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§ 18
Månadsuppföljning januari-februari 2020 (FN 2020.009)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter
februari månad samt överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs och rapporteras vid sex tillfällen 
under året till fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter 
som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-02-26, Månadsuppföljning januari-februari 2020
 Månadsuppföljning januari-februari 2020
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-februari 
2020

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter
februari månad samt överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs och rapporteras vid sex
tillfällen under året till fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter
är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som
verksamhet.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Månadsuppföljning januari-februari 2020.
2. Månadsuppföljning januari-februari 2020.

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 8,8 mnkr (15 %) efter februari månad. Progno-
sen för helåret är en budget i balans. 

 

Driftredovisning 

Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 
Avvi-
kelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT          

K -65,0 -8,9 14 % -65,0 0 -59,8 -9,7 16 % -60,5 

I 4,9 0,1 2 % 4,9 0 4,8 0,2 4 % 5,5 

N -60,1 -8,8 15 % -60,1 0 -55,0 9,5 17 % -55,0 

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,1 19 % -0,3 0 -0,4 -0,1 17 % -0,4 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,1 19 % -0,3 0 -0,4 -0,1 17 % -0,4 

Central förvaltning  

K -5,1 -0,9 17 % -5,1 0 -5,0 -0,8 16 % -5,1 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -5,1 -0,9 17 % -5,1 0 -5,0 -0,8 16 % -5,1 

Idrotts- och friluftsenheten  

K -43,4 -6,3 14 % -43,4 0 -40,4 -6,1 15 % -40,9 

I 4,6 0,1 2 % 4,6 0 4,5 0,2 4 % 5,0 

N -38,8 -6,2 16 % -38,8 0 -35,9 -5,9 16 % -35,9 

Ung Fritid  

K -12,9 -1,7 13 % -12,9 0 -10,8 -1,6 15 % -10,8 

I 0,3 0 8 % 0,3 0 0,3 0,1 - -0,3 

N -12,6 -1,7 13 % -12,6 0 -10,5 -1,5 15 % -10,5 

Föreningsbidrag  

K -3,2 0 0 % -3,2 0 -3,2 -1,1 34 % -3,3 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0,2 

N -3,2 0 0 % -3,2 0 -3,2 -1,1 34 % -3,1 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 
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Kommentar 

Fritidsnämndens prognos för år helåret 2020 är ett nollresultat och en budget i balans. Riktvärdet 
per februari månad är en nettoförbrukning om 17 % och fritidsnämnden har förbrukat 15 %. 

Den lägre nettoförbrukningen jämfört med föregående år samt jämfört med periodens riktvärde, 
beror främst på att föreningsbidragen inte betalats ut vid februari månads utgång, samt på lägre 
uppvärmningskostnader tack vare en mild vinter. 

I budgeten för Ung Fritid ingår 1,9 mnkr för eventuell Träffpunktsverksamhet, vilket förklarar ök-
ningen av budgeterade medel jämfört med föregående år. 
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