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1 Månadsuppföljning maj 2019 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Kulturverksamhet -12 350  12 350 -27 816 -27 816 0 -26 747 

Fritidsverksamhet -13 364  13 364 -33 087 -33 087 0 -33 271 

SUMMA -25 714  25 714 -60 903 -60 903 0 -60 018 

Investeringar, 
utgift 

       

1.2 Verksamhet 
Förvaltningen förbereder överlämning av Pilängsbadet och idrottshallarna till Kunskapsporten. 
 
Under perioden har förvaltningen arbetat med utveckla kulturgarantin i samarbete med 
skolan. 
 
Sommarprogrammet, sommarlovsaktiviteter och dansveckorna har förberetts och 
marknadsförts i program. 

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Kommentar och analys av utfallet 
Kultur- och fritidsnämnden har en liten budgetavvikelse i perioden. Det finns avvikelser inom 
de olika verksamheterna som i huvudsak beror på att budgetens periodisering inte följer 
utfallet. 
 
Nämndens budget har tillförts 0,4 mnkr inom ramen för kommunens digitaliseringsprojekt i 
syfte att digitalisera lokaluthyrningsprocessen. 
 
Det finns en osäkerhet kring hur den planerade försäljningen av Pilängshallarna och 
Pilängsbadet kommer att påverka nämndens ekonomi under året. Helårsprognosen är dock att 
nämnden totalt håller budget, men att det kan finnas budgetavvikelser inom de olika kultur- 
och fritidsverksamheterna. 
 
Kulturverksamhet  
I perioden har kulturverksamheten en negativ budgetavvikelse. Störst avvikelser finns inom 
föreningsbidrag och kulturskolan. Avvikelsen inom föreningsbidrag beror på att lokalbidragen 
varit högre än budgeterat. Motsvarande avvikelse finns på hyresintäkter i fritidsverksamheten. 
Kulturskolans avvikelse finns inom personal och beror på att verksamheten inte är fullt 
bemannad under vårterminen. Skolan kommer att ha full bemanning under höstterminen. 
 
Helårsprognosen för kulturverksamheten är att budget kommer att hållas. 
 
Fritidsverksamhet 
Fritidsverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden. 
Anläggningar har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr som finns på hyresintäkter för lokaler. 
Avvikelsen är kopplad till föreningarnas lokalutnyttjande och lokalbidrag vilket har en negativ 
budgetavvikelse på motsvarande sätt inom föreningsbidrag. 
 
Fritid för barn och unga har en positiv avvikelse på 0,3 mnkr. Intäkterna i 
fritidsklubbsverksamheten har en positiv avvikelse vilket beror på fler barn än budgeterat, och 
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personalkostnaderna är låga i perioden på grund av högt semesteruttag. Vårterminens kostnad 
för kost är ännu inte debiterad. 
 
Helårsprognosen för fritidsverksamheten är att budget kommer att hållas. 

Åtgärder för bokslut i balans. 

1.4 Effektivisering 
Förvaltningen förbereder inför organisationsförändring på anläggningssidan för att klara 
effektiviseringskravet. 

1.5 Personaluppföljning 

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade 
årsarbetare 

 
 
Figur: KFN – Jämförelse av sjukfrånvaro 2018/2019. 
 
 
Sjukfrånvaron under året följer en cykel, där sjukfrånvaron är som högst under 
vintermånaderna. Förvaltningen ser att en del av den sjukfrånvaro som noteras finns inom de 
personalgrupper som arbetar inom yrken som är infektionsexponerade. Inom de områden som 
är infektionsexponerade förläggs verksamheten utomhus då det är möjlig, i syfte att minska 
sjukfrånvaron. 
 
Förvaltningen bedömer att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och 
stress. 
 
I syfte att minska arbetsbelastning och stress har förvaltningen, i samverkan med 
verksamheternas personalföreträdare fastställt mål för arbetsmiljön. Målen innebär att 
arbetet ska rymmas inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever sig 
som en del av arbetsplatsens gemenskap. 
 
Samtliga enheter har tagit fram handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter som syftar till att 
nå måluppfyllelse avseende de båda arbetsmiljömålen. Aktiviteterna syftar till att nå 
måluppfyllelse avseende då båda arbetsmiljömålen. 
 
Arbetsmiljömålen är också en del i nämndens interna kontroll för 2019. Inom ramen för detta 
arbete kommer medarbetares bedömning av om arbetet ryms inom den egna arbetstiden 



Kultur- och fritidsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj 2019 4(6) 

samt om de upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap att göras. Utgångspunkten 
för denna bedömning tas i aktuella frågor i genomförd medarbetarenkät. 
 
Kommunens totala sjukfrånvaro visar en viss ökning för april år 2019 (5,6 procent) i 
förhållande till samma månad år 2018 (5,5 procent). Den totala sjukfrånvaron inom nämndens 
ansvarsområde visar en minskning för april år 2019 (4,2 procent) i förhållande till samma 
månad år 2018 (5,5 procent). Förvaltningen noterar att sjukfrånvaron under januari och 
februari är betydligt lägre 2019 än motsvarande månader 2018. Mars månad har ungefär 
samma nivå som förra året, medan sjuktalen är lägre när det gäller april.  
 
Förvaltningen bedömer att det är för tidigt på året för att dra slutsatser om orsaken till 
förändringen i sjuktalen beror på de insatser som gjorts för att minska stress och öka 
delaktighet. Förvaltningen kommer därför att kontinuerligt följa utvecklingen och analysera 
utfallet under året. 
 
 

 
 
Figur: KFN – Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2018/2019. 
 
 
Under år 2018 noteras en viss fluktuation när det gäller antalet tillsvidareanställda. Denna 
fluktuation har uppkommit i samband med att medarbetare slutat sin anställning och nya 
medarbetare tillkommit. Nedgången under den senare delen av året beror på avslutade 
tillsvidareanställningar som varit vakanta under rekryteringsprocessen. 
 
Under 2019 noteras en ökning av antalet tillsvidareanställningar i förhållande till 2018. 
Ökningen beror på att tidigare vakanta tillsvidareanställningar tillsatts. Antal 
tillsvidareanställda följer personalbudgeten. 
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Figur: KFN – Jämförelse av antalet visstidsanställda 2017/2018. 
 
 
Under senare delen av 2018 noteras en ökning av antalet visstidsanställda. Ökningen beror på 
att vakanta tillsvidareanställningar bemannats med tidsbegränsade vikariat. Under 2019 
noteras en ökning av antalet visstidsanställningar i förhållande till motsvarande period 2018. 
Antalet tidsbegränsade anställningar ligger i linje med den bemanning av vikarier som gjorts 
inom verksamheten under slutet av 2018. 
 
Antal visstidsanställda följer personalbudgeten. 
 
 

 
 
Figur: KFN – Jämförelse av antalet timavlönade anställda 2018/2019. 
 
 
Antalet timanställda följer en cykel under året, där antalet timanställda är högst under 
vinterhalvåret. Antalet timanställda följer samma trend som noteras när det gäller 
sjukfrånvaro. En orsak till detta är att timanställda vikarier anställts för att täcka vakanser vid 
bland annat sjukfrånvaro, men också för att täcka vakanser under arbetsåret. Antalet 
timanställda minskar inte förrän i augusti. Skälet till detta är att timanställda även täcker 
vakanser i verksamheterna under semesterperioden. 
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En viss minskning av antalet timanställda noteras i början av år 2019 i förhållande till 
motsvarande period år 2018. Orsaken till detta bedöms vara att den totala sjukfrånvaron 
minskat under motsvarande period. Denn skillnad som grafen visar mellan åren 2018 och 2019 
avseende månad april är 0,8 tjänst och maj 1,0 tjänst. Skillnaden bedöms vara för liten för att 
vara föremål för analys. 
 
Antal timavlönade följer personalbudgeten. 

1.6 Investeringsredovisning 
Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 0,6 mnkr och avser mindre investeringar. 
50 tkr har använts i perioden avseende investering i Tumblinggolv i Bjärehovshallen som 
inleddes 2018. 
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