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§ 73
Månadsuppföljning januari - oktober 2021 (FN 2020.074)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen för 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, 2021-11-10, Månadsuppföljning januari - oktober 2021
 Månadsrapportering januari-oktober 2021
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari – oktober 
2021

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen för
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
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. 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 0,3 

   

   

   

   

   

   

Kommentar 

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

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

Idrott & Friluft Lägre intäkter Kvarnbadet -0,1 -0,1 

    

    

    

    

    

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,3 -0,3 
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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 -54,0 82 % -66,0 -0,2 -65,0 -52,1 80 % -64,9 

I 
4,8 4,8 101 

% 
5,9 1,1 4,9 0,8 82 % 5,5 

N -61,0 -49,2 80 % -60,1 0,9 -60,1 -48,1 80 % -59,4 

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,3 90 % -0,3 0 -0,3 -0,3 86 % -0,3 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,3 90 % -0,3 0 -0,3 -0,3 86 % -0,3 

Central Administration  

K -5,0 -3,6 72 % -5,0 0 -5,1 -4,0 78 % -5,0 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -5,0 -3,6 72 % -5,0 0 -5,1 -4,0 78 % -5,0 

Idrotts- och friluftsenheten  

K -43,9 -36,9 84 % -44,7 -0,8 -43,4 -36,4 84 % -43,8 

I 4,6 4,4 95 % 5,4 0,8 4,6 3,8 82 % 5,2 

N -39,3 -32,5 83 % -39,3 0 -38,8 -32,6 84 % -38,6 

Ung Fritid  

K -11,2 -8,4 74 % -10,4 0,8 -11,0 -8,7 79 % -10,6 

I 0,2 0,2 94 % 0,2 0 0,3 0,3 89 % 0,3 

N -11,0 -8,2 74 % -10,2 0,8 -10,7 -8,4 79 % -10,3 

Föreningsbidrag  

K 
-3,2 -3,2 100 

% 
-3,4 -0,2 -3,2 -2,7 84 % -3,2 

I 0 0,3 - 0,3 0,3 0 0 - 0 

N -3,2 -2,9 91 % -3,1 0,1 -3,2 -2,7 84 % -3,2 

Aktiv 
Fritid 

         

K -2,1 -1,7 81 % -2,1 0 -1,9 0 0 % -1,9 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -2,1 -1,7 81 % -2,1 0 -1,9 0 0 % -1,9 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 
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Kommentar 

Fritidsnämnden har en nettobudget om 61,0 mnkr för år 2021. Riktvärdet per oktober månad är en 
nettoförbrukning om 83 procent och fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 80 procent, 
vilket är samma nivå som för motsvarande period föregående år. Nämndens prognos för helåret är 
ett överskott om 0,9 mnkr kopplat till främst lägre personalkostnader inom Ung Fritid samt ej utbe-
talt föreningsbidrag. 
 
Idrott och friluftsenheten påverkades i början av året av coronapandemin, med lägre bokningar i 
lokaler samt senare öppning av Kvarnbadet. Under hösten ses ingen ekonomisk påverkan på enhet-
ens verksamheter och prognosen för helåret är en budget i balans vid årets slut. Att intäkter och 
kostnader prognostiseras högre än budgeterat trots lägre intäkter från Kvarnbadet samt från lokal-
uthyrning, beror på erhållet bidrag som skapar såväl intäkter som kostnader i motsvarande ut-
sträckning. 
 
Ung Fritid prognostiserar ett överskott vid årets slut om 0,8 mnkr som i sin helhet beror på lägre 
personalkostnader än budgeterat - bland annat på grund av tjänstledighet och glapp mellan nyan-
ställningar och personal som slutat. 
 
Föreningsbidragen har ej kunnat lämnats ut fullt ut vilket beror på att föreningar ej ansökt om ex-
empelvis ledarutbildningsbidrag och bidrag till speciella ändamål i normal utsträckning. Detta be-
döms vara kopplat till coronapandemin då exempelvis månta förbund pausat utbildningar under 
coronapandemin. Per oktober prognostiseras ett överskott om 0,1 mnkr vid årets slut kopplat till 
föreningsbidragen. 
 
Nämnden har erhållit bidrag om knappt 0,3 mnkr från Socialstyrelsen för "Avgiftsfria och smitt-
säkra lovaktiviteter för barn och unga". Nämnden skapar med hjälp av föreningar verksamhet för 
hela statsbidraget, vilket innebär ökade kostnader, summan av kostnaderna och intäkterna (statsbi-
draget) är dock noll för året. Bidraget redovisas under Föreningsbidrag. 
 
Totalt prognostiserar fritidsnämnden som helhet ett överskott om 0,9 mnkr vid årets slut. 
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