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Sammanfattning
Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti är 392,8 Mkr medan
tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 389,3 Mkr, vilket innebär att periodresultatet blev
+ 3,5 Mkr.
Under 2021 har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommuner för avgiftsfria
och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Detta som en del i arbetet med att
förstärka arbetet med att erbjuda en meningsfull fritid efter coronaviruspandemins restriktioner. Malmö
stad erhöll cirka 15,2 Mkr där fritidsnämnden fick i uppdrag att rekvirera medel, samordna och anordna
aktiviteter tillsammans med bland annat kulturnämnden. Under sommarlovet 2021 har fritidsnämnden
tillsammans med samverkande nämnder och Malmös föreningsliv haft en rad olika aktiviteter spridda över
hela Malmö för stadens barn och unga.
På grund av den rådande coronaviruspandemin har majoriteten av de planerade evenemang som skulle
genomföras under våren 2021 blivit inställda. Istället har tid frigjorts för att växla upp arbetet med att
värva framtida evenemang, såsom innebandy VM, VM i handboll, Scandinavian mixen med flera
Fler simundervisningstillfällen i egen regi har erbjudits jämfört med samma period 2020 tack vare
utvecklingen av havssimskolorna. Havssimskolorna har utökats till ytterligare ett område och erbjuds
numera på Ribersborg, Klagshamn samt Sibbarp.
Ett av nämndens fokus under hösten blir att skapa ännu bättre förutsättningar för att fler barn och unga,
personer med funktionsnedsättning och äldre för att ta del av Malmö fritidsutbud. Att ställa om efter
stängda anläggningar och begränsade aktiviteter till följd av restriktioner ställer krav på nytänkande och
kreativitet för att få tillbaka nämndens målgrupper i aktivitet.
Nämndens besöks- och intäktsutveckling har påverkats avsevärt på grund av pågående
coronaviruspandemi och osäkerheten kring coronaviruspandemin gör att nämndens bedömning avseende
besöks- och intäktsutveckling fortsätter att vara negativ resten av 2021.
Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett nollresultat vid årets slut.
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Verksamhetens utveckling under året
Nämnden är ansvarig för 8 av kommunfullmäktiges 13 mål och delar av nämndens grunduppdrag i
förhållande till reglemente ryms inom dessa mål.
Fritidsnämnden har även beslutat om 14 egna nämndsuppdrag som bland annat fokuserar på
anläggningsutveckling, föreningslivets utveckling, utveckling inom rekreationsområdena samt arbete med
evenemangsstrategi. Utveckling och planering av detta arbete redovisas under rubriken Avstämning
nämndens uppdrag.
Under 1,5 år har Malmöbornas tillgång till aktiviteter och mötesplatser varit begränsad och
fritidsnämndens verksamheter har arbetat för att ställa om och skapat nya kreativa lösningar för att mildra
coronaviruspandemins konsekvenser. Nytänkande, kreativitet och nya samarbeten under den aktuella
perioden har varit en framgångsfaktor för nämndens verksamheter med malmöbornas behov i fokus.
Trots begränsad verksamhet har malmöborna kunnat ta del av fritidsutbud i det mån det har varit möjligt.
Fritidsgårdarna har varit öppna dock anpassade, under hela perioden (undantag för januari 2021) för att
bemöta barn och ungas behov av att mötas och ha en meningsfull fritid.
Nämnden anpassade aktivitetsutbudet på rekreationsanläggningar och fritidsgårdarna med fler
utomhusaktiviteter, antalet havssimskolor utökades och vissa föreningar valde att genomföra aktiviteter,
som vanligtvis sker inomhus, utomhus istället. Sommarlovets aktiviteter genomfördes med en del
anpassningar.
Den rådande coronaviruspandemin är utmanande och har inneburit en hel del omställningar men
nämnden ser också vinster med förändringarna som har gjorts och kan dra nytta av verksamheternas
flexibilitet när förutsättningarna förändras. Därav bedömer nämnden att pandemin har påverkat
nämndens ansvarsområde men att nämnden även fortsättningsvis kan erbjuda malmöbornas möjlighet till
en meningsfull fritid.

Avvikelser i grunduppdraget
Malmöbors möjlighet till en meningsfull fritid har, sedan pandemin bröt ut, begränsats. Fritidsnämnden
har, i den mån det varit möjligt, anpassat verksamheten och hittat alternativ till den ordinarie
verksamheten. Under våren 2021 har simhallarna och rekreationsområden inomhus stängts för
allmänheten då bedömning gjordes att risken för smittspridning var för hög. Likaså har
fritidsgårdsverksamheten samt föreningslivet fått begränsa antal besökare/utövare. Hur detta har, och kan
komma att påverka malmöbors hälsa och välmående samt vägen tillbaka i aktivitet kommer att följas noga
och analyseras framöver.
Avvikelser i grunduppdraget presenteras även under mål och uppdrag.
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Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som
regional tillväxtmotor
Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Arbetet med att värva evenemang fortskrider. På grund av den rådande Coronaviruspandemin har
majoriteten av de planerade evenemang som skulle genomföras under våren 2021 blivit inställda.
Seriematcher på elitnivå har dock genomförts samt ett fåtal återkommande evenemang. Istället har tid
frigjorts för att växla upp arbetet med att värva framtida evenemang.
Indikator
Antal värvade mega-, märkes- och
regionala evenemang.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

22

30

Positiv avvikelse

Avstämning
Nämnden har värvat följande märkes- och megaevenemang under perioden:
Innebandy VM, Scandinavian Mixed, Bordtennis EM, VM i Gåfotboll, VM Handboll, Beijer Hockeygames,
Elittävling Friidrott, Landskamp Handboll, Leagues of Legends.

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Fritidsnämndens verksamheter har inte rest med flyg under den aktuella perioden. Användning av digitala
möten har blivit ett naturligt alternativ och resulterat i minskat resande. Beteendeförändringen är knuten
till utbrottet av coronaviruspandemin, dock har medarbetarnas medvetna val av tågresande redan innan
coronaviruspandemin bidragit till den positiva trend som i sin tur bidrar till minskat utsläpp av koldioxid.
Nämnden ser en positiv avvikelse med tanke på den snabba omställningen från fysiska till digitala möten.
Denna beteendeförändring förväntas bibehållas då det finns flera vinster med ett digitalt arbetssätt i form
av tidseffektivitet; kortare möten och inte minst minskad negativ påverkan på miljön. Det digitala
arbetssättet kan med fördel användas som ett komplement till att mötas fysiskt.
Indikator
Antal kilometer resta med flyg
årligen.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Avstämning
Under perioden genomfördes inga flygresor av fritidsförvaltningens medarbetare och har därmed inte orsakat
något koldioxidutsläpp kopplat till detta. Utfallet beror på coronaviruspandemins utbrott vilket medfört ökad
användning av digitala möten.
Antal kilometer resta med privat bil i
tjänst årligen.

14 000

Trenden kan inte
bedömas

1,3

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Redovisas till årsanalysen.
Antal kilogram koldioxidekvivalenter
per kilogram livsmedel.
Avstämning
Redovisas till årsanalysen.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad
segregation
Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Coronaviruspandemins påverkan och restriktioner som inneburit begränsningar och nedstängning av
verksamhet gör att trenden inte kan bedömas.
Fritidsnämndens möjlighet att arbeta med att minska segregation handlar till stor del om att möjliggöra för
människor att träffa de dem vanligtvis inte träffar, förflytta sig till andra områden, ofta med kollektivtrafik,
samt i samband med större folksamlingar. Dessa typer av insatser har inte varit möjliga då restriktionerna
handlat om att förhindra just ovannämnda aktiviteter. Det har varit en utmaning att hitta alternativ till
detta arbete varför mycket skjutits upp till hösten.
Fritidsnämnden erbjuder, via föreningslivet, avgiftsfria aktiviteter under skolloven samt genom satsningen
"Drop-in" där aktiviteterna istället är fördelade över året. I linje med Utvecklingsplan för arbetet med barnets
rättigheter i Malmö stad beaktas aktuell kunskap om barn och ungas livsvillkor och aktiviteter riktas särskilt
mot de målgrupper som nämnden identifierat deltar minst i det kommunalt subventionerade
fritidsutbudet, tjejer och barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar.
Strikta restriktioner till följd av coronaviruspandemin resulterade i att februarilovet samt drop-in
aktiviteter inte varit möjliga att genomföra. Positivt är att sommarlovet dock genomfördes med vissa
anpassningar. Bland annat infördes ett nytt koncept "Karnevalen" som är av mobilkaraktär där aktiviteter
flyttar till olika områden. Likaså begränsades marknadsföringen som ett led i att förhindra stora
folksamlingar. Sommarlovsaktiviteterna kommer att analyseras och redovisas till årsanalysen.
Fritidsnämnden arbetar även med barriärbrytande insatser och aktiviteter som ett led i att minska
segregationen. Utöver det faktum att avgiftsfria aktiviteter är utspridda över hela staden och är till för alla
Malmös barn och unga, oavsett var de bor, arbetar fritidsgårdsverksamheten med att stimulera till rörelse i
staden bland sina besökare. Även detta arbete har under våren pausats.
Höstlovet, Drop-in samt de barriärbrytande aktiviteterna kommer att återupptas till hösten.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Antal deltagartillfällen i Drop-in- och
lovaktiviteter årligen.

0
(0) (0)

110 000
(49 500)

Trend
Negativ avvikelse

Avstämning
Utfallet avser Drop- in våren 2021 samt sportlovet.
Restriktioner, till följd av coronaviruspandemin, medförde att Drop- in verksamheten samt aktiviteter under
sportlovet ställdes in. Fritidsnämnden gjorde bedömningen att det inte var möjligt att säkerställa att
restriktionerna kunde följas och därmed var det inte möjligt att säkerställa besökarnas säkerhet/ smittspridning.
Sommarlovet genomfördes, med vissa anpassningar, och kommer att redovisas till årsanalysen.
Kvalitativ uppföljning av
fritidsnämndens insatser för att
minska segregation.

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Redovisas till årsanalysen.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska
riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Föreningslivet, tillsammans med fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser, utgör en skyddsfaktor för
barn och unga och bidrar till trygghet och välmående. Nämndens har som ambition att erbjuda alla
Malmös barn och unga en aktiv och meningsfull fritid och strävar efter ett varierat utbud som tilltalar
många. Statistik visar på utmaningar i att nå barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar samt
tjejer generellt. Bland de barn och unga som inte deltar i fritidsaktiviteter är ekonomiska hinder den
främsta orsaken. Som ett komplement till föreningslivet finns Malmös fritidsgårdar som är öppna för alla
och där samtliga aktiviteter är avgiftsfria.
Nämnden har analyserat utfallet för andelen barn och unga som deltagit i föreningsaktivitet under 2020
och kan konstatera att det fortfarande råder skillnader i hur aktiva barn och unga är beroende på kön och
vilken stadsdel i Malmö de bor i. Tjejers lägre deltagande syns även i besöksstatistiken för fritidsgårdarna
för perioden januari-augusti 2021. Coronaviruspandemin har bidragit till ett lägre besöksantal generellt,
dock främst bland tjejer. Med tanke på restriktionerna från folkhälsomyndigheten har flertalet inplanerade
aktiviteter inte kunnat genomföras. Det är för tidigt att säga hur detta har, och kommer att, påverka barn
och ungas deltagande i fritidsaktiviteter framöver.
Med tanke på restriktioner och utmaningen i att bedriva verksamhet utan att riskera smittspridning ses
andelen aktiva barn och unga i föreningslivet som relativt hög. Nämnden har fortsatt att tillhandahålla
anläggningar till föreningslivet även under pandemin. Likaså har bidrag betalts ut utifrån 2019 års nivå.
Föreningslivet aktiverar många barn och unga i Malmö och är en viktig skyddsfaktor, varför ambitionen
har varit att verksamheten ska fortlöpa i den mån det varit möjligt. Nämnden följer utvecklingen och ser
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också att olika föreningstyper påverkas i olika utsträckning.
Fritidsgårdsverksamheten har bedrivits med begränsningar i antal besökare. För många barn och unga är
fritidsgårdarna en trygg plats och bidrar även till trygghet i området de verkar i. Det har varit av vikt att
denna verksamhet fortsätter finnas för unga i Malmö, inte minst under en pandemi då mycket annat
stängts ned.
Sammantaget bedömer nämnden att trenden är både positiv och negativ. Antal besök på fritidsgårdar når
inte upp till önskat målvärde och andelen tjejer är fortsatt låg jämfört med önskat utfall. Samtidigt har
anpassningar och begränsningar i antal besök möjliggjort att både föreningslivet och fritidsgårdar varit
tillgängliga för Malmös barn och unga i en tid när mycket annat i samhället varit stängt.
Indikator
Andel av Malmös 4–25-åringar som
har deltagit i föreningsverksamhet
årligen.

Utfall

Önskat utfall
2022

36%
(31%) (41%)

40%
(36%) (44%)

Trend
Enligt planering

Avstämning
Utfallet avser helår 2020 och jämförs mot helår 2019. Utfall för vårterminen 2021 redovisas till årsanalysen.
Andelen aktiva i föreningslivet har inte sjunkit under 2020 jämfört med 2019 dock är antalet deltagartillfällen
lägre jämfört med år 2019.
Vissa idrotter som har ett något bättre utfall under pandemiåret jämfört med föregående år, bland annat
fotbollen, basketen, ridsporten och badminton. Närkontaktsporter, såsom kampsporterna, har påverkats
avsevärt.
Nämnden följer utvecklingen med ambitionen att stödja de föreningar som drabbats hårt under pandemin.
Antal besök till Malmös fritidsgårdar
årligen.

60 685
(13 433) (26 529)

220 000
(110 000)

Negativ avvikelse

Avstämning
Fritidsgårdsverksamheten stängdes helt under januari månad till följd av restriktioner. Verksamheten öppnade
upp igen i februari och har sedan dess varit öppet men med begränsningar i antal besök. Båda dessa faktorer
bidrar till ett lägre besöksantal för perioden. Könsfördelningen är densamma som vid avstämningen för helår
2020, alltså 36% tjejer och 64% killar. Statistik visar på att tjejer deltagit i fritidsaktiviteter i mindre utsträckning
under pandemin i förvaltningens samtliga verksamheter. Fritidsgårdsverksamheten fortsätter sitt
jämställdhetsarbete och har nu tagit fram en modell som hjälp i strävan efter jämställda fritidsgårdar.
Jämställdhetsarbetet kommer att intensifierats när restriktionerna lättas och det blir möjligt att ta emot fler
besökare.
Trygghetsindex.

83
(83) (83)

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Redovisas till årsanalysen.
Kvalitativ uppföljning av
fritidsnämndens förebyggande
insatser för att öka skyddsfaktorer
och minska riskfaktorer för barn och
unga.

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Redovisas till årsanalysen.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka
delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket
Avstämning
Föreningslivets roll i mottagande och etablering av nyanlända är betydande. Under året har föreningar haft
begränsad möjlighet att bedriva verksamhet på grund av coronaviruspandemin och rådande restriktioner
vilket medfört att målgruppen inte haft samma förutsättningar till etablering som tidigare.
Mötesplatsen OTTO, som drivs av Ensamkommandes Förbund i Malmö har haft öppet under perioden
med begräsningar och anpassningar för att minska risken för smittspridning. Skolstöd har varit i fokus,
främst med tanke på digital undervisning. Många av besökarna bor trångt, har inte alltid tillgång till WI-FI
varför mötesplatsen blir viktig för att kunna klara av skolan. Mötesplatsen har under perioden även stöttat
besökarna i deras jobbsökande.

Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Kvalitativ uppföljning utifrån
mötesplats Ottos insatser för
målgruppen nyanlända.
Avstämning
Redovisas till årsanalysen.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Trend
Negativ avvikelse
Avstämning
Fritidsnämndens ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat präglat av goda
anställningsförhållanden, en trygg och jämlik arbetsmiljö, där medarbetare och chefer kan utvecklas
professionellt och vara en del av det verksamhetsutvecklande arbetet för Malmöbor bästa.
Sjukfrånvaron bland medarbetare inom fritidsförvaltningen har under de senaste åren legat på en relativt
låg nivå, men under våren 2020 ökade frånvaron kraftigt till följd av coronaviruspandemin. Sjukfrånvaron
för perioden är fortsatt högre än innan pandemin. Nämnden fortsätter att ha fokus på att bibehålla en låg
sjukfrånvaro, minska andelen korttidsfrånvaro samt arbeta med tidiga insatser för att minska
långtidsfrånvaro för att fortsätta upprätthålla och ytterligare säkra/stärka en god arbetsmiljö på
arbetsplatserna.
Indikator
Hållbart medarbetarengagemang.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

79
(79) (79)

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Redovisas till årsanalysen.
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Indikator

Utfall

Andel tillsvidareanställda.

81,9%

Önskat utfall
2022
90%
(90%) (90%)

Trend
Negativ avvikelse

Avstämning
Utfallet avser perioden januari - juli 2021. Andelen tillsvidareanställda har sjunkit med 7,1 procentenheter
jämfört med helårsmätningen 2020. Sommarperioden påverkar andelen tillsvidareanställda av det totala
antalet anställda på förvaltningen. Sommarvikarier anställs för att täcka upp för ordinarie personal som är på
semester. Detta gör att fler medarbetare har en tidsbegränsad anställning än vad som normalt brukar vara
fallet.
Sjukfrånvaro.

5,35%
(5,46%) (5,26%)

4
(4%) (4%)

Negativ avvikelse

Avstämning
Sjukfrånvaron ökade i samband med att pandemin bröt ut och har varit på samma nivå sedan dess. Innan
pandemin har nämnden haft en relativt låg sjukfrånvaro och i takt med att smittspridningen minskar förväntas
även sjukfrånvaron att minska.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Trend
Enligt planering
Avstämning
Nämnden har under perioden arbetat med att förbättra och utveckla introduktionen för nyanställda
medarbetare och chefer. Likaså har kompetenshöjande insatser genomförts för att stärka chefer i deras
roll. En utbildning för nutida ledare som en del av satsningen inom ledarskap har fått skjutas upp till
hösten med anledning av pandemin.
Indikator
Medarbetarnas uppfattning om
förvaltningens rutin för introduktion
av nyanställda.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

4

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Redovisas till årsanalysen.

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att
Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt
bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen
Trend
Enligt planering
Avstämning
De digitala verktygen har under pandemin kommit att bli viktigare än någonsin och i vissa fall avgörande
för en fortsatt välfungerande verksamhet. Nämnden har haft som ambition att öka digitaliseringen i
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verksamhetens olika områden och coronaviruspandemin har påskyndat denna process. Fördelarna är
många, för medarbetarna, föreningslivet och malmöborna. Verksamheterna har fått ställa om och bedrivit
verksamhet digitalt i det mån det varit möjligt. Medarbetare har haft möjlighet att genomföra arbete
hemifrån i syfte att minska smittspridningen. Föreningslivet har genomgått digitala utbildningar och
nämnden har fortsatt arbetet med att digitalisera och automatisera öppning och stängning av anläggningar
i syfte att underlätta för föreningsliv men också privatpersoner att boka och nyttja anläggningarna. Det nya
boknings- och bidragssystemet fortskrider enligt plan och ska vara i bruk till hösten.
Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Kvalitativ analys av fritidsnämndens
arbete utifrån förvaltningens IT-plan.

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Redovisas till årsanalysen.

Avstämning nämndens uppdrag
Anläggningsutveckling
Åtagande
Fritidsförvaltningen ska höja nyttjandegraden av gymnastikhallar.
Kommentar
Arbetet med att höja nyttjandegraden av gymnastikhallar pågår. Gymnastikhallar synliggörs mer genom att
utöka schemaläggning av träning som numera även kan ske fredagskvällar och helger. Förvaltningen arbetar
med matchning och dialog med föreningar för att få till ett effektivt resursnyttjande. Att digitalisera öppning
och låsning av idrottsanläggningar förväntas bidra till ökad nyttjandegrad då det blir enklare för såväl
föreningsliv som privatpersoner att boka lediga tider.
Fritidsförvaltningen ska vara en aktiv part i utvecklingen av Stadionområdet.
Kommentar
Den interna organisationen på Stadionområdet har stärkts under perioden vilket även stärker nämndens
möjlighet att påverka utvecklingsarbetet i önskvärd riktning. Malmö Idrottsakademi har arbetat framgångsrikt i
att locka idrottsförbund till området. Judoförbundet inviger sitt nationella elitcentrum i Malmö under
september och i början på januari 2022 flyttar även Brottningsförbundet sitt center till Malmö.
Fritidsförvaltningen ska digitalisera öppning/stängning på idrottsanläggningarna.
Kommentar
Nya digitala passagesystem installeras löpande på förvaltningens anläggningar. Utvecklingen är god i detta
avseende. Kravspecifikation för passagesystem som är intrigerad med det nya boknings och bidragssystemet
håller på att tas fram.
Åtgärden är beroende av införande av nytt bokningssystem och anpassning gentemot befintliga och nya
passagesystem. Integrering mot nytt bokningssystem sker under hösten. Inom ramen för det nya
bokningssystemet, har två anläggningar valts ut som pilot och kommer att vara klara i november för bokning
24 timmar om dygnet och betalning via nätet (via mobilenhet). Öppning och stängning av anläggningarna ska
ske digitalt utan personalinsatser.
Fritidsförvaltningen ska undersöka möjligheterna till fler inslag av robotisering / automatisering i
verksamheterna.
Kommentar
Fem robotgräsklippare är i bruk och kvalitén på gräsmattorna där robotgräsklipparna används har ökat.
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Åtagande
Robotgräsklippare kan dock inte användas till hybridgräsplaner då klippt gräs på sådana planer behöver samlas
upp.
Dialog pågår inför planeringsarbetet för 2022 om ytterligare robotisering.
Fritidsförvaltningen ska vidta åtgärder för utfasning av plastartiklar i den dagliga verksamheten.
Kommentar
Engångsartiklar av plast är urfasade ur nämndens verksamheter.
Inom området med att fasa ut plast är arbetet med att finna alternativ till konstgräsplaner ständigt pågående.
Detta arbete bedrivs bland annat i samarbete med andra kommuner i det nationella nätverket för beställningar
av framtidens konstgräsplaner. Vid nyanläggande av konstgräsplaner i Malmö eller vid utbyte av gamla planer
strävar förvaltningen efter att lägga planer utan annat granulat (fyllnad). Befintligt granulat återanvänds om
möjligt. På Kulladals idrottsplats har platsgjutet granulat på streetbasketplan bytts ut till slipad asfalt.
Fritidsförvaltningen ska undersöka vilka aktivitetsytor som kan anläggas på befintliga grusplaner.
Kommentar
Utvecklingsarbetet inom Gullviksborgs IP pågår tillsammans med Fojab Arkitekter om utveckling av
idrottsplatsen. Utvecklingen syftar till att öppna upp och tillgängliggöra idrottsplatsen för fler men också att
utveckla befintliga bollplaner till ökat nyttjande. Workshops har genomförts med ungdomar och boende i
området och förväntas resultera i förbättringsåtgärder.
Fritidsförvaltningen ska undersöka möjligheterna till föreningsdrift.
Kommentar
Förvaltningen har upprättat en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en analys och kartläggning av
föreningsdrift av fritidsanläggningar. Syftet är att få ett mer enhetligt förhållningssätt till att låta föreningar
ansvara för drift av fritidsanläggningar i Malmö. Under perioden har Heleneholms sporthall gått över till
föreningsdrift.
Fritidsförvaltningen ska öka den biologiska mångfalden på nämndens anläggningar.
Kommentar
Förvaltningens arbete med att utveckla ytor såsom ängsmark för att bidra till biologisk mångfald och att främja
pollinatörer har gått framåt. Målet är att utöka detta koncept då det gynnar både flora och fauna, samtidigt
som det är estetiskt tilltalande. För att bidra till pollinatörerna har ytor med vårlökar planterats. Sex
insektshotell är utplacerade och ytterligare tre kommer att placeras ut under hösten. Dessutom har fyra
fladdermusholkar installerats och ytterligare två kommer att installeras i höst. En ängsmarksyta kommer att
anläggas på stadionområdet under hösten då befintlig ängsyta kommer att utökas. Blomsterurnorna med
perenner väntar på plantering och utplacering. På platser där ängsmarksyta anläggs, insektshotell och
fladdermusholkar placeras sätts det upp informationsskyltar för att öka medborgarnas kunskap kring biologisk
mångfald.
Fritidsförvaltningen ska inrätta policy för reklaminslag på nämndens anläggningar.
Kommentar
Förvaltningens arbete med att ta fram en policy fortgår och tas fram under hösten.

Åtagandeindikator
Nöjdbrukarindex

Utfall

Målvärde 2022

Status periodiserat
målvärde

minst 68

Kommentar
Redovisas till årsanalysen.
Kvalitativ uppföljning av de åtgärder
som implementerats för att förhindra
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Åtagandeindikator

Utfall

Målvärde 2022

Status periodiserat
målvärde

och minska spridning av
mikroplaster.
Kommentar
Redovisas till årsanalysen.
Kvalitativ uppföljning av
anläggningars bokningsgrad.
Kommentar
Redovisas till årsanalysen.

Föreningslivets utveckling
Åtagande
Fritidsförvaltningen ska fortsätta stödja ledarförsörjning inom föreningslivet.
Kommentar
Arbetet har påverkats av coronaviruspandemin och aktiviteter är genomförda i mindre utsträckning än planerat.
Utbildning för unga ledare genomfördes i maj och juni för den gruppen som arbetade under sommarlovet.
Även Skolidrottsförbundets aktiviteter har varit färre än planerat. Ambitionen kvarstår och arbetet återupptas
enligt plan till höst.
Fritidsförvaltningen ska erbjuda registrerade föreningar utbildning i Barnrätt.
Kommentar
Nämnden har under våren erbjudit föreningar utbildning i barnrätt men då inga föreningar anmälde sig ställdes
dessa tillfällen in. Utbildningar i barnrätt finns planerade till höst.
Fritidsförvaltningen ska se över bidragsgivningens omfattning och utformning för att åstadkomma
störst effekt för föreningslivet.
Kommentar
Remisskonferens genomfördes i augusti med föreningslivet med fokus på det nya bidrag- och
bokningssystemet. Bidragsförändringar inom ramen för eventuella ändrade åldrar samt översyn av nolltaxa,
utvärderas och kan bli aktuella först år 2023.
Fritidsförvaltningen ska öka antalet deltagartillfällen av personer med funktionsnedsättning.
Kommentar
Genom Vinnovaprojektet har förvaltningen tillsammans med Parasportförbundet fortsatt att driva olika typer av
insatser för att öka antalet deltagartillfällen av personer med funktionsnedsättning.
Fem bemötandeutbildningar har anordnats för fritidsförvaltningens personal för att öka välkomnandet och
inkluderingen av personer med funktionsnedsättning på fritidsnämndens anläggningar och verksamheter. En
liknande utbildning hölls för föreningslivet för de ledare som erbjöd Kul i Malmö aktiviteter i sommar och
ytterligare en för Unga Ledare. Fyra utbildningar som rör tillgängliga idrottsanläggningar och bemötande
kommer att anordnas för driftsavdelningen under september.
Referensgruppen har fortsatt att inventera anläggningar utifrån tillgänglighet och fler planeras till höst. Plan för
vilka åtgärder som är prioriterade har lagts utifrån prioriteringsstrategin som tagits fram där fokus för 2021
bland annat ligger på åtgärder i den nya sporthallen på Stadionområdet, Öresunds Funkis samt FIFH-hallen.
Hylliebadets hemsida har uppdaterats utifrån accessibility-view där man nu kan navigera runt med 360graders
vinkel på anläggningen.
Nämnden har under våren utvecklat en digital tjänst där barn- och unga med funktionsnedsättningar kan ”boka
en parasportare” som ska fungera som en brygga mellan individen och fritidsutbudet, där lotsarna även kan
följa med ut på aktiviteterna.
Tack vare Vinnovaprojektet har även Karavanen under sommarlovet utvecklats utifrån ett
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Åtagande
tillgänglighetsperspektiv och fler aktiviteter såsom blindfotboll, rullstolshinderbana och bordtennis har riktats åt
barn- och unga med funktionsnedsättningar.
Fritidsförvaltningen ska utöka antal tjejidrottsdagar.
Kommentar
Tjejidrottsdagar har inte varit möjliga att genomföra till följd av coronaviruspandemin. Under hösten planeras
"Girl Power Weekend".
Fritidsförvaltningen ska inrätta stipendium ung ledare.
Kommentar
Beslut om att inrätta ungdomspris är taget och priset kommer att delas ut under föreningsgalan som äger rum
den 29 oktober 2021.

Åtagandeindikator
Antal registrerade föreningar.

Utfall

Målvärde 2022

562

minst 800

Status periodiserat
målvärde

Kommentar
Antal registrerade föreningar är i i nivå med avstämningen vid årsanalysen 2020. Det är av vikt att följa
utvecklingen då pandemin kan påverka föreningars volymer i medlemsantal samt deltagartillfällen framöver.
Antal bidragsberättigade föreningar.

414

minst 550

Kommentar
Bidrag
Bidragsberättigade föreningar är föreningar som tidigare benämndes nivå 2, nivå 3, nivå 3 verksamhet för äldre
samt Organisationer.
Totalt är 380 föreningar registrerade som bidragsberättigad förening och 34 som organisation. 401 av de 414
föreningarna/organisationerna är aktiva, dvs har ingen spärr.
Antal deltagartillfällen 4-25 år

1 471 588

minst 1 720 000

Kommentar
Utfallet avser helår 2020 och jämförs med helår 2019. Utfall för våren 2021 redovisas till årsanalysen.
Med tanke på ett verksamhetsår under en pågående pandemi med tillhörande restriktioner som inneburit
stängda anläggningar är tappet när det kommer till deltagartillfällen i gruppen 4–25 år inte så omfattande.
Antal deltagartillfällen personer med
funktionsnedsättning

23 628

minst 42 000

Kommentar
Utfallet avser helår 2020 och jämförs med helår 2019. Utfall för våren 2021 redovisas till årsanalysen.
Antalet deltagartillfällen genomförda av personer med funktionsnedsättning har nästintill halverats jämfört
med 2019. Med tanke på att målgruppen tillhör riskgrupp under pandemin är resultatet inte överraskande.
Nämnden arbetar med att öka antalet aktiviteter för målgruppen samtidigt som anläggningar ständigt
tillgänglighets anpassas. När det återigen blir möjligt att ha en aktiv fritid utan risk för att bli smittad kommer
arbetet med att få tillbaka målgruppen i aktivitet att intensifieras.
Antal deltagartillfällen 65+

124 501

minst 232 000

Kommentar
Utfallet avser helår 2020 och jämförs med helår 2019. Utfall för våren 2021 redovisas till årsanalysen.
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Åtagandeindikator

Utfall

Målvärde 2022

Status periodiserat
målvärde

Antalet deltagartillfällen genomförda av personer 65+ har nästintill halverats jämfört med 2019. Med tanke på
att målgruppen tillhör riskgrupp under pandemin är resultatet inte överraskande. Nämnden arbetar med att
öka antalet aktiviteter för målgruppen och har under pandemin fokuserat på utomhusaktiviteter för att
möjliggöra aktivitet trots restriktioner. När det återigen blir möjligt att ha en aktiv fritid utan risk för att bli
smittad kommer arbetet med att få tillbaka målgruppen i aktivitet att intensifieras.
Antal unga ledare i utbildning nivå 1.

minst 150

Kommentar
Redovisas till årsanalysen.
Antal föreningskonsulenter

76

minst 72

Kommentar
Fritidsnämnden
För perioden 2021-07-01 till 2021-12-31 har 58 föreningar beviljats konsulenttjänst. Konsulenter för aktuella
perioden var 76,0 tjänster. Fördelningen mellan män och kvinnor har påverkats av olika faktorer. En del har gått
i pension och några kände osäkerhet kring coronaviruspandemin då föreningslivet drabbats hårt och valde att
sluta på egen begäran. Andra förändringar i föreningslivet såsom att personer delar på en tjänst bidrar till att
fördelningen mellan könen påverkas.
100 personer fördelat på 36 kvinnor & 64 män.

Rörelse hela livet
Åtagande
Fritidsförvaltningen ska erbjuda fler simundervisningstillfällen via föreningslivet samt i egen regi.
Kommentar
Simskolor har genomförts under perioden. Fler simundervisningstillfällen i egen regi har erbjudits jämfört med
samma period förra året tack vare utvecklingen av havssimskolorna. Havssimskolorna har utökats till ytterligare
ett område och erbjuds nu på Ribersborg, Klagshamn samt Sibbarp.
Fritidsförvaltningen ska i samverkan med Kulturförvaltningen och FGK utveckla danssatsningen för att
bemöta Malmös flickor/tjejers önskemål
Kommentar
En projektplan är framtagen. Under hösten påbörjas arbetet med en kartläggning som syftar till att få bättre
förståelse för/kunskap om vad unga, särskilt tjejer, i Malmö efterfrågar när det kommer till dans. Ett
dansnätverk ska utvecklas och en inventering av befintlig infrastruktur för dans i Malmö ska påbörjas. Därtill
påbörjas även ett arbete med en kartläggning av hur respektive förvaltning kommunicerar kring dans.
Fritidsförvaltningen ska se över utvecklingsmöjligheter för aktiviteter utomhus.
Kommentar
Sedan pandemin bröt ut har nämnden ställt om och utökat antal aktiviteter utomhus. Arbetet har fortsatt under
våren med aktivitetsslingor, picknikpaket som förbeställs samt nya sagor i sagostigen på Torups friluftsgård. En
rad nya aktiviteter planeras att genomföras till höst, bland annat spökvandring i skogen under höstlovet.
Aktiviteter planeras även inom ramen för friluftslivets år, bland annat skogsbad samt möjlighet att sova
utomhus.
Fritidsförvaltningen ska arbeta med hållbar konsumtion för att minska verksamheternas klimatavtryck.
Kommentar
Nämnden har fortsatt arbetet med källsortering samt förbättra utbudet på caféerna med så stor andel
ekologiska produkter som möjligt.
Fritidsgårdarna har arbetat med hållbar konsumtion genom att de möbler som inte behövs på en fritidsgård
tagits över av andra fritidsgårdar, till exempel skrivtavlor, soffor och skrivbord. Övervägande antalet möbler till

Delårsrapport 2021, Fritidsnämnden

16(23)

Åtagande
de två nystartade fritidsgårdar, har köpts begagnade. Ett centrallager har byggts upp där gemensamt material
som inte används dagligen finns, så att fritidsgårdar kan dela på detta material istället för att alla ska köpa in.
Under sommaren har flera verksamheter från fritidsgårdsavdelningen hyrt cyklar till personal och ungdomar vid
cykelutflykter. Detta gjordes på grund av coronaviruspandemin men planeras fortsätta framöver då det visat sig
vara ett framgångsrikt koncept.
Fritidsförvaltningen ska skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, vid bland
annat Öresunds funkis.
Kommentar
Projektplan är framtagen och havssimskola genomfördes för målgruppen under sommaren. I projektplanen
beskrivs bland annat vikten av att se över samt förbättra kommunikationen mot målgruppen. Likaså kommer
flythjälpmedel att köpas in till samtliga utomhusbad. En inventering har gjorts på samtliga utomhus bad utifrån
ett tillgänglighetsperspektiv. En åtgärdsplan ska nu arbetas fram.
Fritidsförvaltningen ska en av de befintliga fritidsgårdarna ska ha en hälsoinriktning.
Kommentar
Nämnden har hittills identifierat två fritidsgårdar som ska ha en hälsoinriktning, Tegelhuset samt Oxie
fritidsgård. Inriktningen på båda ska vara dans. Under hösten kommer Tegelhuset - efter lyfta restriktioner - öka
antalet danslektioner och verksamheten på Oxie fritidsgård kommer startas upp. Inköp av enklare
gymutrustning kommer att ske för att möjliggöra annan användning i ovannämnda lokaler.
Syftet är att möta både önskan om regelbunden och strukturerad dans med utbildad dansare men även
erbjuda möjlighet till spontandans samt oregelbunden dans genom ströbokningar i danslokalerna.

Åtagandeindikator
Antal besök på simhallar årligen.

Utfall

Målvärde 2022

47 466

440 000

Status periodiserat
målvärde

Kommentar
Utfallet avser antalet besök på Hylliebadet samt Oxievångsbadet för perioden januari - augusti 2021.
Simhallarna har varit stängda för allmänhet fram till den 16 augusti. Föreningslivet har bedrivit verksamhet i
simhallarna och det är dessa besök som kan utläsas i utfallet. En ökning i antal besök syns från den 16 augusti
då simhallarna öppnade även för allmänhet.
Antal besök på Torups friluftsgård
och Bulltofta motionscenter årligen.

1 554

80 000

Kommentar
Utfallet avser totala antal besök i gym, bastu och omklädningsrum på Torups friluftsgård samt Bulltofta
motionscenter.
Verksamheterna har varit stängda fram till den 16 augusti. Utfallet avser besökare från den 16-31 augusti.
Nämnden utökade verksamheterna utomhus där antal besökare var högre än innan pandemin. Besökarna som
finns i utomhusmiljöerna runtom anläggningarna syns inte i statistiken. Nämnden arbetar för att hitta sätt för
hur dessa besökare ska kunna följas framöver.
Antal deltagare i simskola anordnad i
egen regi årligen.

1 903

1 900

Kommentar
1903 deltagare har deltagit i simskola anordnad i egen regi under våren och sommaren. 497 av dessa deltog i
havssimskola. Utfallet för perioden januari-augusti 2021 överskrider redan utfallet för helår 2020. Denna
positiva utveckling har varit möjlig, bland annat genom fler havssimskolor.
Andel inköpta hållbarhetscertifierade
varor inom kategorin livsmedel
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Åtagandeindikator

Utfall

Målvärde 2022

Status periodiserat
målvärde

årligen.
Kommentar
Redovisas till årsanalysen.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr

Utfall jan-aug

Prognos helår

-389 271

-590 674

392 809

590 674

3 538

0

Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat (budgetavvikelse)

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar
Lokalförsörjningen inom fritidsgårdsavdelningen

3 800

Renovering Heleneholms sporthall samt driftsättning av
Stadionhallen

2 000

Covid-19

-5 800

Summa budgetavvikelser

0

Investeringsram
Tkr

Prognos

Budget

Avvikelse

5 600

5 600

0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - augusti uppgår till 392,8 Mkr medan
tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 389,3 Mkr, vilket innebär att perioden uppvisar en
budgetavvikelse på + 3,5 Mkr
De större budgetavvikelserna återfinns inom följande verksamhetsområden:






fördröjd planerad utbyggnad av fritidsgårdsverksamheten. City fritidsgård öppnade i juni.
Lorensborg fritidsgård öppnar upp preliminärt i december 2021 och under tiden har nämnden
öppnat upp en pop-up fritidsgård på Lorensborg för att bemöta de behov som finns i området,
+ 2,4 Mkr
renovering av Heleneholms sporthall, minskade driftskostnader medför en positiv
budgetavvikelse + 0,8 Mkr
stadionhallen driftsätts under hösten, periodavvikelse + 0,6 Mkr
fritidsnämnden har under 2021 i ett samarbete med MKB och föreningen Tillsammans i förening
öppnat upp en tillfällig föreningsdriven mötesplats för att möta barn och ungas behov av
mötesplats vid Limhamns sjöläge, periodavvikelse - 0,4 Mkr

Helårsprognos
Fritidsnämnden arbetar med att möjliggöra att alla barn får en meningsfull fritid. Restriktioner till följd av
coronaviruspandemin medförde att en del aktiviteter ställdes in, framförallt Drop-in samt sportlovets
planerade aktiviteter. Nämnden har fått statliga medel för att genomföra smittsäkra och avgiftsfria
aktiviteter för barn 6-15 år under loven under 2021 och har kunnat genomföra aktiviteter på sommarlovet
med en del anpassningar med anledning av restriktioner.
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Nämnden arbetar med att under hösten skapa ännu bättre förutsättningar för att fler barn och unga,
personer med funktionsnedsättning och äldre för att ta del av Malmö fritidsutbud. Att ställa om efter
stängda anläggningar och begränsade aktiviteter till följd av restriktioner ställer krav på nytänkt och
kreativitet för att få tillbaka nämndens målgrupper i aktivitet. Att se över möjligheterna att bland annat
skapa ännu fler utomhusaktiviteter pågår och kommer innebära tillkommande ökade kostnader under
hösten.
Fritidsnämnden kommer att ha fortsatta kostnader för att påskynda arbetet med digitaliserat arbetssätt. I
detta arbete ingår att integrera bokningssystem och passagesystem vid nämndens idrottshallar.
Sedan coronaviruspandemins start i mitten av mars 2020 har nämndens besöks- och intäktsutveckling
påverkats avsevärt. Besöksanläggningarna har öppnats upp i augusti och nämnden gör bedömningen att
besöks- och intäktsutvecklingen kommer att vara något positiv under sep - dec. Nämndens bedömning är
att helårsprognosen för intäktsutvecklingen kommer fortsatt vara negativ under 2021.
Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa nollresultat vid året slut.
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Tabell
EKONOMISKA
KONSEKVENSER,
Coronapandemin
, tkr

Orsak

Utfall jan-aug

Prognos septdec

Prognos helår

ÖKADE
INTÄKTER (ange
belopp utan
tecken)

Kompensation för
sjuklönekostnader 2-14 dagar

1 213

0

1 213

MINSKADE
INTÄKTER
(ange - framför
beloppet)

Hyresreduktion med 50%
Ribersborg kallbadhus jan-juni

-329

0

-329

-2 000

0

-2 000

-15 600

-5 000

-20 600

-1 600

-500

-2 100

-87

-7

-94

Vaktkostnader i syfte att minska
trängsel (utebad)

-120

0

-120

Extra personalresurs pga. frånvaro

-137

-8

-145

4 500

1 550

6 050

Uteblivna bokningar på
fritidsnämndens anläggningar
Intäktsbortfall besöksanläggningar
(badanläggningar och
rekreationsanläggningar)
Uteblivna evenemang/arrangemang
ÖKADE
KOSTNADER
(ange - framför
beloppet)

MINSKADE
KOSTNADER
(ange belopp

Materialkostnad OAC

Uteblivna aktiviteter/evenemang
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EKONOMISKA
KONSEKVENSER,
Coronapandemin
, tkr

Orsak

Utfall jan-aug

Prognos septdec

Prognos helår

Uteblivna kostnader (ex
Livsmedelsinköp, förbruknings och
materialkostnader mm)

5 500

825

6 325

Minskade personalkostnader
(vakanser, timavlönade)

5000

1000

6 000

-3 660

-2 140

-5 800

utan tecken)

NETTO

Samtliga

Coronaviruspandemin har såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser på fritidsnämndens
verksamhet och Malmös föreningsliv.
Fritidsnämndens anläggningar har varit stängda för allmänheten under större delen av den aktuella
perioden. Fritidsgårdarna har varit öppna under gällande restriktioner och föreningslivet har kunnat nyttja
anläggningarna under de olika restriktioner som har gällt för fritidsnämndens verksamheter. Detta
tillsammans har medfört att tävlingar och tävlingsmatcher inte kunnat genomföras, inställda aktiviteter och
evenemang. Tillsammans med den negativa besöksutvecklingen på nämndens besöksanläggningar såsom
bad -och rekreationsanläggningar har detta lett till stora intäktsbortfall. I takt med att intäkterna minskar så
minskar även kostnader som mildrar intäktsbortfallet till viss mån. Framförallt de uteblivna planerade
aktiviteter/evenemang, livsmedelinsinköp samt förbrukningsmaterials inköp blir färre.
Nämnden har för perioden en positiv budgetavvikelse på personalkostnader, dels beror det på färre
nyttjande av timavlönande timmar till följd av den minskade verksamheten främst på nämndens bad - och
rekreationsanläggningar, dels att nämnden kunnat hålla i de vakanser som uppstått under den aktuella
perioden då behovet inte har funnits och den verksamheten som varit igång har kunnat bedrivas med
befintlig personal.
Fritidsnämnden bedömer att besöks- och intäktsutveckling på nämndens anläggningar kommer fortsatt
vara negativ resten av året. Nämnden har beaktat en öppning av badanläggningarna samt
rekreationsanläggningarna, vilket innebär att en viss intäktsökning har beaktats i helårsprognosen.
Nämnden bedömer att de planerade evenemang kommer inte kunna genomföras i sin helhet under 2021.
Nämndens bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin uppgår till -5,8 Mkr och
baserar sig på ett antagande resten av året. Då nämndens anläggningar är åter öppna bedömer nämnden
att de ekonomiska konsekvenserna kommer att vara något mildare under perioden sep- dec. Dock återstår
osäkerheten kring utveckling av coronaviruspandemin som gör att det är svårt att bedöma besöks- och
intäktsutveckling mer exakt i nuläge.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Periodens investeringsutgifter uppgår till 2,6 Mkr. Alla planerade investeringar för 2021 är fortfarande
aktuella och beräknas genomföras före årsskiftet.

Nettokostnadsutveckling
Tkr
Intäkter
Kostnader
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Prognos 2021

Utfall 2020

Förändring
i%

90 738

93 714

-3,2

-681 412

-695 293

-2,0
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Nettokostnad

-590 674

-601 579

-1,8

Analys av nettokostnadsutveckling
Nämndens bedömning är att nettokostnadsutvecklingen för hela 2021 kommer att uppgå till - 1,8%.
Att de prognostiserade intäkterna minskar med cirka 3,2 % beror främst på effekterna av
coronaviruspandemin och dess restriktioner som medför lägre intäkter på nämndens besöksanläggningar.
Nämnden har under 2021 erhållit 15,2 Mkr för anordnande av smittsäkra samt avgiftsfria lovaktiviteter för
barn i ålder 6–15 år. Motsvarande intäkt fanns inte under 2020.
Att nämndens kostnader prognostiserats minska med cirka 2% jämfört med utfall 2020 beror främst på att
fritidsnämnden under 2020 erhöll 20 Mkr extra i föreningsstöd från kommunstyrelsen för att mildra de
negativa effekterna till följd av coronaviruspandemin.
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Resultaträkning
Tkr

Prognos

Budget

Avvikelse

Bidrag

18 535

2 582

15 953

Övriga intäkter

72 203

95 203

-23 000

Totala intäkter

90 738

97 785

-7 047

-141 035

-145 035

4 000

-56 388

-58 388

2 000

-376

-376

0

Totala personalkostnader

-197 799

-203 799

6 000

Lokal- och markhyror

-286 206

-287 906

1 700

Övriga kostnader

-190 702

-190 039

-663

-5 747

-5 747

0

Totala övriga kostnader

-482 655

-483 692

1 037

Nettokostnad exkl. finansnetto

-589 716

-589 706

-10

590 674

590 674

0

10

0

10

-968

-968

0

0

0

0

-590 674

-590 674

0

Lönekostnader
PO-Pålägg
Övriga personalkostnader

Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad
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