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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari – februari 
2021

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

Sammanfattning
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
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Petri Peltonen Elisabeth Byström
Förvaltningschef Controller

Expedieras till:
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. 

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Idrott & Friluft Lägre inköp och omkostnader 0,2 

   

   

   

   

   

   

Kommentar 

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

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Idrott & Friluft Avbokade timmar sporthallar och gymnastiksalar -0,1 -0,2 

    

    

    

    

    

    

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,1 -0,2 
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Kommentar 

Driftredovisning 

Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

TOTALT          

K -65,8 -9,2 14 % -65,6 0,2 -65,0 -8,9 14 % -64,9 

I 4,8 0,3 6 % 4,6 -0,2 4,9 0,1 2 % 5,5 

N -61,0 -8,9 15 % -61,0 0 -60,1 -8,8 15 % -59,4 

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,1 20 % -0,3 0 -0,3 -0,1 19 % -0,3 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,1 20 % -0,3 0 -0,3 -0,1 19 % -0,3 

Central Administration  

K -5,0 -0,7 14 % -5,0 0 -5,1 -0,9 17 % -5,0 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -5,0 -0,7 14 % -5,0 0 -5,1 -0,9 17 % -5,0 

Idrotts- och friluftsenheten  

K -43,9 -6,5 15 % -43,7 0,2 -43,4 -6,3 14 % -43,8 

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

N -39,3 -6,3 16 % -39,3 0 -38,8 -6,2 16 % -38,6 

Ung Fritid  

K -11,2 -1,7 15 % -11,2 0 -11,0 -1,7 15 % -10,6 

I 0,2 0 19 % 0,2 0 0,3 0 8 % 0,3 

N -11,0 -1,7 15 % -11,2 0 -10,7 -1,7 16 % -10,3 

Föreningsbidrag  

K -3,2 0 0 % -3,2 0 -3,2 0 0 % -3,2 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -3,2 0 0 % -3,2 0 -3,2 0 0 % -3,2 

Aktiv 
Fritid 

         

K -2,1 -0,3 14 % -2,1 0 -1,9 0 0 % -1,9 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -2,1 -0,3 14 % -2,1 0 -1,9 0 0 % -1,9 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Fritidsnämnden har en nettobudget om 61,0 mnkr för år 2021. Riktvärdet per februari månad är en 
nettoförbrukning om 17 procent och fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 15 procent, 
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vilket är i linje med motsvarande period föregående år. Nämndens prognos för helåret är en budget i 
balans. 

Idrott och friluftsenheten kommer påverkas negativt av coronapandemin under början av 2021 ge-
nom färre bokade tider i nämndens sporthallar och andra lokaler. De minskade intäkterna kompen-
seras av lägre inköp och andra omkostnader under året. 
 
Hur Kvarnbadet kommer att påverkas av coronapandemin i år är för tidigt att bedöma, men om det 
visar sig att badet inte kan öppna kommer åtgärder behövas sättas in för att kompensera för in-
täktsbortfallet. 

Ung Fritid och Föreningsbidragen har en nettoförbrukning i nivå med motsvarande period föregå-
ende år, vilket bedöms rimligt för perioden. Utbetalningen av majoriteten av föreningsbidragen görs 
två gånger per år, där den första utbetalningen ännu ej ägt rum. 
 
Nämnden har från 1 januari 2021 tagit över träffpunktsverksamheterna från socialnämnden. Verk-
samheterna ingår i enheten Aktiv fritid som redovisar en budget under riktvärdet för perioden då 
verksamheten inte har kunnat ha öppet som normalt på grund av coronapandemin. 
 
Totalt prognostiserar nämnden som helhet en budget i balans vid årets slut. 


	73e07be0-c128-475f-af6b-6064c3ba53fa.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	52647812-cd38-4ed3-924f-f1759fb2eb35.docx
	393d01ca-a93b-4c7d-8b29-c38fc5cd26a4.docx
	Tjänsteskrivelse
	Månadsuppföljning januari – februari 2021
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Konsekvenser för barn
	Expedieras till:


	21e99aa8-1977-4806-809c-c79074db3d94.pdf
	Ekonomisk analys
	Sammanfattning
	Driftredovisning





