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§ 28
Tertialrapport januari-april 2020 (FN 2020.021)

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

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget 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.

Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten per tertial 1 fokuserad på uppföljning 
av ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten 
efter åtta månader.

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, 2020-05-04, Tertialrapport januari-april 2020
 Tertialrapport januari-april 2020
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Tjänsteskrivelse

Tertialrapport januari-april 2020

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

Ärendet i korthet
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget 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.

Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten per tertial 1 fokuserad på 
uppföljning av ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i 
delårsrapporten efter åtta månader.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-05-04, Tertialrapport januari-april 2020.
2. Tertialrapport januari-april 2020.

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Akten
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Tertialuppföljning januari-april, kort version 

Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten för tertial 1 fokuserad på uppföljning av 
ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten efter åtta 
månader. 

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en eko-
nomi i balans. Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av coro-
napandemin. 

Ekonomi 

Sammanfattning 

Fritidsnämnden redovisar ett nettoresultat om 19,9 miljoner kronor (33 procent). Prognosen per 
helår är ett överskott om 0,2 mnkr. 

Under perioden har arbetet med badplatsen i Toftesta fortsatt liksom upprustningen av motionsspå-
ret i Össeby. Delar av det årliga anslaget planeras att nyttjas under året, läs mer om kommande in-
vesteringar under rubriken Investeringsredovisning i rapporten. 

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
prognos 

2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Fritidsnämnden (hela nämnden) 4,4 -60,1 0,2 0 0,7 

      

Åtgärder vid befarad negativ avvikelse 

Planerade åtgärder för att hantera befarad negativ avvikelse 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Central förvaltning Ej tillsätta vakanta tjänster 0,1 

Idrott & Friluft Lägre inköp och omkostnader 0,4 

Idrott & Friluft Flytta fram investeringar 0,1 

   

   

   

   

Kommentar 

För att möta de minskade intäkter som fritidsnämnden drabbas av till följd av coronapandemin har 
ovanstående åtgärder vidtagits. 
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Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin 

Nedanstående tabell visar de ekonomiska effekterna som coronapandemin beräknas ge. 

Kostnader relaterade till coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Idrott & Friluft Framflyttad öppning av Kvarnbadet samt begränsat 
antal besökare inom området 

- -0,5 

Idrott & Friluft Avbokade timmar sporthallar och gymnastiksalar -0,1 -0,1 

    

    

    

    

    

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,1 -0,6 

Kommentar 

På grund av coronapandemin kommer Kvarnbadet att öppna ett par veckor senare än brukligt och 
åtgärder vidtas i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta beräknas sammanlagt 
påverka fritidsnämnden ekonomiskt med förlorade intäkter på 0,5 mnkr. 

Avbokade timmar i sporthallar och gymnastiksalar har lett till minskade intäkter under våren, dock 
är minskningen lägre än befarat då flertalet föreningar istället bokat nämndens utomhusarenor. 
Dessutom påverkar den förlängda issäsongen positivt genom ökad beläggning i ishallen under vå-
ren. 

 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT          

K -65,0 -20,2 31 % -64,2 0,8 -59,8 -19,4 32 % -60,5 

I 4,9 0,3 7 % 4,3 -0,6 4,8 0,5 10 % 5,5 

N -60,1 -19,9 33 % -59,9 0,2 -55,0 -18,9 34 % -55,0 

Varav 
corona 

 -0,1  -0,6      

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,1 40 % -0,3 0 -0,4 -0,1 32 % -0,4 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,1 40 % -0,3 0 -0,4 -0,1 32 % -0,4 
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Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

Central förvaltning  

K -5,1 -1,7 34 % -5,0 0,1 -5,0 -1,6 33 % -5,1 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -5,1 -1,7 34 % -5,0 0,1 -5,0 -1,6 33 % -5,1 

Idrotts- och friluftsenheten  

K -43,4 -13,4 31 % -42,8 0,6 -40,4 -12,8 32 % -40,9 

I 4,6 0,3 6 % 4,0 -0,6 4,5 0,3 7 % 5,0 

N -38,8 -12,9 34 % -38,8 0,0 -35,9 -12,5 35 % -35,9 

Ung Fritid  

K -11,0 -3,4 31 % -10,9 0,1 -10,8 -3,5 32 % -10,8 

I 0,3 0,1 26 % 0,3 0 0,3 0,2 56 % 0,3 

N -10,7 -3,3 31 % -10,6 0,1 -10,5 -3,3 32 % -10,5 

Föreningsbidrag  

K -3,2 -1,6 49 % -3,2 0 -3,2 -1,4 44 % -3,3 

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

N -3,2 -1,6 49 % -3,2 0 -3,2 -1,4 44 % -3,1 

Träffpunktsverksamhet 

K -1,9 0 - -1,9 0 0 0 - 0 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -1,9 0 - -1,9 0 0 0 - 0 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

* varav corona = driftsbudgetens totala nettokostnader relaterade till corona-pandemin 

Kommentar 

Fritidsnämnden har en nettobudget om 60,1 mnkr för år 2020. Riktvärdet för det första tertialet är 
en nettoförbrukning om 33 procent och fritidsnämnden redovisar en förbrukning om just 33 pro-
cent. 

För fritidsnämnden är det främst Idrott och friluftsenheten som påverkas negativt av coronapande-
min. Dels genom avbokade halltider men också genom Kvarnbadets verksamhet som planeras att 
öppna senare än vanligt och med restriktioner i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendat-
ioner. Detta kommer leda till lägre intäkter och prognosen per det första tertialet är att intäkterna 
för Kvarnbadet blir 0,5 mnkr lägre än budgeterat. 

Om ändringar sker i Folkhälsomyndighetens rekommendationer under sommaren kan intäktsbort-
fallet kopplat till Kvarnbadet öka och nämnden kan då behöva vidta ytterligare kostnadsminskande 
åtgärder under hösten. Detta följs upp närmre i halvårsrapporten samt delårsrapporten per augusti. 

Minskade intäkter för avbokade tider i sporthallar och gymnastiksalar under våren kompenseras till 
viss del av ökade bokningar på våra utomhusanläggningar dit flera verksamheter flyttat, men fram-
för allt av den förlängda issäsongen som är längre jämfört med föregående år. 

Lägre energikostnader till följd av den milda vintern i kombination med installation av värmeåter-
vinningssystem i ishallen i slutet av 2019, gör att Idrott och Friluftsenheten prognostiserar en bud-
get i balans vid årets slut. 
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Ung Fritids verksamhet påverkas inte direkt av coronapandemin. Däremot finns en risk att fler ung-
domar behöver stöd och mötesplatser när många andra aktiviteter eller sysselsättningar fått änd-
rade förutsättningar eller ställs in. Enheten redovisar kostnader under riktvärdet för perioden vilket 
beror på lägre personalkostnader samt att nämnden blivit av med skatehallen till en ny aktör ett par 
månader tidigare än beräknat. Prognosen för helåret är ett överskott om 0,1 mnkr. 

Träffpunktsverksamhetens budget flyttades över från Socialnämnden till Fritidsnämnden inför år 
2020 men i praktiken har ansvaret för verksamheten inte flyttats över. Budgeten särredovisas under 
Träffpunktsverksamhet. 

Prognosen för helåret för nämnden som helhet är ett överskott om 0,2 mnkr, men med reservation 
för att intäkterna på Kvarnbadet är svåra att prognostisera utifrån den rådande och ovissa situat-
ionen med corona. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2020 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (mnkr) 1,0 0 0 % 0,8 0,2 

      

      

      

      

Kommentar 

Nämnden ser ett behov av att använda 0,8 mnkr av det årliga anslaget för upprustning av elljusspå-
ret i Össeby. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2020 Totalt, projekt 
Klar

t 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år 

Totalt (mnkr) 26,1       

Badplatser 0,5 0 0,5 1,0 0,5 1,0 
202

0 

Bällstaberg 0,5 0 0 4,0 3,5 4,0 
202

4 

Fritidsgård 0,9 0,2 0,5 0,9 0,8 1,1 
202

0 

Motionsspår Kristineberg 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 
202

1 

Konstgräs Vallentuna IP 1,3 0 0 1,3 0 1,3 
202

7 

Snapptuna 2,0 0 2,0 9,0 0 9,0 
202

3 

Vallentuna IP 6,5 0 0 8,8 0 8,8 
202

7 
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Projekt 2020 Totalt, projekt 
Klar

t 

Utegym Kvarnbadet 0,7 0 0,7 0,7 0 0,7 
202

0 

Utveckling / Nya projekt 9,6 0 0 12,0 1,6 12,0 
202

7 

Össeby 0,7 0 0 0,9 0 0,9 
202

7 

Övriga anläggningar 2,9 0 0 6,3 0,7 6,3 
202

7 

Kommentar 

Arbetet med att rusta upp och verksamhetsanpassa den nya fritidsgården slutfördes under början av 
2020 med invigning i februari. 

Det pågår arbete för att få till en badplats vid Toftesta och utredning pågår gällande utegym vid 
Kvarnbadet. Projektet kring Snapptuna fortgår enligt plan. 

Medarbetare 

Nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald baseras på samtliga medar-
betare med månadslön oavsett anställningsform. 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 35 35 35 

Varav tillsvidareanställda 33 33 33 

Antal årsarbetare 32 32 33 

Medelålder 43 44 43 

Medellön (tkr) 33,2 33,2 31,4 

Medianlön (tkr) 30 30 28,5 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 18,3 % 42,3 % 63,3 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 3,1 % 1,2 % 5,7 % 

Kvinnor 6,7 % 7,7 % 9,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,0 % 2,6 % 1,9 % 

30 - 49 år 4,7 % 5,6 % 8,7 % 

50 år och äldre 5,4 % 1,9 % 8,4 % 

Samtliga 4,5 % 3,8 % 7,3 % 
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Personalomsättning 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 3,0 % 9,2 % 9,2 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 54 % 54 % 54 % 

Analys - Medarbetare 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i förhållande till samma period föregående år, varav andelen 
långtidssjuka 60 dagar eller mer, har minskat markant sedan föregående perioder. Ökningen av 
sjukfrånvaro är främst synbar bland män och i åldersgruppen 50 år och äldre, jämfört med samma 
period föregående år. 

Sjukfrånvaron ökade markant i mars månad i samband med coronavirusets utbrott. Vallentuna 
kommun och fritidsförvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att medarbe-
tare ska stanna hemma vid förkylningssymptom och därtill två dagar extra efter att symptom för-
svunnit. Dialog har förts kring möjligheter till distansarbete för att minska smittspridningen. Di-
stansarbete har erbjudits de medarbetare med möjlighet till detta utan inverkan på den sam-
hällsviktiga verksamheten. En stor del av verksamhetens medarbetare har arbeten som behövt utfö-
ras på plats och har därmed haft daglig kontakt med besökare och kunder, vilket påverkat sjukfrån-
varon inom dessa avdelningar. Fritidsgårdarna har fortsatt med verksamhet i normal omfattning 
och det har varit mycket ungdomar på fritidsgårdarna och utomhus. Situationen har påverkat en del 
planerade föreningsliv- och fritidsaktiviteter som ställts in eller skjutits på framtiden. 
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