Valda

revisorer

Ulricehamns

2018-03-14
kommun

Kommunstyrelsen
För kännedom:
Kommunfullmäktiges

Granskning
Världscupen

av kommunens
2017

och de kommunala

Vi bifogar revisionsrapporten
”Granskning
åtaganden i samband med Världscupen”.

presidium

bolagens

av kommunens

åtaganden

i samband

och de kommunala

med

bolagens

Granskningen
beskriver kommunens och de kommunala bolagens delaktighet i
genomförandet
av ett arrangemang
i Världscupen
i skidåkning. Arrangör var Ulricehamns
Ski Event AB.
Vi har fått våra revisionsfrågor
besvarade och finner ingen anledning att komplettera eller
fördjupa granskningen.
Vi vill dock att kommunstyrelsen
beaktar de i rapporten under
punkten 3.2 ”Identifierade
förbättringsområden”:
.__.(._...-.

0

Formellt besluta avsikten att stå bakom världscupen 2019 via exempelvis
i fullmäktige och/eller att avtal upprättas mellan parterna.

0

Fatta beslut om en samlad budget för kommunens

0

Projektredovisning
upprättas for insatser av denna omfattning så samtliga kostnader
intäkter konteras på projektet och så att uppföljning kan ske på ett effektivt sätt.

0

Effektivisera uppföljningsprocessen
tid efter att projektet

0

För valda

kommunstyrelsen

händelser.

så rapportering av liknande projekt kan ske inom rimlig
att framtida

och kommunfullmäktige

liknande

projekt hanteras

varsin redovisning

korrekt från beslut

av rapporten.
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1

1.1

ma
lnledning/bakgrund

2017.

kommun äger skidområdet

i Lassalyckan

en effektiv uppföljning av kommunens

men arrangerar inte tävlingen.

åtaganden.

skapar ett nära

har därför utförts i syfte att besvara följande revisionsfrägor:

2

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna fått i uppdrag att granska kommunens
och de kommunala bolagens åtaganden i samband med Världscupen i skidor den 21 —
22 januari

Ulricehamn

i framtiden.

genom arrangemanget

Arrangör är Ulricehamns Ski Event AB där Ulricehamns
Näringslivs AB äger ‘I0 % av
aktierna. Kommunen har ställt sig positiva till arrangemanget
eftersom det förväntas ge
kommunen värdefulla spinoffeffekter
i form av marknadsföring
nationellt och

och att näringsliv och föreningsliv
av väsentlig storlek för kommunen varför de

2017.

med avseende på ansvar, roller, rutiner

har funnit att det finns en risk att åtaganden i kommunen
inte är tydliggjorda.
Kommunens
revisorer har därför funnit

i skidor är ett arrangemang

vilket ses som positivt för kommunen

internationellt
samarbete

Världscupen
förtroendevalda
revisorerna
och de kommunala bolagen
av utfallet efter världscupen

det väsentligt att granska avtalssituationen
samt i ett senare steg även uppföljning

Syfte och revisionsfråga

säkerställer

Det övergripande
syftet med granskningen
är att bedöma om ansvar och roller kring
världscupstävlingen
och tävlingsarenan
är tydliga samt om kommunens
rutiner

Granskningen
o

Har kommunen före och i samband med ansökan om Världscupen
i skidor
lämnat utfästelser vad gäller kommunens
engagemang
i Världscupen?
ansökan?

Hur beslutades

bakom

o

Finns den en övergripande
bild av vilka avtal kommunen och de kommunala
bolagen ingått med avseende på Världscupen
i skidor 2017?

stod

o

Finns det en övergripande
bild av vilka arbeten kommunen och de kommunala
bolagen utlovat i egen regi med avseende på arrangemanget?

att kommunen

o

sökts och beviljats

för

Har erforderliga tillstånd enligt miljölagstiftningen
tävlingen och tävlingsarenan?

del 2:

o

o

Revisionsfråga

Har kommunen och de kommunala bolagen haft tillräckliga rutiner för uppföljning
av utfallet med avseende på ingångna avtal, omfattning investeringar
samt
ekonomiskt
utfall av arrangemanget?
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1.2

1.3

1.4

1.5

WEB
Avgränsning
Granskningen
avser beslut och aktiviteter
Världscupen
Ulricehamn 2017.

Revisionskriterier

Kommunallagen

Cooperative

och

ansvar.

avseende

och rutiner.

och nämnders

av:

under 2016 eller tidigare,

utgjorts
styrelsers

2017

har främst

Ulricehamn

("KPMG International"),

member firms affiliated
a Swiss entity. All rights reserved

samhällsbyggnadschef

dokument

policys och fullmäktigebeslut

Världscupen

6 kap 7 §, vilken reglerar

i denna granskning

o
Avtal avseende

Revisionskriterierna

o
Interna regelverk,

avser kommunstyrelsen.

nämnd

o

Ansvarig
Granskningen

Metod
genom:
av relevanta

av projektledare,

tjänstemän.

och insamling

har genomförts

Dokumentstudier

Granskningen
o
Intervjuer

med berörda

o
Rapporten är saklighetsgranskad
ekonomichef.

with KPMG International
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Resultat

av granskningen

WEE
2
Bakgrund

Kommunens

avtal

med

Ulricehamn

Ski Event

AB

Ulricehamn Ski Event AB bildades 2015-10-22 och ägs till 90 % av Ulricehamns
Idrottsförening
och till 10 °/o av Näringsliv Ulricehamn AB. Bolagets verksamhet

av representanter

till exempel

säkerhet,

ekonomisk

från båda parter, d.v.s. kommunen

och

består av ett huvudavtal och en bilaga (bilaga A) som mer i
av Lassalyckans
friluftsområde.

för olika delar av arrangemanget,
mm.

har utarbetats

Huvudavtal
regleras

i § 3 kommunens

åtaganden:

som anges i bilagan.

beräknas

ska även främja

miljö och

inom Lassalyckans

om hur ersättning

friluftsområde
ska informeras

åtgärder på Lassalyckans

enligt de villkor och i den omfattning

anläggning" framgår av bilaga A. Bolaget får disponera Lassalyckans

Kommunen tillhandahåller
en av FIS godkänd anläggning för Världscupen
2017. Närmare förutsättning
och innebörden av begreppet "godkänd
friluftsområde

Kommunens

anslå skyltning

("KPMG lnternational"),

member firms affiliated
a Swiss entity. All rights reserved

Skyltning måste ske i samråd med verksamhet

äger rätt att under Världscupen

föreningslivet.
Föreningarna
nedlagt ideellt arbete.
Bolaget

friluftsområde.

Cooperative

för

Ulricehamn Ski Event AB, och bygger på de principer som kommunen normalt tillämpar
vid uthyrning av lokaler och upplåtelse av mark.

Avtalet

Avtalet för 2017 års tävling
detalj reglerar användandet

åtaganden
ersättning

Fullmäktige i Ulricehamns kommun godkände 2016-09-29, § 151 förslag till avtal
mellan kommunen och Ulricehamn Ski Event AB (Bolaget). Avtalet reglerar ansvar och

anordna tävlingsverksamhet
inom längdskidor. Bolaget bildades 2015-11-07 då FIS
beslutade att Ulricehamns IF skulle få arrangera Världscupen i längdskidor vid två
tillfällen, 2017 och 2019.

är att

Ulricehamns
IF lämnade i september 2015 in ansökan om att få anordna tävlingen, och
i november 2015 fattade FIS - Internationella
skidförbundet
- beslutet att Ulricehamn
skulle stå som arrangörsort
av Världscupen
2017 och 2019.

Under våren 2015 meddelades att Sverige erbjuds att anordna ytterligare en
världscuptävling i längdskidåkning 2017 och 2019 utöver tävlingen i Falun.

2.1

2.2

2.2.1
l avtalet
1.

2.

3.

samhällsbyggnad.

with KPMG International
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ma
Bolagets åtaganden

regleras i § 4:

1.

Bolaget är arrangör
genomförande.

av Världscupen.

Bolaget

ansvarar

därmed

för tävlingens

4.

Bolaget svarar för och bekostar alla åtgärder vad avser tävlingens publik. l
åtagandet ingår temporära mötes- och serviceplatser
såsom tält, toaletter och
liknande.

Bolaget ska erlägga en ersättning till kommunen som baseras på erhållna
biljettintäkter. Kommunen erhåller 10 % av samtliga sålda entréavgifter, dock
högst 350 tkr. Ersättningen
utgör avgift för markupplåtelse
och hyra för de
lokaler som används samt ersättning för de delar av arenan som kommunen
iordningställer.
Övriga publikintäkter
tillfaller bolaget.
Om bolagets
genomföras.
5.

Bolaget

resultat

erhåller

huvudavtalet

inte medför överskott

alla intäkter

ska en ny förhandling

vad avser Världscupen

om ersättning

om inte annat följer av

och svarar i övrigt för alla åtaganden och kostnader i samband

med tävlingen.
Om världscupen
inte genomförs på grund av någon händelser som parterna inte råder
över, anges i § 7 att avtalet är förfallet till alla delar utan rätt till ersättning för någon
part.

2.2.2

Bilaga

A

Bilaga A till huvudavtalet
reglerar ytterligare kommunens
respektive
Enligt Bilaga A ingår följande i begreppet "godkänd anläggning":

o

Lassalyckans

o

Dusch och omklädningsrum

o

Samtliga toaletter på området i de av kommunen

o

En toalettvagn
anvisad

o
Vidare

friluftsområde

ansvar.

(enligt karta) samt erforderlig mark för skidspår.
i de av kommunen

ägda lokalerna

ombesörjer

tömning

i området.

ägda lokalerna.

med 4 toaletter som kommunen tillhandhåller

plats. Bolaget

bolagets

och städning

och ställer upp på

av vagnen.

Utlåning av 15 bord och 90 stolar till Bolaget.
anges ytterligare

Bilaga A ska kommunen

funktioner

som kommunen

bland annat tillhandahålla

ansvarar

arbetstid utför pistning av skidspår. Kommunens
maskiner
anspråk av Bolaget och driften bekostas av Kommunen.
av § 2 framgår

att kommunen

för och bekostar.

Enligt

en personal som under ordinarie
inklusive

drivmedel

får tas i

svarar för och bekostar:

o

Snöröjning

och sandning,

i sedvanlig

omfattning.

o

Städning

o

Att material som tillhör skidstadion finns till tävlingens
maskiner, förbrukningsmaterial
etc.

av lokaler.
förfogande,

såsom staket,

5
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2.3

2.3.1

2.3.2

Den officiella

maa
o

invigningsceremonin.

o

2016

i

har fattats

Tidplanen för de arbeten, kringarrangemang
och övriga arrangemang
som
berör och påverkar Världscuptävlingarna.
En preliminär tidplan ska vara
framtagen senast den 31 oktober 2016.

"Tidsaxel"
Ett antal beslut som rör kommunens
åtaganden i samband med världscupen
av den sökande föreningen, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.

Ansökan
ska få arrangera

åren 2017 och 2019, utöver den

i maj 2015 att Sverige

i längdskidåkning

FIS, meddelar

skidförbundet,

Internationella
som redan hålls i Falun.

ytterligare en världscuptävling
tävling

medel

- Budget

Ulricehamns
IF lämnar i september in ansökan om att få arrangera tävlingen. 7
november 2015 meddelar FIS att Ulricehamn ska stå som arrangör av tävlingen.

Beviljade

KF § 205, 2015-11-26

beslut

l Budget 2016 beslutas att sektor Service, Kultur och fritid erhåller 4 mnkr i
investeringsbudgeten
för anpassning av skidstadionområdet
och utbyte av armaturer

elljusspåret.
Utöver detta avsattes 3 mnkr i budgeten till Snösäkert för utbyggnad av
konstsnöanläggningen.
Detta beslut har senare ändrats i och med fullmäktiges
avseende investeringsmedel
för Lassalyckan fattat 2015-12-17 (se nedan).

KF § 230, 2015-12-17
Kommunfullmäktige
beslutar att investera 3,4 mnkr i utbyggnad av
konstsnöanläggningen
på Lassalyckan.
Föreningen Snösäkert har inkommit med en
ansökan till kommunen fördelat på två etapper. Etapp ett omfattar byggnation av damm
samt rördragning till sprutplats i stadionområdet.
Etapp två omfattar utbyggnad av
snöproduktion
direkt i skidspåret.

IF ska

under tio år. Etapp

av Snösäkert

med 3,4 mnkr som ska återbetalas

av etapp ett är

Etapp ett beviljas

världscuptävlingar
år 2017 och 2019. Genomförande
beslut i Länsstyrelsen
för vattenverksamhet.

i och med att Ulricehamn

arrangera
avhängigt

ingår i Budget 2016 som investeringsmedel.

två avslås med anledning av ändrade förutsättningar

Beloppet

© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm ofthe KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved
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2.3.3

WEE
KF § 75, 2016-04-28
Kommunfullmäktige
beslutar att anslå 4 mnkr utöver i investeringsplanen
redan
anvisade 4 mnkr. Den utökade investeringen
beräknas ge en ökad driftskostnad

tunnlar

i enlighet

3 mnkr,

enligt nedan:

och publikvägar,

framför

på 0,3

med de krav som

synpunkter

med

bolaget

stadion, nyanlagt uppvärmningsspår

och bolaget

fiber och el, 1 mnkr.

för kommunen

infrastrukturavseende

etc. (4 mnkr)

på elljusspåret,

inklusive

om 8 mnkr fördelas

så att anläggningen
kan iordningsställas
skidförbundet
har på tävlingsarenor.

mnkr per år. Det extra anslaget ska användas till långsiktig utveckling av
tävlingsarenan
internationella

markarbeten,

Den totala investeringssumman
o

ljusarbeten
förstärkt

glidtestområde

o
o

KS § 27, 2017-01-04
Vid ett möte mellan företrädare

på det upprättade avtalet med kommunen. Enligt avtalet ska bolaget bekosta åtgärder
knutna till publikåtgärder men anser att den strikta uppdelningen enligt avtalet inte är
rimlig då stora delar av åtgärderna är av långsiktig karaktär och till fördel för

company

network

vidtas.

of independent

anlägger

member

a Swiss entity. All rights reserved

firm of the KPMG

(“KPMG International").

and a member

Cooperative

firms

afflliated

7

en

anläggningen.
Kommunen konstaterar att åtgärderna enligt avtalet ska utföras av
bolaget men konstaterar samtidigt att åtgärderna som bekostas av bolaget tillför ett
långsiktigt värde för anläggningen.
Parterna kommer därför överens om att föreslå att
kommunen bekostar publikrelaterade
markåtgärder
som tillför ett långsiktigt värde för
anläggningen
på Lassalyckan.

1

liabilily

har yttrat sig och har inte haft något att erinra mot planerad

förutsatt att ett antal försiktighetsmått

att de inte har något att invända

2016-03-1
beslutar

mot att kommunen

Kommunstyrelsen
beslutar att bekosta åtgärder upp till ett belopp om 0,7 mnkr utöver
de redan anslagna investeringsmedlen
om 8 mnkr. Beslutet avser åtgärder för
markarbeten,
dränering, grusning och schaktning som tillför ett långsiktigt värde för
anläggningen.

Miljötillstånd
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
miljönämnd

damm för konstsnötillverkning,

limited

with KPMG International

AB, a Swedish

Ulricehamns
damm.

© 2018 KPMG

KPMG Public

2.3.4

2.3.5

2.4

WEE
Projektledare

beslutar

KS § 117, 2016-04-07
Kommunstyrelsen
2017.

på 0,5 mnkr för en

som ska leda och fördela kommunens

att bevilja Kultur och fritid ett anslag

Ulricehamns
beställt,

arbetet

med färdigställandet

Energi AB (UEAB)

och har fakturerat
timmar.

och Näringsliv

av

Ulricehamn
för nedlagda

timmar.

UEAB har varit entreprenör
och de ingår i kommunens

kommunen

över kostnader för
till kommunstyrelsen.

8

AB

och för att kunna

Energi AB och

arbete pågår med att förbereda

AB. För att klara den ökade arbetsbelastningen

och på bolagen Ulricehamns

att ett intensivt

i längdskidor

anställning av en projektledare
framgår

arbete inför världscupen

tidsbegränsad

Ulricehamn

både på förvaltningarna

Av tjänsteskrivelsen
Näringsliv

världscupen,

2016-09-29

på heltid som leder och fördelar

arbeta effektivt med frågan ser Kultur och fritid det som nödvändigt att anställa en

151,

projektledare
anläggningen.

Avtalet
KF§

godkänner avtalet mellan kommunen och Ulricehamn Ski Event
Kommunfullmäktige
ordförande och kommunchef.
av kommunstyrelsens
AB. Avtalet undertecknas
till exempel
Avtalet reglerar ansvar och åtaganden för olika delar av arrangemanget,
säkerhet, ekonomisk ersättning med mera och beskrivs ovan i avsnitt 3.2

Uppföljningsprocessen
2017 båda
Ulricehamn har följt upp insatserna inför och under världscupstävlingarna
vad gäller de olika arbetsgruppernas arbeten och det ekonomiska utfallet.
2017 har efter att uppdraget avslutats genomfört en
för världscupen
Projektledaren
på arbetsmetoder,
har koncentrerats
Uppföljningen
uppföljning med varje arbetsgrupp.
vad som har fungerat bra i arbetssätt och vid själva eventet samt förbättringsområden

bolagen,

som bör tas hänsyn till vid kommande event. Uppföljningarna avslutas med en
sammanfattning och dokumenterade rekommendationer för det fortsatta arbetet.
De kommunala
kommunen

(NUAB) har deltagit i arbeten inför och under världscupen.
för de arbeten

över antal nedlagda

NUAB har redovisat de timmar de lagt ner på världscupen
sammanställning

investeringsprojekten

har i maj tagit fram en sammanställning

2017 samt slutredovisat

Kommunledningsstaben
världscupen

© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affrliated
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WEB
2.5

Sammanställning

2.5.1

Löpande

maj 2017

kostnader

Av sammanställning
över kostnader,
av kommunledningsstaben
i oktober

baserat på prognoser, för världscupen
2017 framgår att de totala kostnaderna

2017 utförd
för

kommunen är 1 516 391 kronor, fördelat på 48 900 kr år 2015 997 100 kr år 2016 och
470 300 kr år 2017. Intäkter för lokal- och markupplåtelse uppgående till 350 000 kr har
inte tagits upp i sammanställningen.
Enligt intervju med personal från kommunledningsstaben
har inte alla löpande
kostnader sammankopplade
med världscupen
bokförts på särskilt projektnummer.
Detta har gjort det svårt att enkelt följa upp löpande kostnader för projektet.
Sammanställning

världscupen

2.5.2

innehåller

även arbetade

från kommunens

timmar

som har lagts ner på arbetet

med

och NUABs sida. Se vidare under avsnitt 2.6.

lnvesteringsprojekt
Utöver dessa kostnader har kommunen
investerat i anläggningen
Lassalyckan,
totalt
har det beslutats om 8 700 000 kr i investeringsmedel.
Av dessa har 4 700 000 kr
avsatts för att ta fram en bana som godkänns för tävlingarna.
Resterande är tidigare
planerade arbeten på anläggningen.
När sammanställningen
gjordes var arbetena på
anläggningen
är ännu inte klara, men den senaste prognosen säger att utfallet totalt
kommer att uppgå till 9 000 000 kr.

I det andra investeringsprojektet
en utbyggnad

på Lassalyckan

av konstsnöanläggningen.

konstsnöanlåggningen
konstsnöanläggningen.

av kommunen,

har kommunen avsatt 3 410 000 kr för

Föreningen

Snösäkert,

ansökte hos kommunen

Standardhöjningen

som investeringen

som hyr

om en utbyggnad av
innebär

medför

en

förändring av föreningens årshyra som regleras i särskilt avtal. Denna investering ska
föreningen betala av på 12 år.

2.6

Redovisning
Ulricehamn

personaltimmar

WC -17

har redovisat nedlagda personaltimmar

ned på arbetet

som kommunen och bolagen lagt

med världscupen.

För att följa upp nedlagda timmar fylldes tidsredovisning

i. Detta har fångat upp arbetad

tid framförallt för möten. Den tid kommunensmedarbetare
lade ner under
tävlingsdagarna
ingår i sammanställningen.
Ovrig tid har uppskattats.

För hela projektet har följande redovisning

lämnats till kommunstyrelsen:

Internt i kommunen
Arbetslag

(integrationsprojekt),

5 382
NUAB,

UEAB

3 212
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2.7

2.8

samt fakturerade

9 044
arbetstimmar

till UEAB är inte

ordinarie

arbeten.

per arbetad timmer på

för medarbetarnas

har räknat på en timkostnad

för utbyggnad

av konstsnöanläggningen

och

på Lassalyckan"

belysning
2017"

den 8 januari

sida har enligt intervjuer medfört att andra

inom gränsen

från kommunens

har arbetats

ca 2,2 mnkr.

Kommunen

för integrationsprojekt

MSE
Totalt
Arbetsledare

med i redovisningen.
timmarna

250 kr, vilket motsvarar
De arbetade

Den stora arbetsinsatsen
större projekt har fått stå tillbaka.

av investeringsprojekten

"investeringsmedel
för iordningsställande
av stadionområde,
spårsystem vid Lassalyckan
inför världscupen
i Iängdskidor

av tre projekt enligt nedan har skett till kommunstyrelsen

Slutredovisning
Slutredovisning

1.

"Utgifter för markåtgärder

2018;

2.
"investeringsmedel

på Lassalyckan"

3.

budgeterades

Den slutliga

upparbetade

till 3 018 000 kr, en positiv avvikelse på

till 3 410 000 kronor.

kostnader

för världscupen

för

Enligt budget, tillika av kommunfullmäktige
samt kommunstyrelsen
beslutade medel,
skulle kostnaderna för projekten under punkt 1 och 2 uppgå till 8 700 000 kronor.
Slutredovisningen
visar en avvikelse om - 900 000 kr, d.v.s. en slutlig kostnad på
9 600 000 kronor. Avvikelsen beror enligt slutredovisningen
på upprustning av
elljusspår samt markarbeten
för stadionområdet.
För att hålla nere kostnaderna valdes
ursprungliga
lösningar bort för provisoriska och mer tidseffektiva
lösningar som även
var billigare. Utan dessa avsteg från planerna skulle avvikelsen blivit ännu större.
Det tredje projektet

summan uppgår enligt slutredovisningen

av nedlagda

392 000 kronor. Avvikelsen beror enligt slutredovisningen
bland annat på att ingen
detaljkalkyl tagits fram innan budgeten fastslogs, att schaktarbeten
gick fortare än
beräknat, antalet brunnar, rör, ventiler och luftare minskades samt att lösning för en
brunn var billigare än budgeterat.

iakttagelser
att sammanställningen

saknar dels intäkter som erhållits enligt avtal uppgående till 350 000 kronor.

Vi kan konstatera

gav en

överskridits med

Sammanställningen
saknar också en del mindre utgifter som inte konterats så de
enkelt har identifierats som kostnader för världscupen.
Vi noterar även att budgeten

projekt ett och två av de tre ovan redovisade investeringsprojekten

900 000 kr, motsvarande
drygt 10 °/o, och att det tredje investeringsprojektet
positiv avvikelse på 392 000 kr.
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Vidare kan vi konstatera att uppföljning av kostnader och investeringar
i samband med
världscupen
har tagit cirka ett år vilket, för uppföljning av kostnader, bedöms som

limited

with KPMG International

AB, a Swedish

orimligt lång tid.
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WEB
2.9

Rekommendationer
Vi rekommenderar
o

o

kommunstyrelsen

att säkerställa

att:

Projektredovisning
upprättas för insatser av denna omfattning så samtliga
kostnader och intäkter konteras på projektet och så att uppföljning kan ske på
ett effektivt sätt.

Uppföljningsprocessen

effektiviseras

ske inom rimlig tid efter att projektet

så rapportering

av liknande projekt kan

avslutats.
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3
Bedömning

Sammanfattning

ma

3.1
revisionsfrågor

3.1.1
Enligt uppgift har företrädare från Ulricehamns

Hur

beslutades

att kommunen

stod

bakom

AB.

§ 151, att godkänna

ansökan?

2016-09-29,

investeringsmedel

för

avtalet

Vår bedömning är att kommunen formellt inte har tagit några beslut eller lämnat några
utfästelser avseende kommunens
engagemang
i Världscupen innan avtal tecknats.
Först när avtalet mellan Ulricehamn Ski Event AB och kommunen godkändesi
september 2016 framgår kommunens
åtaganden.

Vår bedömning

Kommunen beslutar 2016-09-29 att godkänna avtalet med Ulricehamn Ski Event AB. l
avtalet och den till avtalet hörande Bilaga A listas kommunens
åtaganden inför
Världscupen.

l Budget 2016 avsätts totalt 4 mnkr för anpassning av skidstadionområdet
samt utbyte
av armaturer i elljusspåret.
l samband med att medel för anställning av projektledare
äskas framgår att kommunen och de kommunala bolagen arbetat intensivt med
anpassning av Lassalyckan för att kunna erbjuda en godkänd arena.

samtal med representanter
för kommunen kring kommunens deltagande innan beslut
fattats om att godkänna avtalet mellan kommunen och Ulricehamn Ski Event AB
avseende Världscupen
2017. Projektledaren
har inga uppgifter om att anteckningar
har
förts vid dessa samtal.

IF och Ulricehamn Ski Event AB fört

Har kommunen
före och i samband
med ansökan
om Världscupen
i skidor
lämnat utfästelser
vad gäller kommunens
engagemang
i Världscupen?

3.1.2
Ski Event

beslutade

dock innan om att tillskjuta

Ulricehamn

fullmäktige

beslutade

och

kommuns

kommunen

Ulricehamn
mellan

Kommunfullmäktige

i november

2015.

iordningställandet av anläggningen på Lassalyckan. Verksamheterna i kommunen har
enligt uppgift arbetat intensivt med anpassningarna sedan Ulricehamn tilldelades
tävlingen

utan ett egentligt
Arrangör, politiker
beslut fattats.

är att det formella beslutet att ställa sig bakom ansökan fattades först

Enligt genomförda
intervjuer påbörjades arbetet med Lassalyckan
beslut om kommunens
engagemang
och åtagande i Världscupen.
och tjänstemän stod bakom ansökan, men utan att något formellt

Vår bedömning
Vår bedömning

när kommunfullmäktige
beslutade att godkänna avtalet mellan kommunen och
Ulricehamn Ski Event AB. Dessförinnan
finns inga dokument som visar på att formella
beslut är tagna.
12
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WEE
3.1.3

Finns det en övergripande
kommunala
bolagen
ingått
Kommunstyrelsen

bild av vilka avtal kommunen
och de
i egen regi med avseende
på arrangemanget?

beslutade 2016-04-07

att tillskjuta medel till Kultur och fritid

avseende en projektledare
på heltid. Projektledarens
arbetet inför Världscupen
2017.

roll var att Ieda och fördela

l projektledarrollen
har bland annat ingått att närvara
ingående delprojekt.

vid byggmöten

och i övrigt driva

Vår bedömning
Vår bedömning är att kommunens projektledare
ansvarat för att ha den övergripande
bilden av de avtal kommunen och de kommunala bolagen ingått.

3.1.4

Finns det en övergripande
bild av vilka arbeten
kommunen
och de
kommunala
bolagen utlovat i egen regi med avseende
på arrangemanget?
Av granskningen
framgår att Kultur och fritid sammanställt
de arbeten som behövde
utföras för homologisering
av arenan i enlighet med FIS regelverk. De insatser som
behövdes för att klara kraven avgjordes löpande och kan avvikit från gjorda
uppskattningar,
bland annat beroende på markförhållanden.
Tilläggsbeställningar

har tillkommit

under processen,

och finns dokumenterade

i

protokoll från byggmöten.
Vår bedömning

3.1.5

Vår bedömning
är att projektledaren,
entreprenören,
har en övergripande
bolagen har utlovat och genomfört.

som deltagit vid löpande byggmöten med
bild av de arbeten kommunen och de kommunala

Har erforderliga
tillstånd
enligt
tävlingen
och tävlingsarenan?

miljölagstiftningen

sökts

och beviljats

för

Miljöenheten
i Ulricehamn har varit med och bevakat miljöfrågorna
i hela processen
inför tävlingen. Miljöenheten
har deltagit såväl i arbetet med att upprätta en riskanalys
för arrangemanget
som att bevaka att anmälan om Vattenverksamhet
sökts och att
artskyddsdirektivet
beaktats.
Miljöenheten
har bevakat att livsmedelshantering
och alkoholtillstånd
har sökts på rätt
sätt samt informerat och utbildat personal som arbetat med livsmedel.

Vår bedömning
Vår bedömning är att Miljöenheten har säkerställt att, vid tidpunkten för tävlingen,
erforderliga tillstånd sökts och erhållits för tävlingen och den utbyggda
tävlingsarenan.
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3.1.6

3.2

WEE
Har kommunen
och de kommunala
bolagen haft tillräckliga
rutiner
uppföljning
av utfallet med avseende
på ingångna
avtal, omfattning
investeringar
samt ekonomiskt
utfall av projektet?
för

Vi kan konstatera att sammanställningen
av nedlagda kostnader för världscupen
saknar dels intäkter som erhållits enligt avtal uppgående till 350 000 kronor, dels
beräkning av kostnader för nedlagda timmar. Sammanställningen
saknar också en del
mindre utgifter som inte konterats så de enkelt har identifierats som kostnader för
världscupen.

som

i samband med

bedöms

Vidare kan vi konstatera att uppföljning av kostnader och investeringar
av kostnader,

inte fullt ut haft tillräckliga rutiner för uppföljning av

världscupen
har tagit cirka ett år vilket, för uppföljning
orimligt lång tid.
Vår bedömning

l/är bedömning är att kommunen
utfallet.

förbättringsområden

ett

identifierats och mot denna bakgrund
2019 via exempelvis

så samtliga

vid liknande

av denna omfattning

insatser

och/eller att avtal upprättas mellan parterna.

att stå bakom världscupen

för insatser

budget för kommunens

i fullmäktige

avsikten

att

Identifierade

besluta

vi kommunstyrelsen

har vissa förbättringsområden

rekommenderar

Vid granskningen
Formellt

inriktningsbeslut
Fatta beslut om en samlad
händelser.

o

-

Projektredovisning
upprättas

o
sätt.

projekt

av liknande

hanteras

korrekt

projekt kan ske

kostnader och intäkter konteras på projektet och så att uppföljning kan ske på
ett effektivt

Effektivisera uppföljningsprocessen
så rapportering
inom rimlig tid efter att projektet avslutats.

ovan

liknande

o

som

att framtida

Ta fram riktlinjer

dag

frán beslut till slutlig rapportering.

för att säkerställa

o

KPMG,

revisor

Jesper Wigh
Kommunal
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