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 Kultur- och fritidsnämnden 

Överlämnande av kultur- och fritidsnämndens budget-
underlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för 
åren 2022–2024  

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024.        

Bakgrund 

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för 

åren 2022–2024. Senast den 31 augusti ska nämnderna besluta om över-

lämnande av budgetunderlag till budgetberedningen.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån den föreslagna ramen 2022 behöver kultur- och fritidsnämnden spara 

600 000 kronor. Ramen 2023 minskas med ytterligare en miljon kronor. 

Budgetunderlaget beskriver hur de preliminära ramarna kan förväntas 

påverka nämndernas ansvarsområde.  

Barnkonsekvensanalys 

Förvaltningen bedömer att budgetunderlaget har en direkt påverkan på barn. 

I budgetunderlag för 2022–2024 syns barnperspektivet tydligt. Förvaltningen 

har barn och unga som fokusområde under tre av totalt fyra mål. Forskning 

och beprövad erfarenhet ligger till grund för framtagna insatser. Exempel på 

beslut som direkt medför konsekvenser för barn är Stärka mötesplatser på 

landsbygd, tillgängligheten ska stärkas utifrån perspektivet jämlikhet, arbetet 

med demokratistärkande insatser ska utvecklas. Även om samhället har 

öppnat upp mer så föreligger fortfarande en risk att covid-19 kommer 

påverka arbetet med och för barn och unga negativt vilket i så fall kan 

medför att barns och ungas forum för gemenskap och meningsfull fritid 

minskas. 

Slutsatsen är att barn är en prioriterad målgrupp för förvaltningen och 

hänsyn till konsekvenser för barn tas med i analyser framåt.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 20 augusti 2021 
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Inledning  

 

SYFTE 

Syftet med utkast till budgetunderlaget är att ge ar-

betsutskottet, som fungerar som budgetberedande, 

en samlad bild av de ekonomiska och verksamhets-

mässiga förutsättningar i nämnderna som de budget-

förutsättningar som Falköpings kommun antagit in-

för budgetarbetet till flerårsplan för år 2021–2023. 

Nämndernas budgetunderlag ska ha sin utgångs-

punkt i årets budgetförutsättningar men även utifrån 

gällande policy och riktlinjer för ekonomi- och verk-

samhetsstyrning.  

I nämndens budgetunderlag ska även eventuella 

konsekvenser beskrivas utifrån de preliminära ra-

marna från budgetförutsättningarna. 

 

NÄMNDENS UPPDRAG 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån 

de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och 

skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig 

och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverk-

samhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja del-

aktighet och möjlighet till påverkan för dem som 

verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämn-

den bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och 

fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbiblio-

tek och fullgör kommunens uppgifter enligt biblio-

tekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden 

ansvarar för den museala verksamheten enligt mu-

seilagen (2017:563). 

Inom förvaltningen bedrivs en omfattande kontinuer-

lig verksamhet som beskrivs i respektive avdelnings-

plan. 

Nämndens verksamheter vilar på historisk grund 

med utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle 

och ungdomspolitik. Det finns en lång tradition 

kring verksamheternas grunder som springer ur kun-

skap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets 

makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning 

m.m. Samhällets uppbyggnad kring god hälsa för 

alla har utvecklat stora delar av de insatser som 

nämnden ansvarar för idag. Det betyder också att da-

gens utveckling är en del av det långa perspektivet 

framåt.  
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Omvärldsanalys 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påver-

kar våra möjligheter att skapa Det Goda Livet i Fal-

köping och att förverkliga de mål som formulerats 

för kommunens framtida utveckling. Omvärldsana-

lysen ska ge förståelse och skapa handlingsbered-

skap i den kommunala organisationen och fungera 

som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen. 

Falköpings kommun står som alla kommuner inför 

stora förändringar. Befolkningen åldras, teknikut-

vecklingen går snabbare och snabbare, flyttning sker 

från land till stad, klimatet förändras och påverkar 

oss osv. Arbetet med omvärldsanalys innebär att 

Falköpings kommun tar ett helhetsgrepp på de tren-

der och förändringar som bedöms ha störst betydelse 

för kommunen. 

NÄMNDENS OMVÄRDSANALYS 

Närvärld – behov och utveckling  

Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- 

och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 

som inte lär sig simma, föreningar som minskar 

verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt ak-

tiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan bib-

liotekarier och invånare blir färre, kulturarv och kul-

tur som inte upplevs när scener och verksamheter 

inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer 

vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden att 

kompensera för detta i flera år framöver.  

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 

landa i vad som ska prioriteras. I takt med att invå-

narna åldras och att skatteintäkterna används an-

svarsfullt, på vilket sätt blir det bäst och mest effek-

tivt? Vilka mötesplatser ska finnas? Vilka anlägg-

ningar ska finnas och var ska de finnas? På vilket 

sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå så många 

som möjligt på ett så bra sätt som möjligt? Falkö-

pings struktur idag utmanar när resurser ska förde-

las. Det kommer sannolikt att behövas en kultur- och 

fritidsstrategi, som är politiskt antagen, som sätter 

riktningen i sektorns frågor kopplat till kommunens 

övergripande utveckling.  

Arbetet med Falköpings kommuns stadskärna påver-

kar nämndens verksamhet i stor utsträckning. Det 

finns stor efterfrågan på mer kultur i centrum både 

vad gäller mer konst, mer aktiviteter men också ef-

terfrågan av kultur i form av institution. Detta behö-

ver arbetas vidare med.  

Den höga innovationskraft som funnits under pande-

min kommer att prägla utvecklingen av arbetet 

framåt. Det digitala utbud som tagit form behöver 

utvärderas och göras till en del av det basutbud verk-

samheterna består av. Detta skapar utrymme att 

forma om tidigare sätt att bedriva verksamhet på. 

Denna utveckling kommer att synas både kopplat till 

det som erbjuds invånaren och det som påverkar 

medarbetaren. Färre resor till och från arbetet, fler 

digitala möten, fler digitala mötesplatser m.m.  
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Bad och fritid  

Spontanytor/mötesplatser 

Ett underlag togs fram 2018 för att bygga en spon-

tanidrottsplats i Dotorp. Målet var att skapa en att-

raktiv och trygg plats för alla kommuninvånare att 

kunna vara fysiskt aktiv utan att vara föreningsanslu-

ten. I området finns idag bostadsbebyggelse i många 

olika typer med olika socioekonomiska grupper rep-

resenterade. Det finns lika stora, eller ännu större be-

hov av en spontanidrottsyta idag. Trenden har över 

tid varit nedåtgående vad gäller barns och ungas fy-

siska aktivitet, något som blivit ännu tydligare under 

pandemin. Samma trend syns vad gäller förenings-

deltagandet, vilket generellt redan ligger lågt i områ-

det. En yta som ökar attraktiviteten i området, och 

som inbjuder till fysisk aktivitet under ”oorganise-

rade former”, när individen själv vill, skulle bidra till 

att uppnå både målet om ett attraktivare och ett soci-

alt hållbart Falköping. Naturnära och tillgängliga 

mötesplatser och ytor för spontana aktiviteter är inte 

bara på Dotorp ett stort behov utan i hela kommu-

nen. På Dotorp finns ett behov att se över hur ytan 

för idrott är planerad i sin helhet. Området behöver 

stärkas för såväl spontana aktiviteter som för den or-

ganiserade idrotten.   

Odenbadet 

Ett behov av mer simyta på Odenbadet finns. An-

tingen genom att bredda befintlig bassäng med fler 

banor eller bygga en ny träningsbassäng. Just nu be-

står badet av en 25-metersbassäng med 6 banor. 

Klockan 8–15.30 besöker alla skolor i kommunen 

Odenbadet. Cirka 17 000 besöker badet från skolan 

under året. Här har kravet ökat sedan simning inför-

des på betyget. För att bli godkänd i simning krävs 

200 meter simning varav 50 meter på rygg. Dess-

utom har den ökade invandringen lett till att antalet 

elever i behov av simundervisning ökat. Många sko-

lor efterfrågar fler tider för att kunna erbjuda extra 

simundervisning. Samtidigt vill många kunder 

kunna motionssimma under dessa tider. Under skol-

tid är bassängen upptagen av elever. På kvällar hyr 

en förening tider i bassängen. Just nu tränar de alla 

dagar i veckan, förutom onsdagar som vi håller fritt 

från träning. De hyr 2–4 banor vid varje tillfälle och 

här får de dela bassängen med våra besökare som 

vill simma och leka. Som det ser ut nu kan badet inte 

erbjuda klubben mer tider. Det har också bildats nya 

klubbar som håller på med triathlon, som vill ha ti-

der i badhuset. Vi ser en trend i att fler och fler vill 

ha möjlighet att motionssimma eller crawla. Just nu 

får alla konkurrera om platsen i vattnet. En ombygg-

nation skulle förbättra möjligheten för alla intresse-

rade att nyttja bassängen. Det skulle dessutom öka 

möjligheten för fler av kommunens invånare att lära 

sig simma. Kommunens möjligheter att kunna ta 

emot läger i simning skulle också öka. Det vill säga 

att vara den attraktiva lägerstad som kommunen vill 

vara.  

 

En ombyggnation av bassäng skulle ge många posi-

tiva effekter: 

• Skolan skulle kunna erbjudas mer simundervis-

ning. På så sätt skulle simkunnigheten öka hos kom-

munens invånare.   

• Möjligheten att hyra ut banor till föreningar som 

simklubbar och triathlonklubbar skulle öka. 

• Möjlighet att kunna motionssimma under hela ti-

den badet är öppet.  

• Kommunens möjligheter att kunna ta emot läger i 

simning skulle öka. 

Öppen ungdomsverksamhet  

Den öppna ungdomsverksamheten är en plats där 

unga kan få stimulans och stöd att vidareutveckla de 

kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar de 

behöver för att kunna nå sin fulla potential som indi-

vider och samhällsmedborgare. Öppen ungdoms-

verksamhet är därigenom en resurs i folkhälsoarbe-

tet, mänskliga rättigheter och demokratiska proces-

ser är centrala i arbetet. Den öppna ungdomsverk-

samheten är därmed en lärandeprocess, inte bara för 

unga utan också för samhället i sig. Det är en inves-

tering som alla tjänar på. För ett samhälle som efter-

strävar inkludering och social sammanhållning så 

har den öppna ungdomsverksamheten en viktig roll 

att spela men det måste tilldelas, i relation till målen 

och uppdraget, ändamålsenliga resurser. I dagsläget 

finns inte resurser för att uppnå målen fullt ut, inte 

heller de ambitioner som verksamheten har. Det blir 

tydligt i lokaliteter såväl som antal personal och öp-

pettider på mötesplatserna. I ett jämförelseperspektiv 

satsar Falköpings kommun mindre resurser till öp-

pen ungdomsverksamhet än vad många andra kom-

muner gör i Sverige. För att nå målen och ambitions-

nivån samt fylla den viktiga samhällsfunktionen, 
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men också möta ungas behov i framtiden är det ab-

solut nödvändigt med mer resurser till verksam-

heten.  

Bibliotek  

Verksamheten Bibliotek består av ett huvudbibliotek 

och sex filialer. 

Huvudbibliotek 

Lokalerna är väl planerade och anpassade för biblio-

teksverksamhet. E-tjänster ökar, fysiskt bestånd 

minskar och fler flexibla mötesplatser skapas i loka-

lerna. För att ytterligare öka attraktivitet för biblio-

tekets besökare behöver mer publik yta göras till-

gänglig. Ett ökat tryck finns på studierum och grupp-

rum i biblioteket eftersom många besökare använder 

bibliotekets lokaler för studier och gruppsamtal, nå-

got som verksamheten vill främja. Om fritid, strategi 

och stab hittar andra lokaler kan mer yta skapas för 

besökarna.  

Filialer 

Lokalens placering är viktig för att skapa god till-

gänglighet och säkra arbetsmiljön för personalen.  

På samtliga filialer utom Åsarp förekommer ensam-

arbete främst kvällstid. Ensamarbete är svårt att lösa 

eftersom personlig service är viktig och uppskattas. 

Placering i skolan är inte optimalt för ett folkbiblio-

tek samtidigt som flera samarbetsvinster finns.  

 

Floby ryms i dag i gamla kommunalhuset plan 2. 

Lokalerna är väldigt omoderna och tråkiga. En total 

renovering behövs för att kunna erbjuda en attraktiv 

biblioteksmiljö för invånarna i Floby. Ett alternativ 

är att flytta biblioteket till vårdcentralen, då krävs 

det en omfattade renovering. Behov av självbetjä-

ningsautomat finns för att förbättra arbetsmiljön. 

Stenstorp finns i samma hus som Science Center på 

plan 2. Lokaler och inredning är fortfarande gång-

bara men läget är helt fel. Grupper exkluderas från 

att besöka biblioteket på grund av det svårtillgäng-

liga läget, den inomhushiss som idag finns för att 

komma till biblioteket fungerar inte tillfredsställande 

och är svår att använda. För att få tillgång till hissen 

måste besökaren påkalla uppmärksamhet hos perso-

nalen via en porttelefon. Stort behov finns om byte 

av lokal eller byte av våning med Science Center. 

Ny tillgänglig lokal med meröppet och självservice 

skulle höja attraktiviteten och göra biblioteket med 

tillgängligt för skola/förskola och övriga besökare. 

Kulturarv 

Utmaningarna och behoven som presenterades i ut-

redningen Möjligheter för samlad kulturarvsverk-

samhet i Åsarp (2019) kvarstår till stora delar för av-

delning Kulturarv. Flera av dem kan primärt uppfattas 

vara kopplade till fysiska lokaler men handlar egent-

ligen om verksamhetens möjligheter till utveckling 

och hur uppdrag ska genomföras.    

Kulturarvet på Falbygden är helt unikt men resurs-

erna avsatta för att jobba aktivt med landskapet, Fal-

bygdens museum, Ekehagens Forntidsby och kom-

munens föremålssamling är inte överensstämmande 

med behovet. För att lyfta kulturarvet på det sätt som 

krävs behövs ett antal beslut kring hur nämnden ska 

arbeta vidare med frågan. 

Avdelningens verksamhet bedrivs idag på två hu- 

vudenheter (Falbygdens museum och Ekehagens 

Forntidsby), ett föremålsarkiv (Gamla Aristo) samt 

till viss del ute i kulturarvslandskapet. Splittringen i 

sig hämmar. Nuvarande lokaler begränsar också på 

olika sätt. Förutom brist på ytor och funktioner, är 

praktiska omständigheter ett bekymmer, exempelvis 

i museibyggnaden. Nuvarande byggnader används 

fullt ut, men medger få fortsatta utvecklingsmöjlig-

heter. Museets basutställning är fin men dryga 25 år 

gammal och därmed i behov av att moderniseras, då 

både innehåll, visualiserings- och berättarmetoder 

samt teknik är delvis föråldrad men framför allt sli-

ten. På en helt annan adress, med få möjligheter att 

tillgängliggöra och arbeta effektivt, ligger museets 

föremålsarkiv. Byggnaden är bra för samlingsvård, 

men är intressant för andra funktioner och har brister 

ur tillgänglighetssynpunkt. Även Ekehagens mottag-

ningsbyggnad har på flera sätt nått sin fulla kapacitet 

med få möjligheter till utveckling.  

Landskapet och kulturarvet runt Falköping har stora 

potentialer för att spela en större roll för besöksnä-

ringen, men behöver presenteras tydligare för att nå 

sin fulla potential. Ekehagen skulle kunna utvecklas 

till ett starkare besöksnav specialiserat på landskapets 

förhistoria och geologi. Avdelningen behöver få klar-

het i om nuvarande föremålsarkivs framtid, reda ut 

var och hur avdelningen på bästa sätt bedriver verk-

samheterna och därmed definiera uppdraget.   
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Kommunfullmäktiges övergripande mål och agenda 2030 

MÅLSAMMANSLAGNING 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De glo-

bala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa 

klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den lö-

pande måltexten.  

Falköpings kommuns mål för år 2022–2024 är: 

- Skapa förutsättningar för ett socialt håll-

bart Falköping 

- Skapa förutsättningar för ett attraktivt Fal-

köping 

- Skapa förutsättningar för ett näringsliv 

som utvecklas 

- Kommunens organisation ska vara ut-

vecklande och förnyande med en tillits-

baserad styrning 
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Verksamhetsplanering 

 

Kulturverksamhet: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting inom kulturområdet (stöd 
till föreningar, bibliotek, musikskola etc) per invånare den 31/12. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, 
bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag  

Fritidsverksamhet: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting inom fritidsområdet, di-
viderat med antal invånare 31/12, Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig 
regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag 

VERKSAMHETEN I ABSOLUTA TAL NYCKELTAL 

Nyckeltalen som presenteras för fritids- och kultur-

verksamhet är hämtade från Räkenskapssamman-

draget som samtliga kommuner årligen lämnar upp-

gifter till. Två andra kommuner tillsammans med ri-

ket och länet har valts som referensvärden. Verk-

samheter som ingår i måtten bedrivs huvudsakligen 

av kultur- och fritidsnämnden med undantag för 

kultur/musikskola som hör till barn- och utbild-

ningsnämnden. Falköpings kostnader per invånare 

för kulturverksamheten visar en jämnt stigande ut-

veckling som ligger nära rikets jämförelsetal men 

över länets och jämförelsekommunernas värden. 

Falköpings kostnader per invånare för fritidsverk-

samhet varierar mellan åren och har minskat något 

och kan sägas ligga i nivå med länet för tidigare år 

men med större avvikelse för sista året. 

PERSONALPLANERING 

Inom förvaltningen finns något mer än 70 årsarbe-

tare varav drygt 60 tillsvidareanställda. Inom badet 

och Ekehagens Forntidsby finns stort behov av sä-

songspersonal under vår/höst alternativt sommar. 

Öppna ungdomsverksamheten behöver personal un-

der kvällar/helger och även viss säsongsinriktning. 

Detta innebär att ett större antal tim- och visstidsan-

ställningar behövs för att klara driften.  

 2 017      2 018      2 019      2 020     

Kostnad kulturverksamhet, kr/ inv

Falköpings kommun  1 241      1 300      1 335      1 362     

Riket  1 294      1 336      1 359      1 335     

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)  1 163      1 210      1 226      1 208     

Skövde kommun  1 214      1 154      1 135      1 144     

Marks kommun  955      982      994      1 023     

Kostnad fritidsverksamhet, kr/ inv

Falköpings kommun  1 591      1 707      1 556      1 494     

Riket  1 708      1 760      1 783      1 784     

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)  1 545      1 575      1 598      1 604     

Skövde kommun  2 616      2 586      2 510      2 618     

Marks kommun  1 407      1 372      1 476      1 603     
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Personalomsättningen är relativt låg. Tre pensions-

avgångar kan ske inom planeringsperioden om per-

sonen väljer att sluta vid 65 års ålder. Åtgärder för 

effektivisering kommer att minska personalantalet 

med en till två årsarbetare under planeringspe-

rioden. 
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Preliminär budgetram för år 2022

DEMOGRAFIMODELL 

Falköpings kommuns demografimodell baseras på 

förändringar i budget mellan budgetåren i respek-

tive åldersgrupp.  

- 1-5 år 

- 6-15 år 

- 16-18 år 

- +65 år 

Förändringen i respektive åldersgrupp multipliceras 

sedan med kommunens nettokostnad, enligt räken-

skapssammandraget för år 2018, uppräknat med 

förväntad prisutveckling till år 2022.  

 

NETTOKOSTNADER 

För att kompensera nämnder utifrån prisökningar 

används SKRs modell för prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) för övrig förbrukning, vilket för 

år 2022 beräknas till 2,0 %. Förändringen avser 

nämndens nettokostnad, alltså resultatet av nämn-

dens kostnader minus intäkter räknas upp. Nämnder 

som till stor del finansieras av statliga bidrag eller 

andra intäkter riskerar därför att inte få någon upp-

räkning av sina nettokostnader, eftersom modellen 

baseras på att även intäkterna bör öka i samma nivå 

som kostnaderna. 

DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGAR 

I flerårsplan för år 2021–2023 finns kommunens 

fleråriga investeringsprojekt specificerade. I resurs-

fördelningen ges respektive nämnd som är inblan-

dad i investeringen en kompensation utifrån det 

projektdirektiv som finns framtaget, om inget annat 

anges i projektdirektivet. Eventuella avvikelser 

mellan medlen som fördelas igenom resursfördel-

ningen och verkligt utfall kan behöva justeras i 

kommande budgetar. I detta ingår inte kompensa-

tion för kapitalkostnader. 

ÖVRIGA JUSTERINGAR 

Nämndernas ramar kommer även under budget-  

perioden justeras med årets löneöversyn och kapi-

talkostnader som ännu inte är klara. 

Ingen av ovanstående justeringar kommer dock ha 

någon påverkan på kommunens resultat då kostna-

den finns budgeterad under centrala poster eller 

inom finansen. 

Demografiförändrningar år 2021-2024

antal 2021 2022 2023 2024

1-5 år  2 039      6     -27      3     

6 - 15 år  4 351     -84      39      6     

16 - 18 år  1 238     -22      9      2     

+65 år  7 478     -123      45      11     
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Preliminär resultatbudget 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE RESULTATBUDGET 

FÖR PERIOD ÅR 2022–2024 

Nämndens preliminära budgetram för år 2022 upp-

går till 69,1 mnkr och motsvarar cirka 3 % av kom-

munens skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Ändringar jämfört med föregående års ram består 

av generell uppräkning av verksamhetskostnader 

och intäkter med 2 % samt politiska justeringar 

motsvarande 1 % för att nå kommunens finansiella 

mål. Ändringarna innebär att ramen minskas med 

0,6 mnkr. Nämnden har även tillförts 5,1 mnkr för 

enheten Platåberg som år 2021 överförts från tek-

niska nämnden genom särskilt fullmäktigebeslut. 

Effekter av löneavtal för år 2020 och 2021 samt ka-

pitalkostnader kommer att justeras senare. Nämn-

dens ram för år 2023 påverkas av fortsatta åtgärder 

för ekonomisk balans av kommunens budget. Den 

politiska justeringen utgör 1,5 % av ramen och mot-

svarar cirka 1 mnkr ramsänkning. 

Budgeten för år 2021 är i nivå med nämndens verk-

samhetsplan och har inte justerats för aktuella löne-

avtal m.m. Prognosen för år 2021, efter april, kan 

därför inte jämföras mot budgeten för året. Prog- 

nosens utfall visar ett underskott om 3,8 mnkr som 

beror på minskade intäkter till följd av pandemiåt-

gärder.  

Kostnaderna i den preliminära budgeten för år 2022 

består till nära hälften av personalkostnader, en fjär-

dedel lokaler och kapitalkostnader samt resterande 

fjärdedel av övriga externa och interna kostnader 

varav stor del föreningsbidrag. Intäkternas bety-

delse kan vara en källa till sårbarhet för verksam-

heterna då avgifter och hyror styrs av efterfrågan. 

Detta har visat sig under tiden covidpandemin på-

gått.  

PRELIMINÄR RESULTATBUDGETS PÅVERKAN 

PÅ NUVARANDE VERKSAMHET 

Personal- och verksamhetskostnader utgör större 

delen av nämndens förutsättningar och kommer att 

påverkas av uppdraget att minska nämndens ram. 

Ett antal alternativa förslag till åtgärder har lyfts 

fram under arbetet. Inriktningen har varit att finna 

åtgärder som bibehåller förmågan att uppnå kom-

munens och nämndens mål.  

Effekten av anskaffning av nytt verksamhetssystem 

kommer att ge ökade digitala möjligheter till själv-

service och förändrade arbetsrutiner som förväntas 

bidra till minskat behov av personella resurser inom 

förvaltningen. Systemet kommer att vara driftsatt 

fullt ut under året med möjlighet att nå effekt under 

år 2022. 

Förslag finns även att minska nivån på aktivitets-

medel för inkludering av nyanlända i form av 

språkvän från 0,3 till 0,2 mnkr för år 2022. Detta 

minskar egna program och arrangemang men kom-

mer sannolikt kompenseras något av en utökad 

samverkan med andra parter. Eftersom verksam-

heten inte haft möjlighet att bedrivas som tidigare 

på grund av pandemin finns det utrymme för om-

ställning. De som tagit del av verksamheten har 

andra förväntningar än vad de tidigare hade. Det är 

Prel. resultatbudget (mnkr)  Budget 2021 
Prognos april 

2021 
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter

Avgifter mm  9,7      6,3      9,7      9,7      9,7     

Statsbidrag  1,6      1,6      1,6      1,6      1,6     

Övriga intäkter  2,8      2,1      2,8      2,8      2,8     

Interna intäkter  1,6      1,6      1,6      1,6      1,6     

Summa intäkter  15,7      11,6      15,7      15,7      15,7     

Kostnader

Personalkostnader -37,9     -40,9     -38,6     -37,9     -37,9     

Verksamhetskostnader -16,8     -18,4     -18,3     -18,0     -18,0     

Kapitalkostnader -2,5     -3,1     -3,4     -3,4     -3,4     

Interna kostnader -23,2     -24,5     -24,5     -24,5     -24,5     

Summa kostnader -80,3     -86,9     -84,8     -83,8     -83,8     

Resultbudget för nämnd -64,6     -75,4     -69,1     -68,1     -68,1     
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dock ett tapp att minska en redan liten verksamhets-

budget då det redan idag upplevs svårt att få runt 

verksamheten.  

Åtgärder under år 2023 kommer med stor sannolik-

het att påverka personal- och verksamhetskostna-

derna. Lokalkostnaderna är mer trögrörliga med det 

regelverk som finns för avveckling. 
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Preliminär verksamhetsbudget 

STRATEGI - LEDNING 

Verksamheten Strategi – Ledning utgörs av förvalt-

ningsledning och vissa övergripande verksamheter 

samt nämndskostnader. 

Nivån på aktivitetsmedel minskas 0,1 mnkr för in-

kludering av nyanlända i form av språkvän från år 

2022. 

KULTUR 

I området Kultur ingår bibliotek och kulturarv (mu-

seum och Ekehagens Forntidsby). 

Verksamheten påverkas inte av någon ramföränd-

ring. 

FRITID 

Verksamhet Fritid innehåller bad, fritid och öppen 

ungdomsverksamhet.  

5,1 mnkr har tillförts verksamheten för enheten 

Platåberg som år 2021 övertogs från tekniska 

nämnden. 

Effektiviseringsåtgärder om 0,5 mnkr kommer att 

påverka verksamheten från år 2022 genom ökad di-

gitalisering och nya arbetsrutiner. 

Försöksperioden om ett år för att överta städning i 

Odenhallen, Frejahallen och Beachhallen förlängs 

att gälla även år 2022. Verksamheten i hallarna har 

varit begränsad under pandemin varför rättvisande 

utvärdering inte kan göras. 

ÖVRIG EFFEKTIVISERING 

Att effektivisera inom nämndens ansvar är som för 

alla en stor utmaning. Det mindre formatet på 

nämnd och verksamhet gör eventuellt uppgiften nå-

got svårare då det sällan finns dubbletter av funk-

tioner, uppgifter eller roller. Vid ett läge som inför 

2022 där nämnden genom införande av nytt bok-

ningssystem åstadkommit effektivisering inom ett 

område hade dessa resurser tydligt kunna användas 

för att fylla andra behov och nå längre inom ett 

målområde. Detta beskrivs i nämndens omvärlds-

analys. Nämnden bedömer att mer resurser behövs 

för att uppnå målen framöver.  

Åtgärder för år 2023 har inte preciserats och hän-

förs därför inte till någon av verksamheterna ännu. 

 

 

 

 

  

Prel. verksamhetsbudget 

(mnkr)  
Budget 2021 

Prognos april 

2021 
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Strategi - Ledning -12,1 -12,9 -12,0 -12,0 -12,0

Kultur -15,5 -16,7 -15,5 -15,5 -15,5

Fritid -37,0 -45,8 -41,6 -41,6 -41,6

Effektivisering 1,0 1,0

Nämndens budgetram -64,6 -75,4 -69,1 -68,1 -68,1
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Preliminär investeringsbudget 

ÖVRIGA INVESTERINGAR 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar utgörs av 

verksamhetens behov av inköp och utbyte av inven-

tarier. Investeringsramen uppgår till 1,6 mnkr.  

I samband med övertagande av verksamheter på 

Mösseberg överfördes 0,7 mnkr.  

Kultur- och fritidsnämnden har historiskt haft en in-

vesteringsbudget som täkt behovet av inventarier i 

verksamheterna. Summan har varit runt 1 miljon kr. 

Inom andra nämnder som har underhåll av verk-

samheter finns det större investeringsutrymmen. 

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att en stående 

investeringsram på 5 miljoner kronor skulle ta hän-

syn till löpande investering inom kultur- och fritids-

området. Anläggningsbeståndet inom kultur- och 

fritidsnämndens ansvar skulle då prioriteras inom 

nämnden istället för att vara en del av den årliga 

kommunövergripande investeringsprocessen. Det 

blir lättare att bedöma behovet och prioritera mellan 

olika insatser inom verksamheten om detta görs 

möjligt. Detta ersätter inte fastighetsinvesteringar 

som förvaltningen lämnar ifrån sig till Fastighetsav-

delningen årligen.   

 

  

Prel. investeringsbudget (mnkr)  
Prognos utfall 

tom 2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Investeringar -1,6 -5,0 -5,0 -5,0

Inventarier -1,6 -1,6 -1,6

Nytt behov -3,4 -3,4 -5,0

Summa nämnden -1,6 -5,0 -5,0 -5,0
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Förändring av verksamhet med eventuell påverkan på 

andra nämnder 

 

STÄDNING AV IDROTTHALLAR 

År 2021 övertog nämnden, under en försöksperiod 

om ett år, ansvaret för städning av Odenhallen, 

Frejahallen och Beachhallen. Eftersom verksam-

heten inte kunnat bedrivas i normal omfattning på 

grund av pandemin behöver försöksperioden för-

längas till att omfatta även år 2022. Berör tekniska 

nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. 

UTHYRNING SAMLINGSLOKALER 

Uppsägning av ett antal samlingslokaler, med litet 

intresse för uthyrning, gjordes vid årsskiftet 

2020/2021. Från år 2022 återgår lokalerna till tek-

niska nämnden. 
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