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Diarienummer: 2022–000001 
Datum: 2022-11-03 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Moa Gustafsson 
Ekonom 
Ekonomienheten 

Månadsrapport oktober 2022 för
Kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera information om 
månadsrapport per oktober 2022 för Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för oktober visar en positiv prognosavvikelse mot 
helårsbudget på 530 tkr för Kultur- och fritidsnämnden. Det prognosticerade 
överskottet beror till stora delar på högre intäkter på lokaluthyrning än 
förväntat samt mindre personalkostnader. 

Av den totala investeringsbudgeten på 1 820 tkr bedöms 1 320 tkr nyttjas 
innan årets slut. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Facklig samverkan enligt FAS05 
2022-11-10 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och Fritid 



Månadsrapport okt 2022 
Kultur- och fritidsnämnden 

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr) 
Feb Apr Aug Okt 

Nämnd- och styrelse vht 0 -50 -20 -20
Turism 0 0 50 50 
Allmän fritidsverksamhet 0 100 150 100 
Kultur 100 0 0 0 
Bibliotek inkl skolbibliotek F-6 200 200 0 0 
Kulturskola 0 250 400 400 
Fritidsgårdar 0 0 0 0 
Total Summa 300 500 580 530 

Kultur- och fritidsnämnden visar per oktober månad en positiv årsprognos på 530 tkr. Nedan följer en 
kort redogörelse kring varje del. 

Inom nämnd- och styrelse verksamheten bedöms en negativ avvikelse på – 20 tkr baserat på 
föregående års utfall. 
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Inom turismen bedöms en positiv avvikelse på + 50 tkr i slutet av året. Överskottet härleds till att 
tjänsten som Turismutvecklare har minskat med 40 % och att tjänsten inte varit tillsatt under hela året. 

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag har per oktober månad blivit 
utbetalda. Under året har det inkommit högre intäkter på lokaluthyrning än förväntat. Verksamheten 
löper på som planerat och har en årsprognos med positiv avvikelse på 100 tkr. 

Kulturverksamheten löper på enligt plan som till stor del är bidragsfinansierat och prognosen för året 
är därför uppskattad till +- 0. 

Biblioteket inklusive skolbiblioteken för år F-6 är årsprognosen att uppskattad till +- 0. Projektet 
bokstart är i full gång där tanken är att utveckla verksamheten. 

Kulturskolan beräknas ha en positiv avvikelse på 400 tkr vid årets slut. Överskottet härleds till följd av 
vakant tjänst under året men också föräldraledighet. Även projektet med ridån flyttades över till 
investeringar. 

Ung fritids prognos vid årets slut uppskattas till +- 0. Verksamheten löper på enligt plan. 

Årsprognos investeringar (tkr) 

Projekt Feb April Aug Okt Budget 2022 

1304 Konst i offentlig miljö 100 100 100 100 100 

2215 inventarier Kultur- och fritid 130 250 250 250 250 

2230 Ombyggnation bibliotek 62 62 62 62 

2231 Skolbibliotek 200 200 200 200 200 

2258 Kulturskolan 75 158 158 158 158 

2260 Inventarier bollhall 500 500 500 500 

2261 Inventarier Ung Fritid 50 50 50 50 50 

Summa Alla projekt 555 1320 1320 1320 1320 

Prognosen är att Kultur- och fritid kommer ha förbrukat 1 320 tkr av den tilldelade investeringsramen 
om 1 820 tkr vid årets slut. 
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