
Månadsuppföljning januari-
juni 2020

6

FN 2020.009



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-09-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56
Månadsuppföljning januari-juni 2020 (FN 2020.009)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter
juni 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), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-30, Månadsuppföljning januari-juni 2020
 Månadsuppföljning januari-juni 2020
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-juni 2020

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter
juni 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
Tjänsteskrivelse, 2020-06-30, Månadsuppföljning januari-juni 2020
Månadsuppföljning januari-juni 2020

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________
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Akten
Kommunstyrelsen
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

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. 

Fritidsnämnden redovisar ett nettoresultat om 29,7 miljoner kronor (49 procent) efter juni månad. 
Prognosen per helår är ett överskott om 0,3 mnkr. 
 
Under perioden har arbetet med badplatsen i Toftesta fortsatt liksom upprustningen av motions-
spåret i Össeby. Delar av det årliga anslaget har tagits i anspråk för att rusta upp motionsspåret (0,8 
mnkr). 

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Central förvaltning Ej tillsätta vakanta tjänster 0,1 

Idrott & Friluft Lägre inköp och omkostnader 0,3 

   

   

   

   

   

Kommentar 

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

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

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

-0,2 -0,4 

    

    

    

    

    

    

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,2 -0,4 
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Kommentar 

På grund av coronapandemin öppnade Kvarnbadet ett par veckor senare än brukligt och 
åtgärder har vidtagits i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta beräknas sam-
manlagt påverka fritidsnämnden ekonomiskt med förlorade intäkter på 0,4 mnkr. Åtgärder har 
vidtagits för att kompensera de minskade intäkterna från Kvarnbadet. 

Driftredovisning 

Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 
Avvi-
kelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT          

K -65,0 30,5 47 % -64,3 0,7 -59,8 -29,2 49 % -60,5 

I 4,9 -0,8 17 % 4,5 -0,4 4,8 1,9 41 % 5,5 

N -60,1 29,7 49 % -59,8 0,3 -55,0 -27,3 50 % -55,0 

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,2 58 % -0,3 0 -0,4 -0,2 48 % -0,4 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,2 58 % -0,3 0 -0,4 -0,2 48 % -0,4 

Central Administration  

K -5,1 -2,5 49 % -5,0 0,1 -5,0 -2,5 50 % -5,1 

I 0 0 - 0 0 0 0 0 0 

N -5,1 -2,5 49 % -5,0 0,1 -5,0 -2,5 50 % -5,1 

Idrotts- och friluftsenheten  

K -43,4 21,2 49 % -43,0 0,4 -40,4 -19,6 49 % -40,9 

I 4,6 0,7 15 % 4,2 -0,4 4,5 1,6 36 % 5,0 

N -38,8 20,5 53 % -38,8 0 -35,9 -18,0 50 % -35,9 

Ung Fritid  

K -11,0 -5,0 46 % -10,8 0,2 -10,8 -5,3 49 % -10,8 

I 0,3 0,2 56 % 0,3 0 0,3 0,2 65 % 0,3 

N -10,7 -4,9 46 % -10,5 0,2 -10,5 -5,0 48 % -10,5 

Föreningsbidrag  

K -3,2 -1,6 49 % -3,2 0 -3,2 -1,8 56 % -3,3 

I 0 0 - 0 0 0 0,1 - 0,2 

N -3,2 -1,6 49 % -3,2 0 -3,2 -1,7 53 % -3,1 

Träff-
punkts-
verk-
samhet 

         

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

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -1,9 0 - 0 -1,9 0 0 - 0 
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Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 
Avvi-
kelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Fritidsnämnden har en nettobudget om 60,1 mnkr för år 2020. Riktvärdet för det första halvåret är 
en nettoförbrukning om 50 procent och fritidsnämnden redovisar en förbrukning om 49 procent. 
Prognosen för helåret är ett överskott om 0,3 mnkr. 

För fritidsnämnden är det främst Idrott och friluftsenheten som påverkas negativt av coro-
napandemin. Detta främst genom Kvarnbadets verksamhet som fick öppna ett par veckor senare än 
vanligt och med restriktioner i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Prognosen är 
att intäkterna från Kvarnbadet blir 0,4 mnkr lägre än budgeterat. 

Avbokade halltider påverkar också ekonomin negativt för Idrott och friluftsenheten, detta kompen-
seras dock dels av ökade bokningar på våra utomhusanläggningar, och dels av den förlängda issä-
songen som var längre jämfört med föregående år och hade bra beläggningen trots coronapande-
min. 
 
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. 

Ung Fritids verksamhet påverkas inte direkt av coronapandemin. Däremot finns en risk att fler 
ungdomar behöver stöd och mötesplatser när många andra aktiviteter eller sysselsättningar fått 
ändrade förutsättningar eller ställs in. Extra resurser för fältverksamhet har satts in under somma-
ren och fler aktiviteter än vanligt ordnas i Ung Fritids regi. 

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 0,2 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 fritidsnämnden som helhet är ett överskott om 0,3 mnkr. 
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