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Ekonomi 

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 4,3 
mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. 
  
Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av de 2 mnkr som tillkom i 
budget 2018 för regionalt samarbete inom kulturskolan samt lägre hyreskostna-
der (ca 1 mnkr) och ökade intäkter inom fritidshemsverksamheten (ca 1 mnkr). 
 
 

 KFN Utfall 
sep 

Budget 
sep 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 

Intäkter 14,1 15,3 17,7 18,2 -0,5 -3 % 

Kostnader -113,7 -118,7 -150,4 -155,2 4,8 3 % 

Nettokostnader -99,6 -103,4 -132,7 -137,0 4,3 3 % 

Budget 2018 är minskad med 1,0 mnkr genom ombudgetering. 

Nettokostnader per verksamhet 

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende sammanställning. 
 

KFN Utfall 
sep 

Budget 
sep 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 

Idrott föreningar och hallar -31,0 -32,7 -39,4 -41,4 2,0 5 % 

Sport- och friluftsanlägg-
ningar -25,7 -25,3 -34,5 -34,0 -0,5 -2 % 

Kulturenheten -3,8 -4,1 -5,4 -5,4 0,0 0 % 

Bibliotek -16,9 -18,2 -22,5 -24,1 1,6 7 % 

Kulturskola -10,9 -9,0 -14,8 -14,0 -0,8 -6 % 

Ung fritid -6,6 -8,2 -10,1 -11,1 1,0 9 % 

Centralt anslag -4,7 -6,0 -5,9 -7,0 1,1 15 % 

Nettokostnader -99,6 -103,4 -132,7 -137,0 4,3 3 % 

Budget 2018 är minskad med 1,0 mnkr genom ombudgetering. 

Idrott, föreningar och hallar 
Nettokostnaderna för Idrott, föreningar och hallar är lägre än budget och beror på 
högre intäkter till följd av ökad uthyrning av lokaler. Samtidigt är det ökade städ-
kostnader mellan år 2017 och 2018 efter en omfördelning av kostnader mellan 
skolan och idrotten, men även efter att nya städavtal har skrivits. 
  
Prognosen för helåret är en positiv avvikelse på 2,0 mnkr (5 %) till följd av högre 
intäkter än budgeterat.  
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Sport- och friluftsanläggningar 
Nettokostnaderna för Sport- och friluftsanläggningar är högre än budget och be-
ror på att intäkterna för uthyrning av sport- och friluftsanläggningar ligger lägre än 
budgeterat, men i linje med 2017 års utfall. 
  
Driften av Täby IP togs över av kultur och fritid den 1 maj 2018, dock är verksam-
heten budgeterad på helår. Viss osäkerhet finns kring intäkter och kostnader för 
Täby IP under året. 
  
Sport- och friluftsanläggningar prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 
0,5 mnkr (2 %) till följd av lägre intäkter för uthyrning. 
  
Kulturenheten 
Nettokostnaderna för Kulturenheten är lägre än budget och beror på att alla kost-
nader för flera av de större evenemang som har genomförts under sommaren 
inte har inkommit. 
  
Prognosen på helår är i linje med budget.  
  
Bibliotek 
Nettokostnaderna för biblioteksverksamheten är lägre än budget och beror på ett 
bidrag från Kulturrådet på 0,4 mnkr, ett bidrag som kommer att användas för pop-
up bibliotek och en hyrespott för osäkra hyreskostnader i nya kulturhuset på 1,0 
mnkr. 
  
Prognosen för helåret är en positiv avvikelse på 1,6 mnkr (7 %) till följd av högre 
intäkter och lägre hyreskostnader.  
  
Kulturskolan 
Kulturskolans budget består av den kommunala kulturskolan och gemensamma 
medel för musikskolan (kommunala- och externa utförare). Totalt prognostiseras 
en negativ avvikelse med 0,8 mnkr, 6 %. 
  
Nettokostnaderna för den kommunala Kulturskolan är högre än budgeterat och 
beror dels på tidigare års- och årets underskott. Prognosen för 2018 är en nega-
tiv avvikelse på 1,8 mnkr, varav 1 mnkr kommer från tidigare år och 0,8 mnkr  
prognostiseras för 2018. Avvikelsen återfinns under musikskolan. De övriga verk-
samheterna inom kulturskolan ligger i linje med budget. 
  
Nettokostnaden för gemensamma medel till musikskolan är lägre än budgeterat 
och beror på de 2 mnkr som tillkom i budget 2018 för regionalt samarbete inom 
kulturskolan. Arbetet med regionalt samarbete har påbörjats både vad gäller 
samverkan med andra kommuner och kulturskoleverksamhet för särskoleelever. 
Under 2018 kommer endast en mindre del av anslaget att tas i anspråk. Progno-
sen är en positiv avvikelse på 1,0 mnkr. 
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Ung fritid 
Nettokostnaderna för verksamhet Ung fritid är lägre än budgeterat och beror på 
bidrag för lovaktiviteter och ökat antal barn inom fritidshemsverksamheten. Utfal-
let efter nio månader visar på en positiv avvikelse med 1,5 mnkr. Av dessa är 0,8 
mnkr bidrag från Socialstyrelsen för lovaktiviteter, vilka ska betalas tillbaka om de 
inte används. Resterande 0,7 mnkr kommer av fler inskrivna barn och ungdomar 
i verksamheten. 
  
Ung fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 1,0 mnkr (9 %) och 
det beror på ett fortsatt ökat tryck på fritidshemmen. Antalet inskrivna fritidshems-
barn har sedan våren 2016 ökat från 82 barn till nu 235 barn.  
 
Antal inskrivna fritidshemsbarn år 2016 - 2018 
 April September 
2016 82 127 
2017 109 195 
2018 165 235 

 
  
Den nya mötesplatsen för högstadieungdomar planeras att öppna under januari 
2019. Finansieringen för upprustning av den nya lokalen kommer att rymmas 
inom budget.  
  
Centrala anslaget 
Nettokostnaderna för kultur- och fritidschefens centrala anslag är lägre än budget 
och beror till största delen på lägre personalkostnader. 
  
Prognosen för helåret är även det en positiv avvikelse på 1,1 mnkr (15 %) till följd 
av lägre personalkostnader och lägre kostnader för overhead. 
 

Investeringar 

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 120,1 mnkr vilket är något lägre än 
budget. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i vissa projekt samtidigt som  
andra projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende hur framtida behov 
bäst kan tillgodoses. 
  
Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra 
delen av tabellen redovisar utfall tom september, årets prognos, budget och avvi-
kelse-prognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total 
prognos och total budget för projekten. 
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KFN Utfall 
sep 

Pro-
gnos 
helår 

Budget 
helår 

Avvi-
kelse-
pro-
gnos 
helår 

 Prognos Budget 
Avvi-

kelse-
prognos 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018  totalt totalt totalt 

Hägerneholms konst-
gräs och parkerings-
däck 

12,1 14,0 8,0 -6,0  21,0 21,0 0,0 

Hägerneholmshallen 38,9 50,0 48,8 -1,2  78,0 78,0 0,0 

Ny simhall 21,1 33,0 40,0 7,0  402,0 402,0 0,0 

Nytt sportcentrum 0,1 0,5 15,0 14,5  3,2 24,0 20,8 

Karby ridanläggning 12,2 12,2 12,0 -0,2  12,2 12,0 -0,2 

Upprustning konst-
gräsplaner och idrott-
anläggningar 

4,8 5,3 16,4 11,1  18,5 18,5 0,0 

Övriga projekt* 1,2 5,1 17,0 11,9  11,0 12,0 1,0 

Justering**  0,0 -39,4 -39,4     

Summa investeringar 90,3 120,1 117,8 -2,3  545,9 567,5 21,6 

* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar. För 
ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden. 
** Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla 
projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påver-
kas av tidsförskjutningar. 


