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Nettoinvesteringar

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET
Driftredovisning / verksamhet
Sammanfattning per KF-verksamhet
Nämnden har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 871 tkr. De största
avvikelserna finns centralt och beror på budgetmedel för oförutsedda händelser.

Kulturverksamhet
Kulturverksamhen har i perioden en positiv budgetavvikelse på 350 tkr. Ej utnyttjade
centralt budgeterade medel bidrar till den positiva budgetavvikelsen med 172 tkr.
Konst- och nämndsverksamheten har positiva budgetavvikelser på 76 tkr respektive
87 tkr. Övriga verksamheter har mindre budgetavvikelser.

Fritidsverksamhet
Fritidsverksamheten har i perioden januari till augusti en positiv budgetavvikelse på
521 tkr.
Centralt budgeterade medel har en positiv budgetavvikelse på 267 tkr, vilket i huvudsak
beror på ej utnyttjade medel för oförutsedda händelser.
Verksamhetsbidrag till föreningar har en positiv avvikelse mot budget på 76 tkr, vilket
beror på att budgetens periodisering ej följer utfallet.
Fritid för barn och ungdom har en positiv budgetavvikelse i perioden på 150 tkr, där
80 tkr finns centralt budgeterat och avser kostnader för lovverksamhet och våga sätta
gränser.
Idrotts- och fritidsanläggningar har en positiv avvikelse mot budget på 87 tkr. På
anläggningarna har hyresintäkter, hyreskostnader en positiv budgetavvikelse vilken
motverkas av en negativ budgetavvikelse på personal.
Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Investeringsredovisning
Nämnden har en investeringsbudget på 785 tkr under 2012. Sammantaget har
investeringar motsvarande 361 tkr genomförts. Resterande investeringsbudget förväntas
användas under året.
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HELÅRSPROGNOS
Driftredovisning
Sammanfattning per KF-verksamhet
Kulturverksamheten förväntas få en positiv avvikelse mot budget på 400 tkr, och
fritidsverksamheten förväntas få en positiv budgetavvikelse på 300 tkr.
Nämndsverksamheten, kapitalkostnader samt intäkter för extern uthyrning förväntas få
positiva budgetavvikelser. Budgeterade medel för oförutsedda händelser förväntas ej
behöva användas.

Kulturverksamhet
Kulturverksamheten förväntas få en positiv avvikelse mot budget på ca 400 tkr. Det
finns centralt budgeterade medel för oförutsedda utgifter, och i dagsläget prognostiseras
att dessa ej utnyttjas under året. Kapitalkostnaderna och nämndsverksamheten förväntas
även ha positiva avvikelser mot budget.

Fritidsverksamhet
Fritidsverksamheten förväntas få en positiv budgetavvikelse på ca 300 tkr. Centralt
budgeterade medel för oförutsedda utgifter bedöms i nuläget ej användas under året, och
kapitalkostnader prognostiseras få en positiv avvikelse mot budget. Intäkter från extern
uthyrning har i perioden varit högre än budgeterat och bidrar till en positiv
budgetavvikelse.

Investeringsredovisning
Nämndens investeringsmedel förväntas användas under året.
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