gsaltcmati1• och dä,.för 
inte e11.1·m1111w kan sia rn111 besl111.rn11derlag utan iir 111cr en antydan 0111 rilken ris/(llivii so111 skapas 111ed rnlt 
altcmatil·. 

1.5. Strömstads centrum 
Fmgestci/lningar kring pci1·crka11 a1• Strö111stad1· cc11t1w11 1·id en e1·e11t11e!l.flw1. Cc11tm111bildc11 kon1111er sjiilrklart 
att pan:rkas da 1na11 fhrflyttar I 00 000 besök /i'an ce11tm111, sa111tidif!,t l'CI 1'i inte idag rnd som konnnl'I' istället. 
Ddtu är enfi·uga so111 hehöwr utredas 1eparat. 

Delta pustarnde är /,c:/t riktigt ocl1fiir att k1111nu ta ett bcs/111111//iw, C<'lll/'11111ha11dc/11s c1·e11/11ell positirn eller 
11cgatirn 17m·erka11 sa hl!!1ii1•s hl'lnlligt 111cr gr11mlhiggunde 11/redni11g biläggas. 

1.6. Sammanfattning om Badbolaget 
1 ·, är f1'cksan11nu till kostnadshildrn. 1·ilket gör alt 1·i inte kanförorcla en/111/skalig ocl, sl,1'11d.1·an1 /'Cnm·ering (/\' 
h(i(l/111.1·ct i 1111/iigel. 

0<1\'Sdl ml m· mgiircl skall innan i11 1•e.1/ering bcsl11tas/öregm· (/\' e, , second opi11ion/ra11 sakk111111ig 
personföretag med crfi1re11he1 (/\' bygg11atio11 eller rc110veri11g (/\' baclh11s. 
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2. ÖVERSYN AV 
DRIFTSORGANISATION FÖR 
KULTUR OCH FRITID 

2.1. Fritidsorganisation 
,1 fuc/ern tema föres/ a att a m 1 ·arl!I för 1 ·crk.1·a111 hctsc/ri /irn '' m • 1a1111 I iga .fi·i tidslokall'!' sa 111 I idmltspla ner . . 1·w11 /as 
till c11 1·erksw11l,et. Ko111pcte11s. 1·e1kt1·g och ruti11cr behih·er sn· iiwr och göms pli c1t 111er c(f(ktil·t. k\'{//if(l{ i1·1 och 
kos/11adscff'ekti1·t siittjör all k111111a skapa tydliga s1111101'C/11i11g.1 1•i11ster. 

2.2. Kulturorganisation 
K1tlt111'l'erksa111hetc11 hör /iiggas/i·i.1·/ae11l!e lfl/{ler egen orga 11i.1atio11för a11/c11110 jhk11s pa sin egrn 
kiirm•erksw 11het och dess utii1·are d!!ltagllre 

2.2.1. Drift av badhus 
Ett nytt uppdrag till nuvarande Badansta lten borde, - utöver dagens verksamhet som omfattar 
simundervisning, rekreation och friskvård, ha en tydligare inriktning mot simundervisning och 
drift av badhusverksamhet. 

( Rekreation oc/1 ji-iskwm/.1·1 ·l'rksw11/1 cte11 (gy111 ) hör dril'lls 1/1' pril•ataktiir pga. s11cc/1 ·1·ic/e11 konkurrens.) 

2.3.2 Nytt namn för Badanstalten 
I det fall all verksamhetsdrift* samlas under nuvarande AB Strömstads Badansta lt föreslås att 
Badanstalten byter namn t ill ett mer generiskt namn, som bättre speg lar det nya, mer 
omfattande uppdraget, t.ex AB Aktivitet Strömstad. 

(Moderntem a bi/iiller) 

2.2.2. (2.3.3) Utred driftsbidrag 
All drim s i111hal/ iir fi'ir alla ko111111u11er.förk11ippat 111ed kostnader. Fm gan som hör utredas är /111m1 ·ida det är 
möjligt alf rikta ett 1·erksw11he1.rn11slag till just si111ha/L1·1·erksa111h cte11 . dl! den be/i1111 l'/' sig i el/ s/ö/'/'e 
1·c1111111c111/w11g. uta11 att ö1•rig 1·erksa111l,et ka11 anses 11/ö\'ll otillhörlig ko11k11l'l'e11s. 

1\/oderatcma a11ser all cl/ dri/ibidrng ~1 ·dliggiir pä cl / hät/re l'iill att s i1111111den·i.rni11ge11 iir en sw11häll.r/i111Atio11 
1·0111 är ,·iktigför 1•arn skolcle1·cr och hör stöttas 111cc/ bidmg A1t tydliggiirct a11 del iir s i111u11derl'i.1·11i11ge11 och 
dri(ien m · badhuset som ges bidrag och inte rekreation uch.fi'iskmrd är riitt 1·äg att ga. 

2.2.3. (2.3.4) Organisering av Bolagets stödfunktioner 
En överföring av stödfunktionerna t ill KLF kräver ytterligare utredning. 

A!odemfema anser alt det ärm· s1•1111crlig l'ikt all e11 111red11i11g 111 • stöd/i111"1io11em a gön 

2.2.4. (2.3.5) Ridklubben - ändrat ägarskap 
Ägarskapet för Ridklubben föreslås övergå från Tekniska nämnden t ill AB Strömstads lokaler. 
Detta borde medföra effekt iviseringsmöjligheter. 

Detta kräver ytterligare uh·ed11ing avseende skattemässiga och juridiska ko11sekve11ser. 

,\Iodem tem a bifi1/ler e11 utrcd11i11g 
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2.3. (3.1) Förbättrad Styrning och ledning 

2.3.1. (3.1.1) Strukturerad ägardialog 
Inför dialogmöten en ligt år ligt schema. Inför kallelse med agendasatta punkter för dialogen. 
Skriftliga underlag. Antagen bolagsordning samt ägardirekt iv bör följas upp i ägardialogen. 

\/(}(/( rare ma biful/c1 

2.3.2. (3.1.2) Styrelseutbildning 
Genomför generell utbildning i styrning och ledning, samt i styrelsens ansvar. Fokus 
kommunalägda bolag. 

,\locleratc/'1/a hijcJ/la 

2.3.3. (3.1.3) Affärsplaner och budget 
Ägardirektivet behöver översättas t ill en affärsplan med 3 års perspekt iv och en budgetskrivning 
för varje verksamhetsår. Såvä l affärsp lan som budget bör omfatta affärs- och verksamhetside, 
swot-analys, riskanalys samt övergripande mål som re laterar t ill kommunens mål - och övriga 
styrdokument. Strateg ier för hur verksamheten ska nå uppsatta må l och leverera sitt uppdrag 
behöver tas fram. 

Affärsplan och budget beslutas och ska fö ljas av styrelsen - och i väsentliga delar rapporteras vid 
ägard ialog. Verksamhetsrapporteringen bör vara skrift lig. 

Nedbrutna verksamhets- eller akt ivitetsp laner bör upprättas och är ett styrverktyg för styrelsen. 

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badansta lt 

EJ\ 11trcd11i11g ga1· c11 u111w11 hild m • 1·erkligl,cte11 

2.3.4. (3.1.4) VD-instruktion 
Uppdatera och stäm av mot attest instruktion och befattningsbeskrivning. 

,1/udemtenw bifalla 

2.3.5. (3.1.5) Inför befattningsbeskrivningar 
Organ isat ionens uppdrag, ro ll - och ansvarsförde lning ska speg las i befattningsbeskrivningar. 
Dessa bör upprättas och stämmas av mot VD-instrukt ion och attestinstruktion. 

Befattningsbeskrivningar, ti ll sammans med affärsp lan, budget och aktivitetsp laner styr 
arbetsg ivarens ledning och fördelning av arbetet - och medarbetarnas individuella 
utvecklingsplaner. 

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badansta lt 

E) .1 11trcd11i11g gur en w11w11 hild ar 1·crklig l,cte11 

2.3.6. (3.1.6) Attestinstruktion och attestförteckning 
Upprättas och uppdateras sedan årligen. Befattningsbeskrivningar och attest instrukt ion kan 
ti llsammans ersätta en delegationsordning. 

Struktur/mall f inns för AB Strömstads Badansta lt 

El.I 11 trcd11i11g gav en a1111a11 bild 01 · rl'l'klighete11 
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2.3. 7. ( 3.1. 7) Skriftliga underlag för styrelsebeslut 
Skriftliga underlag som beskriver ärenden som ska beslutas bör skickas ut tillsammans med 
ka llelse t ill styrelsemöten. Lämpligt att följa årlig plan med agendor som speg lar såväl 
bolagsordning som verksamhetsplan. 

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badansta lt 

EYI 11/rec/11i11g ga,· en a1111m1 bild C/1' rerk!ighc/en 

2.3.8. (3.1.8) Registrering/Diarieföring 
Upprätta dokumenthanteringsplaner för bolaget och utbilda i registrering. Styrelseprotokoll och 
behandlade bes lutsunderlag ska registreras/ diarieföras. 

Moderntema hifc11!er 

2.3.9. (3.1.9) Servicestrategi 
Samtliga av Strömstads kommun ägda bolag har ett serviceuppdrag. Av den anledningen kan det 
vara läge att upprätta en serv icestrategi eller riktlinjer för se rvic e och bemötande som anger 
r iktn ingen för bolagens medarbetare. 

Struktur/mall finns för AB Strömstads Badansta lt 

1\ /ucleratcma b1fa1!cr 

2.3.10. (3.1.10) Avtal 
Samtliga lån och köp av interna tjänster ska avta lsreg leras. En plan bör tas fram för att se över 
externa avta l avseende uthyrning av lokaler. 

Moderaterna hifa ller 

2.3.11. (3.1.11) Ekonomi 
Bolaget bör ta fram ett månatligt rapportpaket innehå llande Nyckeltal, Resu ltaträkning, 
Ba lansräkning, Likviditetsrapport och kommentarer till detta. Jämförelse ska ll göras med budget 
och kvartalsvis ska ll en Prognos tas fram. En förutsättning för god ekonomisk styrning är att det 
finns ett tyd ligt resultatansvar där varje ansvarig har klara och tydliga befogenheter. 

Den månatliga rapporteringen ska ll ske t ill bolagens ledning, styrelse sa mt Kommun- och 
Ekonomichef i Strömstad kommun. 

Mocleratema hifa11er. 

2.3.12. (3.3.2) Översyn av nyttjandeavtal 
Gör en översyn av avta len för nyttjande av kommunägda lokaler. Koordinera avta len med 
ägardirektivet för Strömstadslokaler. 

Moderaterna bifri//cr. 

2.3.13. (3.3.3) Taxor 
Gör en översyn och arbeta med jämställande av taxor för hyra av kommunägda lokaler. 

l\ l odemtem a är positi\'(/ 1111!11 heha ,•er se ,·i/ko ko 11sekre11scr det innehärför respekti1·e 1/\'ta/.1parl i1111a11 slutligt 
hi/cill kan ges. 

2.3 .14. (3.3.4) Drifts- och underhållsplan 
Ta fram drifts- och underhållsplaner för samt liga ägda loka ler. 

Moclemtema bifa/11'1'. 

2017-03-30 

I texten är hämtad från EYs utredning orn badhusverksamheten 
2 Siffi-oma är hämtade från kornrnuncbefens utskickade uppgifter 
3 Uppgifterna är hämtade från kommunchefens utskickade uppgifter 9 (11) 
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Polit isk Organisation 
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Kommunstyrelse 

Fritidsutskott 

201 7-03-30 

I texten är hämtad från EY s utredning om badhus verksamheten 
2 Siffrorna är hämtade frå n kommunchefens utskickade uppgifter 
3 Uppgifterna är hämtade från kommunchefens utskickade uppgifter 

Frilufts 
museum 

- - -

Kulturutskott 

J 
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in 
MODERATERNA 

Förklaring 

Te.rt so111 Mocleratema ti•cl/igt har angett so111 si11 c1sikt är hla och k11r.1il'. 

Det finns även text som är återg iven till sin helhet från materialet som vi har tillhandahå ll et och 
den har vi markerat med svart text ell er fotnot. 

20 17-03 -30 

I texten är hämtad från EYs utredning om badhusverksamheten 
2 Siffrorna är hämtade från kommunchefens utskickade uppgifter 
3 Uppgifterna är hämtade frå n kommunchefens utskickade uppgifter 11 (11) 




