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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

Sammanfattning  

2016 är det andra hela verksamhetsåret för Nämnden för idrott och friluftsliv. 
Den uppfattning om den nytillkomna nämndens betydelse för profileringen av 
idrotts- och frilufts- och fritidsbåtsfrågor i Västerås som framfördes i förra årets 
verksamhetsberättelse har förstärkts under 2016. Arena- och anläggningsfrågor 
som det nya badhuset vid NyaLögarängsbadet, den planerade fritidsbåthamnen 
vid Lövudden, en ny innebandyarena på Rocklundaområdet är några exempel 
på projekt som varit i fokus.  Nämnden har via förvaltningen också varit 
engagerad i mer långsiktiga processer som till exempel utvecklingen av 
Lögarängsområdet som helhet och Rocklundaområdets framtida utveckling. 
Engagemanget från aktörer och invånare i frågor som dessa är tecken på 
idrottens starka ställning och betydelse i Västerås.  

Idrotten och friluftslivet, och därigenom nämndens verksamheter, har stor 
betydelse ur flera aspekter. Möjligheterna att utöva och att ta del av bredd- och 
elitidrott är viktiga för att Västerås att ska vara en attraktiv stad. Det har 
betydelse för företagsetableringar, kompetensförsörjning och rekryteringar av 
medarbetare. Idrottsnämnden är den naturliga ansvarsbäraren för varumärket 
Idrottsstaden Västerås.  Den årliga idrottsgalan där nämnden är en av 
arrangörerna är en del av detta varumärkesbyggande.  Västerås har under 2016 
flyttat fram positionerna i nationella rankningar av kommuner inom nämndens 
verksamhetsområden. 

Det föreningsstöd som fördelas av nämnden bidrar till att barn och ungdomar 
får möjligheter att utöva olika idrotter. På det sättet grundläggs de sociala 
kontakter och fysiska aktiviteter som är centrala delar av ett folkhälsoarbete. 
Under 2016 har förvaltningen framgångsrikt genomfört ett antal 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga via de statliga medel som avsatts till 
detta. Förvaltningen har också via flyktingmottagandemedel stöttat föreningar i 
Västerås som ordnat prova-på-aktiviteter för nyanlända. Föreningslivet är en 
viktig del av ett fungerande integrationsarbete. Nämnden har också deltagit i 
arbetet med stadens strategiska utvecklingsområden och i andra stads- och 
samhällsutvecklingsprocesser. 

Nämnden för idrott och friluftsliv är en ung nämnd. Under inledningen av en 
verksamhet prövas såväl uppdrag som resurser. Det finns skäl att se över de 
avgränsningar av nämndens ansvarsområde som anges i nu gällande 
reglemente, bland annat när det gäller parasport, cykelfrågor och folkhälsa. 

Nämndens personella och ekonomiska resurser har använts med god 
hushållning och effektivitet.  Det är uppenbart att förvaltningen i jämförelse 
med andra kommuner har en mycket hög personaleffektivitet men också att 
den saknar personella resurser inom bland annat uthyrning och 
kommunikation.  

Det finns avvikelser mot budget men dessa har i de flesta fall uppkommit 
genom extraordinära händelser. Det gäller till exempel behovet av ny 
kylanläggning på Rocklundaområdet, bärgningen av en sjunken båt i 
kraftverkshamnen och VIK Hockeys rekonstruktion under året. 
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Vi vill tacka nämndens ledamöter för visat engagemang, och utförare och 
samarbetspartners för god samverkan! Ett tack också till alla aktörer och 
utövare, idrottare och föreningsaktiva som bidrar till Västerås rika och levande 
idrotts- och friluftsliv. Sist men inte minst – att varmt tack till förvaltningens 
medarbetare för alla goda arbetsinsatser under året. 

 
 

 

 

 Anders Lerner   Hans Stergel 

 Direktör   Ordförande NIF 
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Ledamöter    
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Ersättare    
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Anne-Lie Hallkvist (C) entledigas enligt KFM § 333 2016-12-01 
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Nämndens ansvarsområde/uppdrag 

Nämnden för idrott och friluftsliv ansvarar för anläggningar för idrott, motion, 
friluftsliv och rekreation, inomhus- och utomhusbadhus samt 
fritidsbåtshamnarna. Inom verksamheten finns även stadens centrala uthyrning 
av idrotts- och sportanläggningar, skollokaler, båtplatser mm. Nämnden lämnar 
föreningsstöd till idrottsföreningar. 

 

Omvärldsanalys och framåtblick 

Under året har nämnden och förvaltningen deltagit i flera stads- och 
samhällsutvecklingsprocesser. Det har skett i samordningsarenor inom den 
ordinarie förvaltningsorganisationen men även i arbetet med de strategiska 
utvecklingsområdena, särskilda projekt och i mer omfattande 
samverkansprocesser som till exempel Vision Rocklunda och utvecklingen av 
Lögarängsområdet. I alla dessa forum kommer liknande uppfattningar fram om 
faktorer som kommer att påverka stadens framtida utveckling fram: Västerås är 
en växande kommun med allt vad det innebär av behov av infrastruktur och 
verksamhetsutveckling; växande ekonomiska och sociala klyftor skapar ett allt 
större behov av kompenserande insatser; digitaliseringsprocesserna kommer 
att påverka oss i allt högre grad; konsumtions- och kommunikationsmönster 
förändras, särskilt bland yngre; kompetensförsörjning är en avgörande faktor 
för stadens kommande utveckling.  

I samtalen om vad de utmaningar dessa framtidsscenarier innebär, nämns 
social hållbarhet och att Västerås är en attraktiv stad som viktiga områden. Ur 
det perspektivet är Nämnden för idrotts och friluftslivs verksamheter centrala 
strategiska resurser. En viktig uppgift för nämnd och förvaltning det kommande 
året är att lyfta fram dessa möjligheter. Idrottande, motion och friluftsliv, 
föreningsengagemang och fritidsbåtsliv är alla delar av ett samhällsliv där 
gemensamma upplevelser och aktiviteter skapar identitet och sammanhang för 
invånarna. Behovet av öppna och tillgängliga mötesplatser för alla ökar, vilket vi 
kan se både i områden med social oro och för samhällslivet i stort. Idrottens 
föreningsliv är viktigt, till exempel för integrationen av nyinflyttade. 

I arbetet med stadens näringslivsutveckling lyfts begreppet attraktiv stad fram 
som avgörande för företagsetableringar och rekryteringen av medarbetare. 
Med attraktiv stad menas både den fysiska miljön som möjligheterna att leva 
ett rikt liv vid sidan av arbetet, med tillgång till idrotts- och friluftsaktiviteter, 
naturområden etc. Begreppet attraktiv stad berör de flesta av Nämnden för 
idrott och friluftslivs verksamhetsområden. 

 Förändringarna av kommunikations- och konsumtionsmönstren är en del av 
den pågående digitaliseringsprocessen i samhället. Detta kommer att kräva 
utvecklingsinsatser både inom kommunikationsarbetet i stort och i 
förvaltningens IKT-resurser. 

Västerås är en växande stad. Befolkningsökning och demografiska förändringar 
ställer ökade krav på verksamhetsutveckling, kapaciteter och underhåll. 
Kompensationer i ram är nödvändiga om kvalitén i nämndens utbud ska kunna 
upprätthållas. Detta gäller såväl föreningsstöd som anläggningar.  
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Förändringar i aktivitetsvanor och nya former för idrottande ställer nya krav på 
nya former för stöd.  Det finns också ett ökande förväntningstryck på 
individuellt anpassade lösningar för den enskilde brukaren, vilket skapar högre 
arbetsbelastning. 

Förväntningarna på nämndens verksamheter gäller även den centrala 
förvaltningen med ökad omfattning av uppföljning och delaktighet i projekt och 
processer av olika slag. Det finns behov av personalförstärkning såväl inom 
idrottsverksamheterna som de centrala stödprocesserna. I jämförelse med 
andra motsvarande kommuner har Nämnden för idrott och friluftsliv en liten 
administration för det omfattande verksamhetsområdet. 

Under 2017 kommer arbetet med de handlingsplaner för idrott, friluftsliv och 
fritidsbåtar, som nämnden har som grund för sitt arbete, att utvecklas och 
genomföras.  De stora anläggningarna kommer att vara en central del av 
nämndens verksamhet genom starten på byggandet av Nya Lögarängsbadet, ny 
idrottshall på Önsta, fortsatt projektering av ny innebandyarena, fortsatt arbete 
för ny fritidsbåtshamn på Lövudden m.m. Föreningslivets utveckling är en 
grundläggande del av nämndens uppdrag. Under 2017 kommer 
integrationsinsatser med finansiering bland annat av statliga medel för 
flyktingmottagande att genomföras. Det är nämndens förhoppning och 
övertygelse att den tillsammans med Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 
kommer att vara en drivande kraft i utvecklingen av framtidens Västerås. 
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Riskanalys och intern kontroll 

Årligen utförs en risk- och väsentlighetsanalys som syftar till att identifiera och 
sammanställa de mest väsentliga riskerna mot nämnden för idrott och 
friluftslivs verksamheter. Risk- och väsentlighetsanalysen resulterar i en 
internkontrollplan, vilken årligen fastställs av nämnden. 

För nämndens verksamheter finns ett antal definierade risker. De mest 
väsentliga riskerna kan hänföras till olika processer. För att identifiera de mest 
väsentliga riskerna har dessa värderats utifrån sannolikhet och konsekvens, dvs 
hur stor är sannolikheten att risken inträffar samt hur stor blir konsekvensen. 

Under oktober-november 2015 gjordes ett arbete tillsammans med stadens 
säkerhetsenhet för att med gemensam metod genomföra en riskanalys och 
därefter implementera gemensam modell för uppföljning av nämndens risk- 
och internkontrollplan. Det medförde att tidplanen för beslut av 2016 års plan 
och arbetet med att byta modell inte gick att förena. Nämnden beslutade därför 
att utgå från befintlig plan för uppföljning 2016. Det innebär att 2016 års 
internkontrollplan är en uppdaterad version av 2015 års plan. 

Internkontrollplanen för 2016 fastställdes av nämnden för idrott och friluftsliv 
den 27 oktober 2015.  

 

2016 års arbete med intern kontroll 

Inför 2016 definierades totalt 12 risker. Tre riskprocesser bedömdes ha högre 
sannolikhet samt få allvarligare konsekvenser än övriga processer. 

Dessa riskområden för nämndens verksamheter är: 

 Ökade mediakostnader på Rocklundaområdet 

 Minskade intäkter från anläggningar/obetalda hyresskulder 

 Olycka av teknisk natur på anläggning 

 

Dessa områden har under året varit fokusområden för uppföljning genom 
prognoser, riktlinjer och avstämning vid driftmöten. 

Från och med 2016 har staden och Rocklunda fastigheter tecknat ett 
varmhyresavtal, vilket ger bägge parter ett starkt incitament att arbeta med 
mediakostnader. Man kan konstatera att trots ökad verksamhet på Rocklunda 
området så har man lyckats genom olika energibesparingsåtgärder att hålla 
nere mediakostnaderna. En studie har gjorts av mediaförbrukningen i några av 
stadens övriga idrottsanläggningar. Utifrån denna studie ska möjliga och 
lämpliga åtgärder vidtas. 

Under året har VIK Hockey genomfört en rekonstruktion vilket innebar att 
staden skrev av en hyresskuld på 600 000 kr.  

För övrigt har befintliga avbetalningsplaner följts och nya hyresskulder kvittas 
mot föreningsstöd enligt nämndens riktlinjer. Förvaltningen arbetar med 
kontinuerlig uppföljning av hyresskulder tillsammans med stadens 
ekonomicenter. Nämnden har stora fordringar av föreningars obetalda 
hyresskulder. Dock har fordringarna det senaste året minskat och ligger nu 
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ungefär på samma nivå (ca 3,2 mnkr) som 2010. Under 2012 uppgick de till 7 
mnkr. Det finns nu 3 st pågående avbetalningsplaner, vilka är skrivna på 3 eller 
5 år. Planen är att fordringarna på längre sikt ska minska. 

Huvudansvaret för teknik i stadens idrottsanläggningar ligger hos 
fastighetsägarna. På Rocklunda har en större åtgärd genomförts under 2016 för 
att säkra upp den kylanläggning som förser våra ishallar inklusive Hakonplan 
med kyla. Ammoniakutsläpp i omgivningen kan nu inte ske. 

 

 

Målavstämning 

Nämnden för idrott och frilutsliv har ett omfattande verksamhetsområde, vars 
syfte är att ge förutsättningar för ett rikt och utvecklande idrotts- och friluftsliv 
för västeråsare i alla åldrar och med olika förutsättningar och intressen. 
Förutsättningarna ska vara goda, oavsett var i kommunen man bor.  

Idrotts- och friluftslivsverksamheten har till uppgift att stödja och främja 
idrotts- och friluftslivet i kommunen i avsikt att tillgodose den enskildes 
demokratiska, sociala, och fysiska välfärd och livskvalitet. Alla västeråsare, ska 
uppleva att det finns möjlighet att utöva och ta del av idrotts- och 
friluftslivsaktiviteter enskilt eller tillsammans med andra, utifrån fysiska och 
sociala möjligheter och behov. Detta gäller i synnerhet barn och ungdom. 
Genom att skapa förutsättningar för ett attraktivt idrotts- och friluftslivsutbud 
blir Västerås en intressant besöks- och bostadsort.  

Verksamhetsområdet omfattar: 

o Rocklundaområdet 
o Övriga idrottsplatser, planer och idrottshallar 
o Anläggningar för friluftsliv 
o Lögarängsbadet, Kristiansborgsbadet, Tillbergabadet, 

Fredriksbergsbadet och friluftsbaden 
o Fritidsbåtshamnarna  
o Uthyrning av idrottsplaner och hallar samt båtplatser  
o Olika former av stöd till idrottsrörelsen  

 

Nämnden för idrott och friluftsliv styr verksamheten genom uppdraget från 
kommunfullmäktige med balanserad styrning som styrprincip. Med styrkort 
följer nämnden upp grunduppdrag samt nämndspecifika uppdrag. 

Västerås stads styrdokument anger hur verksamheten ska utvecklas. Dessa 
styrdokument utgör underlag för planering och utförande av verksamheten.  

I den balanserade styrningen ingår även uppdrag i strategiska 
utvecklingsområden. Nämnden har riktade uppdrag i två av dessa områden; 
Kraftsamla för att stärka den sociala hållbarheten samt Höja kunskaps- och 
kompetensnivå i Västerås. 

Nämnden har aktivt deltagit i utvecklingen av pilotområdet Skallberget inom 
Kraftsamla för att stärka den sociala hållbarheten, med representanter både i 
styrgrupp och i det operativa arbetet. Verksamhetens barnlotsresurser har 
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flyttats till Bäckby för delaktighet i arbetet kring Bäckbyhuset och situationen 
där. Flera av de sommarlovsaktiviteter som genomfördes med finansiering 
genom de statliga medlen för detta ändamål syftade till att bidra till stärkandet 
av den sociala hållbarheten. Förvaltningen medverkar i olika nätverk för att 
skapa meningsfull fritid för barn och ungdomar i olika stadsdelar, såväl inom 
stadens organisation som med civilsamhället. Förvaltningen medverkar i 
arbetet med den lokala överenskommelsen Löken med det lokala 
civilsamhället. Inom målområdet Höja kunskaps- och kompetensnivån deltar 
förvaltningen genom delaktighet i styrgrupp och planerad implementering av 
mål och handlingsplan via förvaltningens ledningsgrupp. 

Nämnden för idrott och friluftsliv har en god måluppfyllelse. Planering och 
projektering av nytt badhus pågår och är nu inne i byggnadsprojektfasen. 
Förslag till ny innebandyarena håller på att tas fram och kommer att 
presenteras under 2017. Nämndens verksamheter har överlag god 
kostnadskontroll och hög effektivitet.   

 

Styrkort 

Styrtalet ”80 % av alla aktiviteter i Handlingsplan Idrott ska genomföras” har 
uppnåtts. 85 % av aktiviteterna för 2016 har genomförts.  

Regelbundna möten med parasportförbundet genomförs för att bland annat 
belysa tillgänglighet för aktiva. 

Ett brett utbud av anläggningar och aktiviteter är en kritisk framgångsfaktor i 
nämndens kundperspektiv. Drygt 80 % av västeråsarna anser att staden 
erbjuder ett brett utbud av anläggningar vilket svarar mot målet.  Västeråsarnas 
nöjdhet med friluftslivsutbudet är också i nivå med uppsatta mål. Däremot 
anses att idrottsutbudet kan vara bättre. 

 

Årets viktiga händelser 

Önstaskolans sporthall förstördes av brand i april. Uppbyggnadsprocessen är 
inledd.  Partnerskap för Nya Lögarängsbadet är beslutat och arbetet inlett. 
Processen för byggande av en innebandyarena pågår.   

Flyktingmottagandet och sommarlovsaktiviteter har varit viktiga 
utvecklingsområden under perioden. Mottagande och inkludering av nyanlända 
inom idrottslivet, där 35 idrottsföreningar har arbetat med såväl ”prova på” 
aktiviteter som att inkludera i ordinarie verksamheter, har genomförts.  

Under 2016 har ett 10-tal SM tävlingar genomförts i staden som till exempel 
Cykel SM, Jollekapp junior SM, Terräng SM, motorcross SM. 

Anläggningar och arenor - Arbetet med nya anläggningar och arenor inklusive 
badverksamheter och fritidsbåtar har varit en väsentlig del av 
utvecklingsarbetet. Förvaltningen är delaktig i arbetet med utvecklandet av 
Vision Rocklunda och av Lögarängsområdet. Åtgärder för förbättrad 
ammoniaksäkerhet kring kylanläggningen på Rocklunda var nödvändigt och 
dessutom ett myndighetskrav, men det är en ekonomisk osäkerhet.   
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Rocklunda konstsnöspår har nu varit igång under 2 säsonger. Det har visat sig 
vara väldigt populärt bland Västeråsare och skidåkare från andra orter. De åker 
till Västerås då skidspåret har rykte om sig att vara bra. I statistiken ser man 
även en markant ökning på antalet åkare från säsongen 2014/2015 till 
säsongen 2015/2016 

Vid rankingen av Årets idrottskommuner 2016 hamnade Västerås på 7:e plats, 
ytterligare en förbättring från tidigare år. I Naturvårdsverkets ranking Årets 
friluftskommun 2016 hamnade Västerås på en 10:e plats. Vilket är en markant 
förbättring från 2015 då Västerås låg på en 102:e plats. 

Barn- och unga/föreningar - Prova på verksamheter för ensamkommande har 
genomförts med gott resultat i samarbete med föreningar.  Verksamhet för 
barn och ungdomar under sommaren har utökats med aktiviteter i 
bostadsområden. 

Badverksamheten har genomfört simundervisning för barn och ungdomar i 
HVB boenden och utbildningar för asylboenden.  Detta finansierades med hjälp 
av s.k. flyktingmedel. Två drunkningstillbud har tyvärr inträffat på Lögastrands 
friluftsbad varav ett med dödlig utgång. Nämnden har med anledning av detta 
inlett ett arbete med att se över säkerheten vid stadens friluftsbad.  

Handlingsplan idrott har reviderats enligt plan.  

Fritidsbåtar – ökande starkt tryck på brygg- och uppläggningsplatser. Fler 
platser för gästande båtar är på väg att skapas. Juridiska beslut möjliggör 
fortsatt process för en ny hamn vid Lövudden. Arbetet med en handlingsplan 
för fritidsbåtsverksamheten i Västerås har påbörjats”. 

Fiskevårdsområde - utifrån den tidigare utredningen om fiskerätt i Svartån 
inom kommungränsen, har man nu gått vidare med bildande av 
fiskevårdsområde. Tillsammans med länsstyrelsen hölls ett första 
informationsmöte för fiskerättsägarna och allmänhet om vad ett 
fiskevårdsområde är. 

 

 

Följekort 

Föreningslivet redovisar en 10-procentig ökning av antalet barn och 
ungdomsmedlemmar jämfört med föregående år. Uthyrningsgraden för 
båtplatser och beläggningen på nämndens anläggningar ligger i nivå med 
tidigare år. De är så höga att det knappast finns utrymme för några särskilda 
höjningar då det alltid kommer att behövas vissa marginaler för att tillåta 
rörlighet. Besökarantalen på Västerås stads badanläggningar är fortfarande 
sjunkande. 

 

Jämställdhetsinsatser 

Förvaltningen har under 2016 låtit göra en jämställdhetskartläggning av 
västeråsarnas kultur- och fritidsvanor. Resultatet visar generellt att män är mer 
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aktiva inom idrottslivet och att kvinnor är mer aktiva inom kulturlivet. När det 
gäller friluftsliv är män och kvinnor ungefär lika aktiva. Det har även visat sig i 
en SOM-undersökning att det ser ut så på nationell nivå. I jämförelse med 
resultatet från jämställdhetskartläggningen från år 2010 visar analys av statistik 
från Kulturskolan att vissa förskjutningar gjorts. Pojkar deltar i högre 
utsträckning i ”flickdominerade” klasser liksom att flickor i högre utsträckning 
deltar i ”pojkdominerade” klasser. Av medlemmarna i kultur- och 
friluftsföreningar utgör pojkar 51 procent och flickorna 49 procent. Vad gäller 
föreningsstödet till kultur- och friluftsföreningar tenderar flickor att 
tillgodoräkna sig en större andel av föreningsstödet än den andel de utgör av 
totala antalet medlemmar.  

Årets Omnibusundersökning visar även den en signifikant skillnad mellan 
kvinnors och mäns nyttjande av kultur respektive idrotts- och 
friluftslivssatsningar. Kvinnor nyttjar kulturverksamheter betydligt mer än män 
och vice versa är resultatet när det gäller idrottsliv. Inom området friluftsliv är 
användandet mer jämställt med en viss övervikt för manligt nyttjande av 
anläggningarna. 
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Medarbetare  

Viktiga händelser åtgärder och resultat 
Förvaltningen består av tre delar; kultur, idrott/fritid samt gemensam 
administration. Inom kulturdelen ingår Västerås stadsbibliotek, Västerås 
Kulturskola, Västerås Konstmuseum, Vallby Friluftsmuseum samt enheten för 
Kulturstöd och arrangemang. Inom idrottsdelen ingår enheten för Idrott/fritid. 

Att kontinuerligt utvecklas är en viktig framgångsfaktor för att skapa 
engagemang hos medarbetarna. Målet är att alla medarbetare inom 
förvaltningen ska ha en individuell kompetens- och utvecklingsplan, som 
regelbundet följs upp. Förvaltningens medarbetare har sammantaget en både 
bred och djup kompetens och stor erfarenhet. Inom förvaltningen finns en plan 
för kompetensförsörjning för att verksamheterna ska kunna möta framtidens 
krav och utmaningar och kunna uppnå förvaltningens mål på både kort- och 
lång sikt. Under året har två gemensamma utbildningsinsatser genomförts för 
samtliga medarbetare. Under våren genomfördes en gemensam föreläsning i 
HLR som en repetition på tidigare års utbildningar och under hösten 
genomfördes en gemensam halvdagsutbildning kring ”Väpnat våld” med syfte 
att minska konsekvenserna vid hot samt öka krishanteringsförmågan bland 
medarbetarna.  Båda lärorika och viktiga utbildningar då de flesta av 
förvaltningens medarbetare finns i publika verksamheter. 

I den löneanalys som genomfördes under hösten 2016 kunde konstateras att 
lönenivåerna inom flera av förvaltningens verksamheter behöver förbättras 
väsentligt om förvaltningens verksamheter skall kunna vara attraktiva och 
konkurrenskraftiga gentemot omvärlden och klara kompetensförsörjningen 
framöver. 

I den årliga medarbetarundersökningen som genomförs inom samtliga Västerås 
stads verksamheter hade Idrottsteamet ett sammanfattande organisationsindex 
på 85 vilket är en ökning från 78 som var motsvarande index 2015. Stadens 
totala organisationsindex var 66. De delindexområden som ökat mest i 
jämförelse med undersökningen 2015 är delindexområde ”Information” som 
ökat från 82 till 85, delindexområde ”Arbetsorganisation” som ökat från 73 till 
83 samt delindexområde ”Ledarskap” som ökat från 77 till 96. I samtliga fall 
väldigt starka resultat. Förbättringsområden finns främst inom delindexområde 
”Individuella mål” samt i delindexområde ”Kompetensutveckling”. 

Under året har förvaltningen genomfört ”Önskad tjänstgöringsgrad” för sex 
medarbetare som anmält intresse att förändra sin tjänstgöringsgrad. Av dessa 
har samtliga sex personer önskat att gå ned i tjänstgöringsgrad. 

Förvaltningens medarbetare har möjlighet till en timmes friskvårds-aktivitet på 
arbetstid per vecka samt friskvårdsbidrag upp till 1500 kr/år vilket ca 70 
personer har utnyttjat under året vilket är samma nivå som för 2015.  

I juni genomfördes en mycket uppskattad förvaltningsdag under en förmiddag 
för förvaltningens samtliga medarbetare. Evenemanget gick av stapeln på 
Västerås Teater där Niklas Hjulström, ny chef för Västerås Teater hälsade 
välkommen och sedan följde en kort information från förvaltningens direktör 
Anders Lerner. Efter kaffepaus fick medarbetarna sedan ta del av en föreläsning 
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av Troed Troedsson som var mycket uppskattad. Dagen avslutades med 
gemensam lunch.  

 

 

Medarbetarfakta för idrott och fritid 
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Ekonomisk översikt 

Årets resultat för nämnden för idrott och friluftsliv visar ett överskott på 1,1 
mnkr, vilket huvudsakligen beror på att kostnaderna för actionbadet 
Kokpunkten varit lägre än budgeterat. 

 

 

I utfallet ingår nämndens insatser för flyktingmottagande med obudgeterade 
intäkter och kostnader på 1 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

  

Nämnden för idrott och friluftsliv

mnkr
Resultaträkning Utfall Budget Utfall

2016 2016 2015

Intäkter 40,8 41,2 41,2

Kostnader -206,8 -208,3 -203,6

Nettokostnader -166,0 -167,1 -162,4

Kommunalskattemedel 167,1 167,1 164,6

Årets resultat 1,1 0,0 2,2

FEM ÅR I SAMMANDRAG

mnkr 2012 2013 2014 2015 2016

Årets resultat totalt 0,4 2,9 4,7 2,2 1,1

Nettokostnad totalt 291,0 309,1 321,4 162,4 166,0

Investeringar 4,8 20,8 5,1 1,6 1,0

Antal årsarbetare, förvaltning 14,9 143,2 146,4 7,0 7,0

Till och med år 2014 avser redovisningen kultur-, idrotts- och fritidsnämnden (KIFN)

Från och med år 2015 avser redovisningen Nämnden för idrott och friluftsliv (NIF)
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Verksamhetsredovisning 

 
 
 

Ekonomiskt resultat 

2016 års budget för Nämnden för Idrott och friluftsliv uppgår till 167,1 mnkr. 
Utfallet för året uppgår till 166,0 mnkr, vilket är en positiv avvikelse på 1,1 
mnkr. 

Verksamhetens överskott på administration beror huvudsakligen på en 
långtidssjukskrivning som inte varit ersatt. 

Överskottet på badverksamheten avser bidraget till Kokpunkten där 
indexberäknad kostnad legat lägre än budgetram. 

Idrottsanläggningars underskott avser kostnad för nedskrivning av kundfordran 
till VIK Hockey, hyra av kylanläggning vid Rocklunda då den gamla pga. 
myndighetsföreläggande fick renoveras samt lägre hyresintäkter.   

Underskottet på friluftslivsanläggningar avser bl a ökade kostnader för 
förbättringsåtgärder i konstsnöspåret.  En del förbättringsåtgärder har utförts 
av driftmedel istället för investeringsåtgärd t ex två utegym. Södra Björnö 
tillkom med kostnad för skötsel och säkerhetsåtgärder ett uppdrag som 
nämnden tidigare inte haft kostnader för.  

 

Analys av resultatet 
KIF förvaltningens överskott beror huvudsakligen på att en långtidssjukskriven 
tjänst inte varit ersatt. Konsekvenserna av detta har varit en hårt belastad 
administration som fått effekter på både kvalitet och arbetsmiljö. 

Badverksamhetens överskott beror på att bidraget till Kokpunkten som är 
indexbaserat understiger budgetramen för actionbadet. Inför 2017 ser den 
prognostiserade kostnaden ut att bli 15,4 mnkr. Då budgetramen är 17,5 mnkr 
ser överskottet för Kokpunkten ut att bli 2,1 mnkr.  

Nettokostnader, mnkr Utfall Utfall Budget

2015 2016 2016 Avvikelse

Administration -6,5 -5,6 -6,3 0,7

Föreningsstöd -27,3 -26,8 -27,0 0,2

Badanläggningar -37,1 -38,6 -41,5 2,9

Idrottsanläggningar -82,3 -85,1 -83,2 -1,9

Friluftsanläggningar -7,9 -8,5 -7,5 -0,9

Fritidsbåtshamnar -0,4 -0,3 -0,7 0,4

Uthyrning -0,9 -1,1 -0,8 -0,2

Totalt -162,4 -166,0 -167,1 1,1
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4% 
16% 

23% 51% 

5% 

0% 1% 

Fördelning av kostnader per verksamhet 

Nämnd och förvaltning 4% Föreningsstöd 17%

Badanläggningar 23% Idrottsanläggningar 51%

Friluftsanläggningar 5% Fritidsbåtshamnar 0%

Uthyrning 1%

Idrottsanläggningar har under 2016 haft extraordinära kostnadsökningar. Inför 
2017 finns en osäkerhet om konsekvenserna av Rocklundas varmhyresavtal. 
Samtidigt som nämnden med avtalet får del av energibesparande åtgärder så 
utökas verksamhetsområdet med t ex konstsnöspår och ridstall vilket också 
påverkar energianvändningen. Då prognosen för Rocklundas mediakostnader 
uppdaterats senare än budgetbeslut tagits för 2017, går verksamheten in med 
en budget i obalans på 0,6 mnkr. 

Även friluftslivsområdet har under året haft en del extra kostnader. Förutom 
förbättringsåtgärder av underlaget för konstsnöspåret har en del åtgärder 
kostnadsförts istället för att investeras, vilket medför bättre möjligheter 
framöver.  

Södra Björnö tillkom under året med kostnader för skötsel och 
säkerhetsåtgärder. Avtal för drift av Södra Björnö saknas.  

Under december gjordes en bärgning av sjunken båt som påverkat resultatet, 
en extraordinär kostnad som förhoppningsvis inte återkommer. Åtgärder för att 
förhindra att kostnadsansvaret hamnar i nämndens verksamhet är att se över 
om det går att hanteras genom försäkringar. 
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Investeringar 

 

 
 
 

Av årets totala investeringsbudget på 15,0 mnkr avser satsningar i Lövuddens 
båthamn och Vågholme på Öster Mälarstrand 13,0 mnkr. Dessa har försenats 
p.g.a. överklagan av miljödom samt behov av ytterligare sjöbottenstudier. 
Byggnation av Vågholme har påbörjats under januari 2017. 

Under året har budget för mindre investeringar kunnat kostnadsföras direkt. 

 
 
 
 
 

  

Investering och exploatering

Budget  

2016

Utfall        

2016-12-31

Utbyte bevattningsanläggningar 0,5 0,0

Div mindre investeringar 1,0 0,0

Div investeringar enl handlplan friluftslivet 0,5 0,3

Lövudden pir o vågbrytare 10,0 0,3

Vågholme 3,0 0,5

Investeringsprojekt totalt 15,0 1,0
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Nyckeltal och verksamhetsmått 
Nämndens verksamheter sammanställer årligen olika nyckeltal och 
verksamhetsmått i syfte att kunna mäta och följa utvecklingen i verksamheten. 
Från och med 2016 redovisas detta enligt stadens nya styrsystem där styrtal och 
följetal följs upp och redovisas utifrån de beslutade perspektiven kund, kvalitet, 
ekonomi och medarbetare. 

Nämndens styr-och följekort 

 

 
 

Nämnden för idrott och friluftslivs styr- och följekort 2012 2013 2014 2015

Styrtal 

2016

Utfall 

2016

Tillgång til l  idrottsevenemang (enligt SCB) 7,4 7,3 7,4 7,7 7,3

Avsaknad av någon idrottsanläggning, (vuxna, andel  "ja" i  % enl  Omnibus) 21 20 17

Avsaknad av någon idrottsanläggning, (barn/unga, andel  "ja" i  %) 18 19

Avsaknad av någon friluftsanläggning, (vuxna, andel  ja  i  % enl  Omnibus) 15 15 14

Avsaknad av någon friluftsanläggning, (barn/unga, andel  "ja" i  %) 13 13

Nöjdhetsmätare (%) 90 79

Nöjdhet med idrottsutbud, (vuxna, enligt Omnibus) 65 70 62

Nöjdhet med idrottsutbud, barn/unga 84 83

Nöjdhet med friluftsutbud (vuxna, enligt Omnibus) 63 65 63

Nöjdhet med friluftssutbud, barn/unga 87 86

Nämndens kostnad per invånare (kr) 1 048 1 132 2 000 1 138

Andel styrelsemedlemmar i föreningar (% K/M) 40/60 31/69

Årsresultat >=0 kr 1 106 708

Andel möjliga beställningar i  VIP 60 29

Andel inköp tummen upp-produkter 85 99

Delindex kompetensutveckling 68 75

Organisationsindex 68 85

Antal medlemmar 7-20 år 19 615 19 466 20 800 22 310 24 795

Antal aktivitetsdeltagare 7-20 år 946 125 994 774 930 000 940 000 945 450

Antal föreningar som fått generella bidrag 104 103 103 108 110

Antal deltagare i  prova-på-/drive-in-verksamhet 2 500 2 000 2 000 3 500 5 000

Antal besökare i  badanläggningar 485 074 464 163 449 361 409 395 393 250

Uthyrda båtplatser 2 806 2 838 2 918 2 916 2 914

Beläggning båtplatser i  % 89 89 92 92 92

Kö til l  båtplatser 131 122 146 177 165

Antal besökare konstsnöspåret 89 000

Beläggning idrottsanläggningar i  % av uthyrbar tid 84 80 80 81 84

Antal ledare för barn och ungdomar (K/M) 39/61

Antal aktiva barn och ungdomar (F/P) 41/59

Antal synpunkter/klagomål via Flexite 26

SCB:s Nöjd index, ti l lgång til l  idrott och motionsanläggningar 66 65 64 64

Föreningsstöd per medlem 1 177 1 214 1 143 1 041 1 043

Kostnad per invånare för idrottsanläggningar 579

Årsresultat >=0 kr 1 106 709

Ekonomi

Kvalitet

Kund

Styrkort

Kund

Kvalitet

Ekonomi

Medarbetare

Följekort



 

VÄSTERÅS STAD 2016-01-26  Dnr 2017/3-NIF-042 
   

 

 

18 

 
 

 

Analys av nyckeltal och verksamhetsmått 

Antalet medlemmar och aktivitetsdeltagare i föreningar ökar vilket i hög grad 
beror på de aktiviteter som nämnden initierat. Många ungdomar blir även 
medlemmar i föreningar som har verksamhet inriktad på motion av olika sorter. 
Föreningsstödet per medlem minskar då anslaget inte följer ökningen av antalet 
medlemmar och aktiviteter. Detta medför ett behov av högre anslag om vi ska 
behålla kvalitetsnivån. I och med att föreningarnas anslag minskar medför det 
på sikt att föreningarna inte kan bedriva samma verksamhet och kommer att nå 
färre barn och unga. 

Antalet besökare till Västerås stads bad minskar med ca 16 000. Det totala 
antalet badbesök i Västerås har dock ökat. Publicerad statistik från Kokpunkten 
visar att de har knappt 50 000 besök från västeråsarna.  

I SCB´s medborgarundersökning frågas om nöjdheten med tillgång till 
idrottsevenemang. Resultatet för Västerås är i nivå med jämförbara kommuner. 

Stadens Omnibusundersökning visar att västeråsarna är nöjda med tillgången 
till idrotts- och friluftslivsanläggningar Endast 17 respektive 14 % anger att de 
saknar någon anläggning. De flesta svaren är då inriktade på skidor eller 
innebandy. 

Målsättningen för bemötande är inte uppnådd. Resultatet från 
nöjdhetsmätaren är i och för sig mycket bra men det finns möjligheter att 
ytterligare förbättra det för att nå styrtalet. Att mäta bemötande är för 2017 ett 
utvecklingsområde  

Omnibus och SCB´s frågor om utbudet i Västerås visar samma trender att 
Västeråsarna är nöjda med det som erbjuds. Läser man av de som är uttalat 
missnöjda i Omnibus så är det mindre än 5% som är missnöjda. 

Antalet invånare ökar i genomsnitt 1% per år. Nämndanslaget exklusive 
(anslaget till Kokpunkten) har i genomsnitt följt invånarökningen med ca 1%. 
Nämndens kostnad per invånare utgår från nämndens budgetram. I styrkortet 
finns ett styrtal som är satt utifrån kostnaden i den officiella statistiken (Kolada). 
Eftersom den uppgiften inte blir offentlig förrän under våren kommer styrtalet 
inför 2017 att justeras till att följa nämndmedel per invånare. 

Utfallet av medarbetarindex för NIF är väldigt bra jämfört med övriga 
kommunen.  

Urval av könsuppdelad statistik i %

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Ledare för barn och ungdomar i idrottsföreningar 37 63 35 65 39 61

Styrelsemedlemmar i idrottsföreningar 35 65 32 68 31 69

Aktiva barn och ungdomar 38 62 40 60 41 59

Andel västeråsare som minst en gång per år använder motionsspåren på Björnön(enligt Omnibus) 60 63

Andel västeråsare som minst en gång per år besöker idrottsevenemang(enligt Omnibus) 34 58

Andel västeråsare som minst en gång per år besöker Rocklunda för allmänhetens skridskoåkning (enligt Omnibus) 17 18

2014 2015 2016
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Andel ledare för barn och unga i idrottsföreningar samt andel aktiva barn och 
ungdomar är relativ jämnt fördelade med ca 40/60 föredelning medan andelen 
styrelsemedlemmar inte motsvarar samma fördelning. Fördelningen där visar 
30/70 för kvinnor och män. I nämndens styrkort anges andel 
styrelsemedlemmar som en kvalitativ kritisk framgångsfaktor med styrtalet 
40/60.  

Hur västeråsaren besöker nämndens anläggningar redovisas i den årliga 
Omnibusundersökningen. Att besöka motionsspåren på Björnön och 
allmänhetens skridskoåkning är en aktivitet som är jämställt fördelat medan fler 
män än kvinnor besöker drottsevenemang. 

Det är svårt att skapa mätmetoder för att följa besökarens könstillhörighet. En 
besöksmätare i friluftslivet fångar inte könstillhörighet. Känns inte heller som 
att det ligger rätt i tiden med tanke på att samtidigt ta hänsyn till hbtq 
perspektiven. Det som däremot är användbart är att utgå från hur invånarna 
själva svarar i mätningar som t ex Omnibus och SCB:s 
medborgarundersökningar.  

 

 

 

 



Perspektiv och 

övergripande 

mål

Kritiska framgångs-

faktorer
Indikator Styrtal

Vart kommer vi att 

befinna oss inom 

resp. perspektiv?

Vad krävs för att nå de 

övergripande målen?

Hur ska vi mäta att vi 

rör oss åt rätt håll?

Vilka preciserade mål 

har vi för resp. 

nyckeltal?

Kund 
•Ha ett brett utbud av 

verksamheter

•Tillgången till 

kulturevenemang
•7,5 enligt Scb

Vi har nöjda kunder 

och invånare
(utfall 2015: 7,2)

•Avsaknad av något i 

Västerås kulturutbud
•Ja 30% enligt Omnibus   

(Utfall 2015: 44% svarade ja)

•Bra bemötande •Nöjdhetsmätare •90% (utfall 2014: 84%)

Kvalitet
•Nöjdhet med Västerås 

kulturutbud?
•55% enligt Omnibus

Vi har rätt kvalitet i 

våra verksamheter 

och levererar rätt 

resultat

(utfall 2014: 49%)

•Kostnad per invånare 

(enl Kolada)

•1 400 kr (utfall 2014: 1 

310kr)

Ekonomi •God kostnadskontroll •Månadsresultat •Resultat > = 0

Vi har ekonomi i 

balans
•Kostnadseffektiva inköp

•Andel möjliga 

beställningar i VIP
•60 % (utfall 2014: 28 %)

•Andel inköp tummen 

upp-produkter
•88 % (utfall 2014: 85 %)

Medarbetare 
•Alla anställda har rätt 

kompetens utifrån sina 

arbetsuppgifter

•Delindex: 

Kompetensutveckling

•68 enligt medarbetar-

undersökningen (utfall 

2014: 66)

Vi har engagerade 

medarbetare med rätt 

kompetens

 

•68 enligt medarbetar-

undersökningen (utfall 

2014: 65)

•Medarbetare upplever 

tillhörighet, delaktighet, 

tydlighet i uppdrag och ett 

gott ledarskap

•Organisationsindex 

enligt 

medarbetarundersöknin

g

•Stödja och främja 

kulturlivet utifrån 

nämndens resurser



Bilaga 1.  Uppföljning aktiviteter NIF styrkort

Perspektiv och 

övergripande mål

Kritiska framgångs-

faktorer
Indikator Styrtal Mål Utfall Aktiviteter

Upp-

fyllt
Vart kommer vi att 

befinna oss inom resp. 

perspektiv?

Vad krävs för att nå de 

övergripande målen?

Hur ska vi mäta att vi rör 

oss åt rätt håll?

Vilka preciserade mål har vi 

för resp. nyckeltal?
Uppmätt 

indikator

Utförda aktiviteter i syfte att nå de 

övergripande målen

Grad av 

måluppfyll

else

Kund      

Vi har nöjda kunder och 

invånare

•Ha ett brett utbud av 

anläggningar och aktiviteter

•Tillgången till 

idrottsevenemang                             

•7,7 enligt Scb 
(utfall 2015: 7,4

7,7 7,3 Utökade sommarlovsaktiviteter med 

hjälp av medel från Myndigheten för 

ungdom och civilsamhällsfrågor. 

•Avsaknad av någon 

idrottsanläggning i Västerås 

•Ja 20% enl Omnibus (vuxna) 

(utfall 2015: 21% som svarat ja).  

Ja 18% barn o ungdom  
(utfall 19%) 

20 

18

17 

19

1000 personer har under året 

inkluderats via insatser av det tillfälliga 

flyktingstödet. 35 föreningar har fått 

ekonomiskt stöd för att inkludera i 

ordinarie verksamhet.

Under hösten har det planerats för 

Fritidsbanken, med utlåning av 

utrustning för aktivt idrott och fritid.

Representanter från båtklubbar och 

Västerås stad har under året deltagit i 4 

st workshoppar i syfte att ta fram en 

handlingsplan för 

fritidsbåtverksamheten
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•Avsaknad av 

någonfriluftsanläggning i 

Västerås 

•Ja 15% enl Omnibus (vuxna) 

(utfall 2015: 15% som svarat ja).  

Ja 13% barn o ungdom 
(utfall 14%) 

15 

13

14

14

Midnattsfotboll i Bäckby sporthall på 

sena lördagskvällar, en del av stadens 

integrationsarbete.

Regelbundna möten med 

parasportförbundet genomförs för att 

bland annat belysa tillgänglighet för 

aktiva.

Fastighetskontoret har startat upp 

inventering av tillgängligheten i stadens 

idrottsfastigheter på initiativ av KIFF.

Tillsammans med stadsledningen pågår 

arbete med Vision Rocklunda som ska 

vara klart sommaren 2017.

Idéforum med idrotten har genomförts 

med fokus på det mångkulturella 

Västerås.

Hbtq kunskap för idrottsföreningar 

ingår i ordinarie utbildningar hos SISU 

från 2016.

•Bra bemötande                                                              •Nöjdhetsmätare                                                       •90%                                             
(utfall 2014: 84%)

90 79

Kvalitet 

Vi har rätt kvalitet i våra 

verksamheter och 

levererar rätt resultat

•Stödja och främja idrott 

och friluftslivet utifrån 

nämndens resurser

•Nöjdhet med Västerås 

idrottsutbud                                                                                                                    

•70% vuxna enl Omnibus    

(utfall 64%)                                    

84% BoU (utfall 83%)

70 

84

62

83

Fastighetskontoret inventerar samtliga 

idrottsfastigheter avvseende 

tillgänglighet för besökare och aktiva.

•Nöjdhet med Västerås 

friluftsutbud                                            

•65% vuxna enl Omnibus    

(utfall 63%).                                      

87% BoU (utfall 86%)

65 

87

64

86

Under året har det skapats nya 

mountinbike spår (MTB) med 

huvudsaklig inriktning mot motionärer.
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•Kostnad per invånare 

* Nämndmedel per 

invånare

( Styrtal och utfall 2014 för 

kostnad per invånare bygger 

på Koladas offentliga statistik.  

Då den offentliga statistiken 

blir tillgänglig senare under 

våren redovisas istället 

nämndens kostnad per 

invånare. Styrtalet korrigeras 

inför 2017 .)

•2 000 kr (utfall 2014: 1 716kr

                    utfall 2015: 1 727kr) 

* 1 130 kr  (utfall 2014: 1 048 kr)

2 000 

1 130

i.u

1 138

Nytt utegym på plats i Hökåsens 

motionsspår. Det finns nu 14 st utegym 

i anslutning till motionsspår.

Tillbyggnad av två st omklädningsrum, 

domarrum och kansli vid Barkarö IP.

Arbete påbörjat med 

energieffektivisering av kommunala 

idrottsanläggningar och källsortering 

vid nämnda anläggningar

•Antal styrelse-

medlemmar i föreningar 

fördelat kvinnor/män

•40/60 (K/M)                                                                                                                                                              40/60 31/69

Ekonomi                        

Vi har ekonomi i balans
•God kostnadskontroll •Månadsresultat •Resultat > = 0 (tkr) 0 1 107

•Kostnadseffektiva inköp
•Andel möjliga 

beställningar i VIP
•60 % (utfall 2014: 28 %) 60 29

•Andel inköp tummen 

upp-produkter
•85 % (utfall 2014: 83 %) 85 99

Medarbetare  

Vi har engagerade 

medarbetare med rätt 

kompetens

•Alla anställda har rätt 

kompetens utifrån sina 

arbetsuppgifter                                        

•Delindex: 

Kompetensutveckling

•68 enligt medarbetar-

undersökningen (utfall 2014: 

66)

68 75

•Medarbetare upplever 

tillhörighet, delaktighet, 

tydlighet i uppdrag och ett 

gott ledarskap

•Organisationsindex enligt 

medarbetar-undersökning

•68 enligt medarbetar-

undersökningen (utfall 2014: 

65)

68 85
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Nämnden för idrott och friluftslivs styr- och följekort 2012 2013 2014 2015

Styrtal 

2016 Utfall 2016

Tillgång till idrottsevenemang (enligt SCB) 7,4 7,3 7,4 7,7 7,3
Avsaknad av någon idrottsanläggning, (vuxna, andel "ja" i % enl Omnibus) 21 20 17
Avsaknad av någon idrottsanläggning, (barn/unga, andel "ja" i %) 18 19
Avsaknad av någon friluftsanläggning, (vuxna, andel ja i % enl Omnibus) 15 15 14
Avsaknad av någon friluftsanläggning, (barn/unga, andel "ja" i %) 13 13
Nöjdhetsmätare (%) 90 79

Nöjdhet med idrottsutbud, (vuxna, enligt Omnibus) 65 70 62
Nöjdhet med idrottsutbud, barn/unga 84 83
Nöjdhet med friluftsutbud (vuxna, enligt Omnibus) 63 65 63
Nöjdhet med friluftssutbud, barn/unga 87 86
Nämndens kostnad per invånare (kr) 1 048 1 132 2 000 1 138
Andel styrelsemedlemmar i föreningar (% K/M) 40/60 31/69

Årsresultat >=0 kr 1 106 708
Andel möjliga beställningar i VIP 60 29
Andel inköp tummen upp-produkter 85 99

Delindex kompetensutveckling 68 75
Organisationsindex 68 85

Styrkort

Kund

Kvalitet

Ekonomi

Medarbetare
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Nämnden för idrott och friluftslivs styr- och följekort 2012 2013 2014 2015

Styrtal 

2016 Utfall 2016

Antal medlemmar 7-20 år 19 615 19 466 20 800 22 310 24 795
Antal aktivitetsdeltagare 7-20 år 946 125 994 774 930 000 940 000 945 450
Antal föreningar som fått generella bidrag 104 103 103 108 110
Antal deltagare i prova-på-/drive-in-verksamhet 2 500 2 000 2 000 3 500 5 000
Antal besökare i badanläggningar 485 074 464 163 449 361 409 395 393 250
Uthyrda båtplatser 2 806 2 838 2 918 2 916 2 914
Beläggning båtplatser i % 89 89 92 92 92
Kö till båtplatser 131 122 146 177 165
Antal besökare konstsnöspåret 89 000
Beläggning idrottsanläggningar i % av uthyrbar tid 84 80 80 81 84

Antal ledare för barn och ungdomar (K/M) 39/61
Antal aktiva barn och ungdomar (F/P) 41/59
Antal synpunkter/klagomål via Flexite 26
SCB:s Nöjd index, tillgång till idrott och motionsanläggningar 66 65 64 64

Föreningsstöd per medlem 1 177 1 214 1 143 1 041 1 043
Kostnad per invånare för idrottsanläggningar 579
Årsresultat >=0 kr 1 106 709

Följekort

Kund

Kvalitet

Ekonomi



Bilaga 3. Uppföljning enhetens styr- och följekort

Idrottsteamet Styrtal 2016 2016

Invånare 146 870

Regelbundna träffar med Parasportförbundet Mätetal saknas 1
Nöjdhet - genom årlig enkät till föreningar som erhåller stöd Mätetal saknas Enkät saknas
Tertialavstämning av HP Idrott (80 % av aktiviteterna ska genomföras) 80% 85%

Antal registrerade klagomål och synpunkter >10 per år 26
Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 75% 67%

Öka de egna intäkterna (jämfört med fg år) 0,5% -1,1%

Uppföljning vid medarbetarsamtal Uppnå överenskommen kompetensplan 75
Organisationsindex 68 85

Styrkort

Kund

Kvalitet

Ekonomi

Medarbetare
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Idrottsteamet Styrtal 2016 2016

Antal besökare motionsspår (Björnön och Rocklunda) inkl konstsnöspåret 345 000
Antal medlemmar 7-20 år 24 795
Antal aktivitetsdeltagare 7-20 år 945 450
Antal föreningar som fått generella bidrag 110
Antal deltagare i prova-på-/drive-in-verksamhet 5 000
Antal besökare i badanläggningar 393 250
Uthyrda båtplatser 2 914
Beläggning båtplatser i % 92
Kö till båtplatser 165
Antal besökare konstsnöspåret 89 000
Beläggning idrottsanläggningar i % av uthyrbar tid 84

Antal SM-, NM-, EM-, VM- och OS-medaljer 87
Antal synpunkter/klagomål via Flexite 26
SCB:s Nöjd index, tillgång till idrott och motionsanläggningar 64
Antal ledare för barn och ungdomar (K/M) 2179/3408
Antal aktiva barn och ungdomar (F/P) 10250/14545
Andel styrelsemedlemmar (K/M)  224/490 31/69
Andel västeråsare som minst en gång per år använder motionsspåren på Björnön (K/M) (enligt Omnibus) 60/63
Andel västeråsare som minst en gång per år besöker idrottsevenemang (K/M) (enligt Omnibus) 34/58
Andel västeråsare som minst en gång per år besöker Rocklunda för allmänhetens skridskoåkning (K/M) (enligt Omnibus) 17/18

Hyresintäkter i förhållande till omsättning (nettokostnad) 23%
Förbrukade kwh i idrottsanläggningar i förhållande till uthyrda timmar. 704 kWh år 2015 633
Nettokostnad föreningsstöd 25 866 369
Föreningsstöd per medlem 1 043
Nettokostnad idrottsanläggningar 85 100 025
Kostnad per invånare för idrottsanläggningar 579
Årsresultat >=0 kr 1 106 709

Sjukfrånvaro i % 0,35

Kund

Kvalitet

Ekonomi

Medarbetare

Följekort
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Nämnden för idrott och friluftsliv 
 

 

 

 

Rapportering Internkontroll 2016 
Årligen utförs en risk- och väsentlighetsanalys som syftar till att 
identifiera och sammanställa de mest väsentliga riskerna mot 
kulturnämndens verksamheter. Risk- och väsentlighetsanalysen 
resulterar i en internkontrollplan, vilken årligen fastställs av nämnden. 

För nämndens verksamheter finns ett antal definierade risker. De mest 
väsentliga riskerna kan hänföras till olika processer. För att identifiera de 
mest väsentliga riskerna har dessa värderats utifrån sannolikhet och 
konsekvens, dvs hur stor är sannolikheten att risken inträffar samt hur 
stor blir konsekvensen. 

Under oktober-november 2015 gjordes ett arbete tillsammans med 
stadens säkerhetsenhet för att med gemensam metod genomföra en 
riskanalys och därefter implementera gemensam modell för uppföljning 
av nämndens risk- och internkontrollplan. Det medförde att tidplanen 
för beslut av 2016 års plan och arbetet med att byta modell inte gick att 
förena. Nämnden beslutade därför att utgå från befintlig plan för 
uppföljning 2016. Det innebär att 2016 års internkontrollplan är en 
uppdaterad version av 2015 års plan. 

Internkontrollplanen för 2016 fastställdes av nämnden för idrott och 
friluftsliv den 27 oktober 2015.  

 

2016 års arbete med intern kontroll 

Inför 2016 definierades totalt 12 risker. Tre riskprocesser bedömdes ha 
högre sannolikhet samt få allvarligare konsekvenser än övriga processer. 

Dessa riskområden för nämndens verksamheter är: 

 Ökade mediakostnader på Rocklundaområdet 

 Minskade intäkter från anläggningar/obetalda hyresskulder 

 Olycka av teknisk natur på anläggning 

 

Dessa områden har under året varit fokusområden för uppföljning 
genom prognoser, riktlinjer och avstämning vid driftmöten.  

Från och med 2016 har staden och Rocklunda fastigheter tecknat ett 
varmhyresavtal, vilket ger bägge parterna ett starkt incitament att 
arbeta med mediakostnader. Man kan konstatera att trots ökad 
verksamhet på Rocklunda området så har man lyckats genom olika 
energibesparingsåtgärder att hålla nere mediakostnaderna. En studie 
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har gjorts av media förbrukningen i några av stadens övriga 
idrottsanläggningar. Utifrån denna studie ska möjliga och lämpliga 
åtgärder vidtas. 

Under året har VIK Hockey genomfört en rekonstruktion vilket innebar 
att staden skrev av en hyresskuld på 600 000 kr. För övrigt har befintliga 
avbetalningsplaner följts och nya hyresskulder kvittas mot föreningsstöd 
enligt nämndens riktlinjer. Förvaltningen arbetar med kontinuerlig 
uppföljning av hyresskulder tillsammans med stadens ekonomicenter. 

Nämnden har stora fordringar av föreningars obetalda hyresskulder. 
Dock har fordringarna det senaste året minskat och ligger nu ungefär på 
samma nivå (ca 3,2 mnkr) som 2010. Under 2012 uppgick de till 7 mnkr. 
Antalet avbetalningsplaner uppgår till 3 st. Det finns 3 st pågående 
avbetalningsplaner. De är skrivna på 3 eller 5 år. Planen är att 
fordringarna på längre sikt ska minska. 

Huvudansvaret för teknik i stadens idrottsanläggningar ligger hos 
fastighetsägarna. På Rocklunda har en större åtgärd genomförts under 
2016 för att säkra upp den kylanläggning som förser våra ishallar 
inklusive Hakonplan med kyla. Ammoniakutsläpp i omgivningen kan nu 
inte ske. 

 

Senast fastställda riskanalys och internkontrollplan (avser 2017) 

Under oktober-november 2015 gjordes ett arbete tillsammans med 
stadens säkerhetsenhet för att med gemensam metod genomföra en 
riskanalys och därefter implementera gemensam modell för uppföljning 
av nämndens risk- och internkontrollplan. Under våren planerades för en 
workshop med nämnden för att få med risker utifrån det politiska 
perspektivet. 

Den 21 juni informerades nämnden om höstens process med riskanalys 
utifrån de politiska målen samt det fortsatta arbetet med att ta fram en 
internkontrollplan. 

Den 13 september gjordes en workshop nämnden där politiska 
åtaganden och risker identifierades och värderades utifrån sannolikhet 
och konsekvens.  

Den 25 oktober fastställer nämnden internkontrollplanen för 2017. 

Totalt för nämndens alla verksamheter definierades 28 risker, varav 3 
riskprocesser bedömdes ha högre sannolikhet samt få allvarligare 

konsekvenser än övriga processer. Dessa riskområden är: 

• Säkerhet vid publika arrangemang 
• Tekniskt fel på anläggning, såsom t ex brand, vattenläckage, 

översvämning, felaktig kemikaliehantering, takras mm 
• Minskade intäkter från anläggningar bl a genom obetalda 

hyresskulder  
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Nämnden för idrott och friluftsliv - Hantering av synpunkter och klagomål 

Synpunktshantering 

I november 2015 antog Kommunstyrelsen en policy för synpunkthantering i Västerås stad. 

Stadsledningskontoret beslutade om en instruktion för hantering av synpunkter och klagomål. Enligt 

denna ska alla synpunkter och klagomål diariföras i stadens ärendehanteringssystem Ciceron. 

Nämnden för idrott och friluftsliv har fem verksamhetsområden: föreningsliv, badanläggningar, 

idrottsanlaggningar, friluftsanläggningar samt fritidsbåthamnar. Dessa områden handläggs av Kultur-, 

idrotts- och fritidsförvaltningens idrottsteam. Synpunkter och klagomål inkommer oftast via Flexite 

men även via telefon och mer sällan mail.  

Alla ärenden som inkommer via stadens Kontaktcenter och Flexite, handläggs och registreras i 

Ciceron.  

Nämnden har under våren 2016 beslutat om två servicedeklarationer. Dessa avser 

handläggningstider på förfrågningar samt bokningar av idrottslokaler. 

 

Statistik 

Synpunkter och klagomål i verksamheter inom Nämnden för idrott och friluftsliv är samtliga 

hanterade via Flexite. Nedanstående finns registrerat. 

 

 

Innehållet i synpunkterna är varieande men merparten avser badanläggningar och båtlivet.  

 

Analys 

Förvaltningens rutiner för diarieföring i Ciceron har varit bristfälliga. Det är ärenden som inkommer 

via Kontaktcenters Flexite som blivit diarieförda efter att ärendet är handlagt. Ett förbättringsområde 

är att skapa en rutin för att på ett systematiskt sätt hantera synpunkter och klagomål som inkommer 

per telefon, mejl eller i direktkontakt invånarna.  

Ett annat förbättringsområde är att följa upp hur inkomna synpunkter och åtgärder har hanterats och 

redovisa vilka synpunkter som åtgärdats. 

Antalet registrerade synpunkter och klagomål finns med i enhetens styrkort. 

Synpunkter Klagomål

Idrottsenheten 20 3

Antal ärenden 2016


