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Förvaltningen  
Camilla Hallberg   
camilla.hallberg@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Delårsrapport 1 efter mars  
Ärendenummer KFN 2020/18 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 enligt fullmäktiges anvisningar. 
Rapporten innehåller mål, driftbudget, investeringsbudget samt arbetsmiljö. 
Samtliga mål förutom det första ”I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande 
och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov” förväntas uppnås under 
året. Förväntad avvikelse gentemot driftbudget är -379 tkr. Förväntad avvikelse 
gentemot investeringsbudget är +140 tkr. 
Dessutom redovisas nämndens egen rapport som innehåller driftredovisning, 
investeringsredovisning per projekt, bidrag samt statsbidrag. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20 

 Delårsrapport 1 – 2021 Kultur- och fritidsnämnd, kvartal 1, per mars 2021, 
daterad 2021-04-12 

 Prognos efter mars 2021 Kultur- och fritidsnämnd, daterad 2021-04-08 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna delårsrapport 1. 
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till 

budget i balans och återkomma senast per delårsrapport 2.  
 

 
 
 
Camilla Hallberg Roger Johansson 
Controller Utbildningschef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga chefer och verksamhetsansvariga inom kultur- och fritidsnämnden 
område. 
Ekonomiavdelningen 
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Årsprognos med nämndens driftresultat 

 
 

 
Som syns av tabellen ovan är utfallet efter mars betydligt lägre än budget. Vid 
jämn förbrukning över hela året är riktpunkten efter mars att 25 procent av 
budgeten bör vara förbrukad. För hela nämndens verksamhet har efter mars 
knappt 20 procent använts. I fjol vid samma tidpunkt var knappt 18 procent av 
budgeten förbrukad.  
 
Periodens utfall (januari – mars)  
Pandemin har påverkat kostnaderna under våren då aktiviteter på flera av 
nämndens verksamheter har blivit uppskjutna eller avbokade. Bland annat har 
Älmhultsfestivalen åter igen ställts in. 
Vad gäller personalkostnader ligger kostnaderna något under budgeten. Den 
mindre skillnad som finns beror på lägre personalkostnader än budgeterat på 
grund av simhallens stängning samt lägre personalkostnader på fritidsgården på 
grund av ett lågt antal besökare. Även kulturskolan har lägre kostnader. 
För perioden finns ett mindre överskott på övriga kostnader. Då flera 
verksamheter troligtvis återgår till ett mer normalt läge under hösten så kommer 
dessa kostnader att öka. De kostnader som inte beräknas uppstå under året är 
mest kopplade till aktiviteter på kulturområdet, däribland Älmhultsfestivalen.  
Totalt sett har 19 procent av bidragen betalats ut i år, vilket är 12 procent högre 
än utbetalningarna under 2020. Om bidraget till LEIF, på 750 tkr, räknas bort så 
har bara lite drygt 6 procent betalats ut.  

PROGNOS  

Driftsredovisning, tkr
Utfall mars 

2020
Utfall mars 

2021
Budget 

2021
Prognos 

2021
Budgetav-

vikelse
Förbrukning 
av budget %

Bidrag (intäkter) -1 379 -1 782 -698 -804 106 255
Övriga intäkter -420 -245 -3 217 -1 978 -1 239 8
Personalkostnader 3 769 4 166 18 128 17 759 369 23
Bidrag (kostnader) 465 1 131 6 001 6 055 -54 19
Övriga kostnader 4 575 4 929 21 188 20 749 439 23
Resultat 7 010 8 199 41 402 41 781 -379 20
Nämnd 108 76 443 443 0 17
Gemensamma kostnader 66 160 869 773 96 18
Allmän kulturverksamhet 341 158 2 610 2 335 275 6
Fritidsverksamhet 2 796 3 361 14 759 14 759 0 23
Simhall 443 1 881 6 114 6 674 -560 31
Bibliotek 1 419 900 8 885 9 075 -190 10
Fritidsgård 939 666 3 506 3 506 0 19
Kulturskola 898 997 4 216 4 216 0 24

TOTALT, drift 7 010 8 199 41 402 41 781 -379 20
Riktpunkt efter mars: 25%

UTFALL  
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I tabellen nedan syns fjolårets bokslut, årets budget samt nuvarande prognos 
uppdelat på intäkter och kostnader på de olika ansvaren. Som syns visar 
prognosen på betydligt lägre intäkter än budgeterat. Även kostnader ser ut att bli 
lägre än budgeterat men då intäktsminskningen är större än kostnadsminskning 
uppstår ändå ett negativt resultat. 

 
Helårsprognos 
Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett underskott på 379 tkr. Den 
största osäkerheten i prognosen är kopplat till när på året verksamheterna kan gå 
tillbaka till ett normalt läge efter pandemin. I prognosen är det beräknat att ett 
normalläge kommer att inträffa på sensommaren. En annan stor osäkerhetsfaktor 
i denna prognos är hur nämnden ska besluta om bidragsutbetalningar under året. 
Denna prognos utgår från att samtliga budgeterade bidrag kommer att betalas ut. 
Prognosen är beräknad utifrån att nämnden inte belastas med några 
kapitalkostnader för konstgräsplanen, skulle så bli fallet kommer resultatet att 
försämras med ungefär 450 tkr. 
I stort sett är alla nämndens verksamheter berörda på ett eller annat sätt av den 
pågående pandemin. Det rör sig om allt från inställda eller eventuellt flyttade 
arrangemang, minskat antal besökare, undervisning som sker via datorn till 
minskade grupper i idrottshallar och på idrottsplatser. Detta gör prognosarbetet 
komplicerat och osäkerhetsfaktorerna kvarstår tills pandemirestriktionerna är 
avskaffade. Nämndens verksamhet kommer att få minskade kostnader för vissa 
saker. Intäkterna är negativt påverkade av pandemin, framför allt finns det en 
stor osäkerhet för inträdesavgifterna i simhallen. De årskort som köptes i 
samband med öppningen i höstas är förlängda under hela den tid som 
restriktionerna gäller. Men även uthyrning av idrottslokaler har påverkats då det 
inte finns några tävlingar eller cuper samt att träningar är av mindre omfattning 
än normalt. Troligtvis kommer inte heller kulturskolan att kunna ha full 
elevavgift för alla elever.  
Nämndens verksamheter har inga större kostnadsökningar som kan hänföras till 
pandemin. Denna prognos är lagd utifrån att simhallen kommer att hålla stängt 
under hela våren samt att kulturverksamheten inte kommer att kunna genomföra 
några större arrangemang under våren. I prognosen beräknas bibliotek, 
fritidsgård samt kulturskolan ha öppet som normalt. Dock kan man se en 
nedgång i antalet besökare på fritidsgården samt att det finns en befarad nedgång 
i antalet elever på kulturskolan.  
Det största överskottet hänför sig till kulturverksamheten som beräknar visa ett 
överskott på 275 tkr. Nästan hela summan beror på en felaktig budgetering av 

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Avvikelse 
Intäkter 

Budget/Pro
gnos

Avvikelse 
Kostnader 
Budget/Pr

ognos

Avvikelse 
Netto 

Budget/Pr
ognos

Nämnd 0 189 189 0 443 443 0 443 443 0 0 -
Gemensamma kostnader -78 1 017 939 0 869 869 0 773 773 0 96 96
Allmän kulturverksamhet -92 2 953 2 861 -7 2 617 2 610 -7 2 342 2 335 0 275 275
Fritidsverksamhet -902 15 468 14 566 -1 091 15 850 14 759 -723 15 482 14 759 -368 368 -
Simhall -626 4 935 4 309 -1 561 7 675 6 114 -896 7 570 6 674 -665 105 560-        
Bibliotek -1 096 10 145 9 049 -350 9 235 8 885 -310 9 385 9 075 -40 -150 190-        
Fritidsgård -229 3 496 3 267 -30 3 536 3 506 -20 3 526 3 506 -10 10 -
Kulturskola -319 4 487 4 168 -876 5 092 4 216 -826 5 042 4 216 -50 50 -

-3 342 42 690 39 348 -3 915 45 317 41 402 -2 782 44 563 41 781 -1 133 754 -379

Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos mars Budget avvikelse mars
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Älmhultsfestivalen. Verksamheten planerar i denna prognos att använda sig av 
hela budgeten för kulturaktiviteter samt kulturstöd trots att verksamheten 
troligtvis bara pågår under ett halvt år. Förklaringen till detta är att dessa två 
budgetar har fått en kraftig nedskärning på över 30 procent jämfört med tidigare 
års budgetar.  
Totalt kommer budgeten för simhallen också att visa ett underskott, 560 tkr, 
kopplat till betydligt lägre intäkter. Detta trots att personalkostnaderna är lägre 
en budgeterat. Intäktsminskningen gäller både inträdesavgifter men även 
försäljning i cafeterian. 
Även biblioteket beräknar göra ett mindre underskott om 190 tkr det mesta av 
underskottet är kopplat till it-kostnader.  
Både fritidsgården och kulturskolan samt fritidsverksamheten beräknas hålla sin 
budget trots att de har en låg förbrukning av budgeten hittills.  
Verksamheten för nämnden samt övergripande verksamhet beräknas visa ett 
mindre överskott, mestadels kopplat till lägre kapitalkostnader än budgeterat. 

 
Årsprognos för nämndens investeringar 

 
 
Av årets investeringsbudget på 3 125 tkr planeras för tillfället 2 985 tkr att 
användas.   
För tillfället är prognosen på årets investeringsanslag, som uppgår till 1 625 tkr, 
att samtliga projekt förutom ett kommer att genomföras. Det projektet som inte 
kommer att genomföras är ”Nytt underlag ridhus”. Osäkerhet råder fortfarande 
om den totala kostnaden för projekten.  
Av nämndens investeringsanslag, som uppgår till 1 500 tkr, är planen att hela 
anslaget kommer att förbrukas. För tillfället har förvaltningen planerade projekt 
uppgående till 955 tkr. Dessa är på Haganäs, ”Tagg och sektionering” samt 
”Grindar till simhallen”, dessutom planeras för projekten ”Friluftslivets år”. 
Endast projektet ”Tagg och sektionering”, samt ”Grindar till simhallen” är 
beslutade av nämnden. 

 

Projekt
Ansvar: Kultur och fritidsnämnden 

Typ av bidrag Projekt Budget helår 2021 Utfall jan - mars 2021 Återstår 2021 Prognos Kommentar

Ram 24010 - Diverse investeringar 1 276 000 0 1 276 000 1 276 000

Ram 24019 - Haganäs tagg och sektionering 224 000 0 224 000 224 000

Anslag 24011 - Citat 100 000 0 100 000 100 000

Anslag 24018 - Bevattning Älmekulla 865 000 0 865 000 865 000

Anslag 24023 - Mobil hörslinga 120 000 0 120 000 120 000

Anslag 24111 - Nytt underlag till ridhus 140 000 0 140 000 0 Ej aktuellt

Anslag 24630 - Utegym 400 000 0 400 000 400 000 Utegym i Diö

Summa Investeringsprojekt 3 125 000 0 3 125 000 2 985 000
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Bidrag 
Nedan finns en tabell över de bidrag som hittills betalats ut.  

 

 
 

Förening/mottagare Aktivitets- Aktivitets- Anläggnings- Drift- Arrange- Investerings- Kultur i Förenings- Ledar- Skötsel- Lov- Hyres- Totalt
stöd vår stöd höst bidrag bidrag mang bidrag vården lönebidragutbildningbidrag aktivitet bidrag

ABF             0
Byggnadsföreningen Folkets hus 0
Byggnadsföreningen Hallaborg 0
Bygdegårdsföreningen Viljan 0
Bollklubben Dacke 0
Boulesällskapet 16 Älmhult 0
Båtklubben Näset 0
Delarybygdens Byråd 0
Delary Idrottsförening 0
Diö båtklubb 0
Diö GOIF Hockey 0
Elmhults Sportsclub 0
Eneryda Gymnastikförening 0
Eneryda Idrottsförening 0
Eneryda NSF scouter 0
Eneryda Volley 0
Folkuniversitet 0
Frimärksklubben 0
Föreningen Eneryda Volley 0
Föreningen Stenbrohults konstisbana 200 000 200 000
Göteryds Bollklubb 0
Göteryds hembygdsförening 0
Hallaryds IF 0
Hallaryds sockenråd 0
Häradsbäcks Idrottsförening 0
Härlunda intresseförening 0
Idrottsförening Älmhult Kyokus 0
IF Friskis & Svettis 0
Kurd Älmhult Fotbollsförening 0
Liatorps Idrottsförening 750 000 750 000
Liatorps jaktskytteklubb 0
Möckelsnäs vänförening 0
Orienteringsklubben 0
Pjätteryds Gymnastikförening 0
Pjätteryds hembygdsförening 0
Studieförbundet Vuxenskolan 0
Södra 4H        0
Virestads hembygdsförening 0
Virestad Skytteförening 0
Virestads Idrottsförening 0
Virestads samhällsförening 0
Väglasjöarnas FVO 0
Älmhult Beasts  0
Älmhult Discgolf 0
Älmhult Handbollsklubb 0
Älmhult Linnebygdens ridklubb 150 000 54 412 204 412
Älmhults Badmintonklubb 0
Älmhults Golfklubb 0
Älmhults Gymnastikförening 0
Älmhults Idrottsförening 0
Älmhults Innebandyklubb 0
Älmhults Judoklubb 0
Älmhults Kung Fu 0
Älmhults Pistolklubb 0
Älmhults Rödakorskrets 0
Älmhults Simsällskap 0
Älmhults Skytteförening 0
Älmhults Teaterförening 0
Summa 0 0 900 000 254 412 0 0 0 0 0 0 0 0 1 154 412

Bidragstyp
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Statsbidrag 
I diagrammet nedan syns de bidrag som nämndens verksamheter hittills fått. Flertalet 
bidrag har betalats ut under tidigare år men kommer troligtvis att användas under 2021 i 
de flesta fall.  

 

 
 

 

Redovisat bidrag (tkr) Kommentar
Bibliotek
Stärkta bibliotek 2020 850 000 Bidrag mottaget 2020
Stärkta bibliotek drift 306 048 Bidrag mottaget 2020
Läståget 49 495 Bidrag mottaget 2020
Digitalt först 50 000 Bidrag mottaget 2020
Finlandsresa 46 000 Bidrag mottaget 2020
Språkstegen 15 000 Bidrag mottaget 2020
Digidelcenter 30 000 Bidrag mottaget 2020
Kulturskola
Kulturrådsbidrag 2020-2021 350 000 Bidrag mottaget 2020
Allmänt
Sjuklöneersättning 34 037
Simhallen
Lönebidrag 21 146
Totalt 1 751 726
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1 Resultatmål – Prognos 
Som helhet betraktat görs bedömningen att det 2021 är svårt att uppnå resultatmålen. 

 
Aktiviteter och huvudprocessen gällande välfärd är delvis uppnådda. Dock kommer vissa aktiviteter, som till 
exempel nyttjandegraden av simhallen och att antalet besökare ska öka, inte kunna uppnås på grund av pandemin 
och coronasituationen. Likaså bedöms aktiviteterna att identifiera idrottshallar som kan användas på dagtid, då de 
inte används för skolverksamheten och framtagandet av en övergripande utvärderingsmodell inte kunna uppnås. 

Förklaringen till att aktiviteterna under samhällsutveckling och att Älmhults kommun ska ha en 
befolkningsökning med 1% inte delvis uppnås är att det på grund av pandemin är svårt att hitta möjligheter till 
fler kulturprogram 

 

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator Aktiviteter Resultatuppföljning 

Välfärdsprocess                                          
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet 
till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla  
eller återvinna sin förmåga. 

I Älmhults 
kommun arbetar vi 
hälsofrämjande och 
förebyggande 
vilket innebär ett 
minskat stödbehov 

SN, UN, 
KoF, TN 

Andel elever som uppger att 
de har en bra studiero (enkät)                                                                                          
Minskat antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd 

Öppettider och program 
för särskilda målgrupper.                
Öka nyttjandetiden i 
idrotts- och 
gymnastikhallar. 
Nyttjandegraden av 
simhallen ska öka. 
Antalet besökare ska 
öka.                                                                               
Identifiera idrottshallar 
som kan användas på 
dagtid, då de inte 
används för 
skolverksamheten. Ta 
fram någon form av 
övergripande 
utvärderingsmodell. 

Målet bedöms inte 
uppfyllas under året 

Samhällsutvecklings
process                     
Syftet är att skapa en 
attraktiv kommun 
genom effektiv och 
hållbar planering, 
utveckling och 
förvaltning av 
infrastruktur. 

I Älmhults 
kommun skapar vi 
förutsättningar för 
ett rikt och varierat 
fritids-och 
kulturutbud och 
mötesplatser. 

KFN, KS Nöjd Medborgar-Index - 
Kultur (Kolada U09401)                                                                             
Nöjd Medborgar-Index - 
Idrott- och 
motionsanläggningar 
(U09406)                                                                                      
Mätning av antalet deltagare 
i föreningssammankomster 
(via LOK).                                                                                      
Antalet boklån per invånare  

Föreningsstöd och 
service.                                                  
Aktivt ansöka om extern 
finansiering och 
samprojekt med andra 
kommuner och aktörer.                                           
Planera för mötesplatser 
inom ramen för nya och 
gamla områden.                                                                             
Arbeta fram gemensam 
definition av 
mötesplatser.  

Målet bedöms 
uppfyllas under året 

  I Älmhults 
kommun ökar 
befolkningen med 
1% årligen. 
Befolkningsökning
en sker i 
kommunens olika 
delar.   

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN 

SCB befolkningsstatistik.  Fler kulturarrangemang. 
Ta fram en aktivitets- 
och fritidskalender 
(pamflett) för att lyfta 
fram och tydliggöra 
intressanta platser i 
Älmhults kommun.  

Målet bedöms 
uppfyllas under året 

  I Älmhults 
kommun får du 
snabb och effektiv 
service dygnets 
alla timmar 

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÖF, GN 

Nöjd Medborgar-Index - 
(Kolada U00400)                                         
Andel som får svar på e-post 
inom en dag, (%) (Kolada 
U00442)                                                                                             
Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 

Utveckla e-tjänster för 
bokning och 
bidragsansökan. 

Målet bedöms 
uppfyllas under året 
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fråga, (%) (Kolada U00413)                                                                          
Andelen e-tjänster ska öka 
(IT-avd) 

 

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas 
 

2. Ekonomi – Prognos 
2.1 Driftsredovisning - Prognos 
Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett underskott på 379 tkr. Den största osäkerheten i prognosen är 
kopplat till när på året verksamheterna kan gå tillbaka till ett normalt läge efter pandemin. I prognosen är det 
beräknat att ett normalläge kommer att inträffa på sensommaren. En annan stor osäkerhetsfaktor i denna prognos 
är hur nämnden ska besluta om bidragsutbetalningar under året. Denna prognos utgår från att samtliga 
budgeterade bidrag kommer att betalas ut. Prognosen är beräknad utifrån att nämnden inte belastas med några 
kapitalkostnader för konstgräsplanen, skulle så bli fallet kommer resultatet att försämras med ungefär 450 tkr. 

I stort sett är alla nämndens verksamheter berörda på ett eller annat sätt av den pågående pandemin. Det rör sig 
om allt från inställda eller eventuellt flyttade arrangemang, minskat antal besökare, undervisning som sker via 
datorn till minskade grupper i idrottshallar och på idrottsplatser. Detta gör prognosarbetet komplicerat och 
osäkerhetsfaktorerna kvarstår tills pandemirestriktionerna är avskaffade. Nämndens verksamhet kommer att få 
minskade kostnader för vissa saker. Intäkterna är negativt påverkade av pandemin, framför allt finns det en stor 
osäkerhet för inträdesavgifterna i simhallen. De årskort som köptes i samband med öppningen i höstas är 
förlängda under hela den tid som restriktionerna gäller. Men även uthyrning av idrottslokaler har påverkats då det 
inte finns några tävlingar eller cuper samt att träningar är av mindre omfattning än normalt. Troligtvis kommer 
inte heller kulturskolan att kunna ha full elevavgift för alla elever.  

Nämndens verksamheter har inga större kostnadsökningar som kan hänföras till pandemin. Denna 
prognos är lagd utifrån att simhallen kommer att hålla stängt under hela våren samt att 
kulturverksamheten inte kommer att kunna genomföra några större arrangemang under våren. I 
prognosen beräknas bibliotek, fritidsgård samt kulturskolan ha öppet som normalt. Dock kan man se en 
nedgång i antalet besökare på fritidsgården samt att det finns en befarad nedgång i antalet elever på 
kulturskolan.  
Det största överskottet hänför sig till kulturverksamheten som beräknar visa ett överskott på 275 tkr. 
Nästan hela summan beror på en felaktig budgetering av Älmhultsfestivalen. Verksamheten planerar i 
denna prognos att använda sig av hela budgeten för kulturaktiviteter samt kulturstöd trots att 
verksamheten troligtvis bara pågår under ett halvt år. Förklaringen till detta är att dessa två budgetar har 
fått en kraftig nedskärning på över 30 procent jämfört med tidigare års budgetar.  
Totalt kommer budgeten för simhallen också att visa ett underskott, 560 tkr, kopplat till betydligt lägre 
intäkter. Detta trots att personalkostnaderna är lägre en budgeterat. Intäktsminskningen gäller både 
inträdesavgifter men även försäljning i cafeterian. 
Även biblioteket beräknar göra ett mindre underskott om 190 tkr det mesta av underskottet är kopplat 
till it-kostnader.  
Både fritidsgården och kulturskolan samt fritidsverksamheten beräknas hålla sin budget trots att de har 
en låg förbrukning av budgeten hittills.  
Verksamheten för nämnden samt övergripande verksamhet beräknas visa ett mindre överskott, 
mestadels kopplat till lägre kapitalkostnader än budgeterat. 
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2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse 
Varje enhetschef och verksamhetsansvarig har fått i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att nå en budget i 
balans. 

 

2.2 Investeringar - Prognos 
Av årets investeringsbudget på 3 125 tkr planeras för tillfället 2 985 tkr att användas.   
För tillfället är prognosen på årets investeringsanslag, som uppgår till 1 625 tkr, att samtliga projekt förutom ett 
kommer att genomföras. Det projektet som inte kommer att genomföras är ”Nytt underlag ridhus”. Osäkerhet 
råder fortfarande om den totala kostnaden för projekten.  

Av nämndens investeringsanslag, som uppgår till 1 500 tkr, är planen att hela anslaget kommer att förbrukas. För 
tillfället har förvaltningen planerade projekt uppgående till 955 tkr. Dessa är på Haganäs, ”Tagg och sektionering” 
samt ”Grindar till simhallen”, dessutom planeras för projekten ”Friluftslivets år”. Endast projektet ”Tagg och 
sektionering”, samt ”Grindar till simhallen” är beslutade av nämnden. 

 

    PROJEKTEN UNDER 2021 
FRÅN PROJEKTENS START 

TILL SLUT 

Skattekollekti
vet (tkr)   

Utfall 
2021-

03 
Budge
t 2021 

Progno
s DR1 

2021 

Avvikel
se 

budget/ 
prognos 

2021 

Ack 
utfall 

tom            
2021-

03 
Total 

budget 

Slut-
progn

os  

Avvike
lse 

budget/ 
progno
s 2021 

Investeringsan
slag 

Net
to 0 1 625 1 485 140 135 1 760 1 620 140 

Investeringsra
m 

Net
to 0 1 500 1 500 0 

Ej tillämplig på investeringsram = 
ettårig 

Summa   0 3 125 2 985 140               
 
För tillfället är prognosen på årets investeringsanslag, som uppgår till 1 625 tkr, att samtliga projekt 
förutom ett kommer att genomföras. Det projektet som inte kommer att genomföras är ”Nytt underlag 

SCB    
3 pos Verksamhet (tkr)

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Prognos 
Dr1 2021

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

2021
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 189 443 443 0
310 Stöd till studeiorganisationer 710 680 680 0
315 Allmän kulturverksamhet, övrigt 2 448 2 139 2 124 15
320 Bibliotek 9 049 8 885 9 075 -190
330 Kulturskolan 4 168 4 216 4 216 0
300 Allmän fritidsverksamhet 2 699 2 040 2 040 0
340 Idrotts- och fritidsanläggningar 14 264 16 536 17 055 -519
350 Fritidsgård 3 267 3 506 3 506 0
920 Gemensam verksamhet 2 554 2 957 2 642 315

Summa 39 348 41 402 41 781 -379
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ridhus”. Osäkerhet råder fortfarande om den totala kostnaden för projekten. Av nämndens 
investeringsanslag, som uppgår till 1 500 tkr, är planen att hela anslaget kommer att förbrukas. För 
tillfället har förvaltningen planerade projekt uppgående till 955 tkr. Dessa är på Haganäs, ”Tagg och 
sektionering” samt ”Grindar till simhallen”, dessutom planeras för projekten ”Friluftslivets år” och 
”Digidel center på biblioteket”.  
 
 

3. Arbetsmiljömål 

 
 
Kultur- och fritidsverksamheterna följer handlingsplanen och skapar åtgärder så att chefer och 
medarbetare aktivt deltar i planering och planeringsprocessen för enheternas och nämndens 
arbetsmiljömål. Bland annat har alla enheter svarat på de enkäter som lämnats ut och utifrån dem har 
enheterna/verksamheterna gjort handlingsplaner.  
Det har också skapats en verksamhetsövergripande samverkansgrupp (VÖS) med representanter från 
berörda fackförbund. VÖS har möte en gång per månad inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde. 
Sjuktalet är i skrivande stund inte klart men följs upp på nästa VÖS. 
Likaså har förvaltningen, kultur- och fritidsverksamheterna, ännu inte tagit fram ett gemensamt årshjul 
för arbetssätt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dock följer kultur- och fritidsverksamheterna det 
årshjul som är framtaget av HR-avdelningen i kommunen. 
Verksamheterna/enheterna beaktar alltid en jämställdhet och mångfald vid eventuella rekryteringar som 
behöver göras. Kultur- och fritidsverksamheterna följer också kommunens jämställdhets- och 
mångfaldspolicy som kommunen har tagit fram. 
 
 

Arbetsmiljö Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Arbetssätt 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald

Fokus det kommande året
Öka medarbetarnas 
delaktighet i 
planeringsprocessen.

Bibehålla en fortsatt 
låg sjuknivå.

Årlig uppföljning Jämställd rekrytering

Handlingsplan/åtgärder

Se till att samtliga 
medarbetare aktivt 
deltar i arbetet med 
planeringen.

Öka medarbetarnas 
delaktighet i 
planeringsprocessen.

Ta fram ett årshjul för 
förvaltningen.

Särksilt beakta 
jämställdhet/mångfald 
vid rekrytering utan att 
ge avkall på 
kvalifikationer.
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ärenden kultur- och 

fritidsnämnden 

Januari 

Förberedelser 
Ekonomi: Internbudget – det nya året 
  Bokslut föregående år 

Februari – Nämndsmöte 1 

Ekonomi: Bokslut, föregående år 
  Internbudget innevarande år, slutgiltig budget 
Enheter: Inlämnande / presentation verksamhetsplaner 
Nämnd: ??? 

Mars – Nämndsmöte 2 

Ekonomi: Prognos, efter februari 
  Ev. Budgetinformation (nästa år) 
Enheter: ?? 
Nämnd: Statistikrapporter 
  Delrapport och uppföljning gällande  
  förvaltningsuppdrag, mål- och riskanalys 

April – Nämndsmöte 3 (heldag) 

Ekonomi: Delårsrapport 1 
  Budgetinformation (nästa år) 
Enheter: Enhetschefer deltager del av dagen 
Nämnd: Vision-, mål- och utvecklingsarbete, nästa år 
   

Maj – Nämndsmöte 4 

Ekonomi: Prognos, efter april 
  Budgetinformation (nästa år) 
Enheter: ?? 
Nämnd: ??? 

Juni – Nämndsmöte 5 

Ekonomi: Prognos, efter maj 
  Budgetbeslut (nästa år) 
Nämnd: Beslut mål (nästa år) 
  Delrapport och uppföljning gällande  
  förvaltningsuppdrag, mål- och riskanalys 

Juli 

Semestertider 

Augusti 

Förberedelser 
Ekonomi: Delårsrapport 2 
Presidiet: Extra möte – information & planering 

September – Nämndsmöte 6 

Ekonomi: Delårsrapport 2 (maj-augusti/september) 
Enheter: ?? 
Nämnd: Delrapport och uppföljning gällande  
  förvaltningsuppdrag, mål- och riskanalys 

Oktober – Nämndsmöte 7 

Ekonomi: Prognos, efter september 
Enheter: ?? 
Nämnd: ??? 

November – Nämndsmöte 8 

Ekonomi: Prognos, efter oktober 
  Ev resonemang om internbudget – nästa år 
Enheter: ?? 
Nämnd: ??? 

December – Nämndsmöte 9 

Ekonomi: Information/förslag ev beslut internbudget,  
  nästa år 
Enheter: ?? 
Nämnd: Slutrapport gällande förvaltningsuppdrag, mål-  
  och riskanalys 
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