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§ 81
Månadsuppföljning januari – oktober 2020 (FN 2020.009)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
 
fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter oktober 
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, 2020-11-11, Månadsuppföljning januari - oktober 2020
 Månadsuppföljning januari - oktober 2020
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari – oktober 
2020

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

Sammanfattning av ärendet
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.

Konsekvenser för barn
Beslutet berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande barn-/ungdoms-
perspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Petri Peltonen Elisabeth Byström
Förvaltningschef Controller
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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. 

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Idrott & Friluft Lägre inköp och omkostnader 0,1 

   

   

   

   

   

   

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 

-0,1 -0,1 

    

    

    

    

    

    

    

    

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

Kommentar 

På grund av coronapandemin öppnade Kvarnbadet ett par veckor senare än brukligt och åtgärder 
vidtogs i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta medförde minskade intäkter 
på 0,1 mnkr. 
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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 -52,1 80 % -65,2 -0,2 -59,8 -48,9 82 % -60,5 

I 4,8 4,0 82 % 5,7 0,8 4,8 4,1 86 % 5,5 

N -60,1 -48,1 80 % -59,5 0,6 -55,0 -44,8 81 % -55,0 

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,3 86 % -0,3 0 -0,4 -0,3 76 % -0,4 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,3 86 % -0,3 0 -0,4 -0,3 76 % -0,4 

Central Administration  

K -5,1 -4,0 78 % -5,0 0,1 -5,0 -4,2 84 % -5,1 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -5,1 -4,0 78 % -5,0 0,1 -5,0 -4,2 84 % -5,1 

Idrotts- och friluftsenheten  

K -43,4 -36,4 84 % -44,0 -0,6 -40,4 -32,9 81 % -40,9 

I 4,6 3,8 82 % 5,4 0,8 4,5 3,6 82 % 5,0 

N -38,8 -32,6 84 % -38,6 0,2 -35,9 -29,1 81 % -35,9 

Ung Fritid  

K -11,0 -8,7 79 % -10,7 0,3 -10,8 -8,5 78 % -10,8 

I 0,3 0,3 89 % 0,3 0 0,3 0,3 81 % 0,3 

N -11,0 -8,4 79 % -10,4 0,3 -10,5 -8,2 78 % -10,5 

Föreningsbidrag  

K -3,2 -2,7 84 % -3,2 0 -3,2 -3,1 97 % -3,3 

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

N -3,2 -2,7 84 % -3,2 0 -3,2 -2,9 90 % -3,1 

Träff-
punkts-
verk-
samhet 

         

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 

Kommentar 

Fritidsnämnden har en nettobudget om 60,1 mnkr för år 2020. Riktvärdet per oktober månad är en 
nettoförbrukning om 83 procent och fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 80 procent. 
Nämndens prognos för helåret är ett överskott om 0,6 mnkr. 
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Central förvaltning har sedan sommaren en vakant tjänst som inte kommer tillsättas under året 
vilket ger lägre personalkostnader än budgeterat. Prognosen för helåret är ett överskott om 0,1 
mnkr. 
 
Idrott- och friluftsenheten är den verksamhet inom fritidsnämnden som påverkats mest negativt av 
coronapandemin. Avbokade halltider, senare öppning av Kvarnbadet samt restriktioner kring anta-
let besökare på Kvarnbadet har påverkat ekonomin negativt. Dock vägs detta upp av den förlängda 
issäsongen som hade bra beläggning, att många verksamheter flyttat ut verksamheten och bokat 
utomhusanläggningar istället, samt att totala antalet besökare på Kvarnbadet varit tillfreds-
ställande. Den negativa ekonomiska påverkan på verksamheterna har därför blivit väldigt liten. 
 
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 ett över-
skott om 0,2 mnkr vid årets slut. 
 
Ung Fritids verksamhet har påverkats lindrigt av coronapandemin. Enheten redovisar kostnader 
under riktvärdet för perioden vilket beror på lägre personalkostnader samt att nämnden blivit av 
med hyran för skatehallen ett par månader tidigare än beräknat. Prognosen för helåret är ett över-
skott om 0,3 mnkr. 
 
Träffpunktsverksamhetens budget flyttades över från socialnämnden till fritidsnämnden inför år 
2020 men i praktiken har själva ansvaret för verksamheten inte flyttats över. Budgeten särredovisas 
under Träffpunktsverksamhet, men dess eventuella överskott är inte medräknat i fritidsnämndens 
prognostiserade överskott. 
 
Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr vid årets slut. 
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