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Inledning 
Budgetarbetet inom kultur- och fritidskontoret följer de riktlinjer och styrprinciper som finns 
beslutade inom Skellefteå Kommun. ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” KF 2018-06-18 §180 
och ”Styrprinciper 2020” KF 2019-12-17 § 412). 
 
Detta dokument innehåller; förutsättningarna för budgetarbetet, åtgärder för att få en budget i 
balans, fördelning av den tilldelade budgetramen på verksamhetsnivå samt fördelning av tilldelad 
investeringsbudget. Dokumentet visar också på de inriktningar som är beslutade av 
kommunfullmäktige att gälla för fritidsnämnden år 2023.  
 

FRITIDSNÄMNDEN  
Ordförande:           -    Förvaltningschef: Ingrid Thylin 

 

Fritidsnämndens inriktningar 2023 
INRIKTNING MOTIVERING 
Utveckla aktiviteter och 
upplevelser 
 

Handlar om att utveckla utbud och verksamhet för barn 
och unga för att öka upplevelser och deltagande i 
fritidsaktiviteter. Prioriterat är arbetet med barn och 
unga i socioekonomiskt svaga områden. 
 

Tillgängliga fritidsmöjligheter 
 

Handlar om att bibehålla och utveckla ett relevant och 
rikt fritidsutbud i ett växande Skellefteå. De anläggningar 
som kommunen ansvarar för ska nyttjas effektivt (såväl 
gamla som nya), så att så många som möjligt kan ta del 
av dem. 
Samarbetet med föreningslivet ska utvecklas för att 
arbeta med den vikande trenden inom 
föreningsdeltagandet. 
 

 

Driftbudget 2023 
Fritidsnämndens budgetram för 2023 omfattar 218 565 000 miljoner kronor (mnkr). (Förutsatt att 
ytterligare ramökning beslutas enligt förslag till KF 2022-11-08 eller 22) 
Budgetramen har utökats från 2022 med 3,8 mnkr (inkl. nya förslaget), detta som kompensation 
för ökat Po-tillägg samt ökad internränta. 
 
Fortsatt hanteras, i denna bilaga till FNAU, förslaget om ny budgetram som godkänt.  
Att justeras till fritidsnämnd 2022-11-24 efter taget beslut i KF 2022-11-8 eller 22. 
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Förutsättningar för budgetarbetet 
År 2020 färdigställdes Florahallen och Örjanshallen, fritidsnämnden fick då inte full kompensation i 
budget för de ökade internhyrorna och detta bidrar till en snäv budget med litet utrymme för 
ökade kostnader.  
 
Internräntan höjs till 2023, i och med detta ökar både våra internhyror samt räntekostnaderna på 
egna investeringar. För detta har getts kompensation i ökad ram med 1,4 mnkr. 
 
Flera av fritidsnämndens verksamheter har under åren 2020-2022 drabbats av både nationella och 
regionala restriktioner vilket medfört att de inte kunnat bedriva sina verksamheter som vanligt. 
Restriktionerna har inneburit stora intäktsbortfall och även minskade driftkostnader. Utfallen för 
åren 2020-2022 är därför avvikande på många sätt och försvårar därmed budgetarbetet då lång tid 
gått sedan normalutfall. 
 
Personalkostnaderna för nämndens verksamheter med en schablonökning på 2,5% samt ökat Po 
(från 39,75 tidigare till 44,53%) ökar till år 2023 med totalt nästan 3,7 mnkr. För ökat Po-tillägg har 
en ramjustering gjorts med 2,4 mnkr. 
 
Från och med 2020 använder kommunen sig av kommunbidrag vid fördelning av budget. Det 
innebär att budget täcks av kommunbidrag och ska vara noll på totalen.  
Budget periodiseras där det är möjligt, det innebär att budget fördelas ut på den eller de månader 
då transaktionerna väntas infalla, i stället för som tidigare med hela beloppet vid årets början.  
 
Åtgärder för att få en budget i balans 
En översyn har gjorts av samtliga verksamheters intäkter och kostnader och justeringar har gjorts 
mellan dessa.  
 
År 2023 balanseras budget inom tilldelad ram. För kommande år krävs prioriteringar för att nå 
budget i balans om ramnivån är densamma.  
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Fördelning av tilldelad ram, per verksamhet 2023 

 
 
För verksamhet 3007 Samlingslokaler träder beslutet om nytt årsbidrag (inklusive 
kompletterande bidrag) i kraft. I översynen ingick att spara in 1,0 mnkr, vilket ses från och med 
budget 2023. 
 
För verksamhet 3401 Idrottsanläggningar uppjusteras ramnivån med 4,3 mnkr till 57,7 mnkr. 
Ökningen tillskrivs både planer för ökad bemanning vid Norrvalla och Boliden, samt ökade hyror 
och kapitaltjänst för planerade investeringar så som konstgräs, ismaskinsbyte och byte av sarg. 
 
För verksamhet 3402 Sporthallar uppjusteras ramnivån med 0,5 mnkr till 2023 trots lägre utfall 
2022. De låga utfallen för 2022 beror på full intäktsnivå men låg personalkostnad.  
Inför 2023 har personaljustering gjorts vid Eddahallen mellan badverksamhet och sporthall, 
dessutom ökas hyran vid ridhuset då investeringsprojektet står klart. 
 
Verksamhet 3404 Badanläggningar uppjusteras måttligt i ramnivå till 2023 trots ett högre utfall 
2022. Det höga utfallet 2022 beror på låga intäkter, dessa borde gå att öka till 2023 då bland annat 
de frusna (och upptinade) bad-/gymkorten från Covidperioden nu går ut. 
 
Verksamhet 3408 Sporthallar interna hyresavtal uppjusteras med 0,6 mnkr beroende på 
beräknad indexökning på inhyrda lokaler på 8%, samt ökad internränta som påverkar 
internhyrorna. 
 
Fritidsgårdsverksamheten 3500, nedjusteras med 0,2 mnkr till år 2023, detta då man gjort 
justeringar för bland annat hyresbelopp och antal timledartimmar. För fritidsgårdsverksamheten 
har man inför 2023 valt att ta bort intäktskraven för respektive gård och sänkt nivån för 
verksamhetskostnaderna med motsvarande belopp. Intäktskrav finns fortfarande kvar för 
arrangemang. 
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Investeringsbudget år 2023 
 
Investeringsbudget för fritidsnämnden ser ut enligt nedan (förslag till beslut KF 22-11- xx   § )  

 

 
 
Till 2023 och fram till och  med 2027 omfördelas ramnivåerna mellan camping och övrig 
fritidsverksamhet från tidigare fördelning med 5,0 mnkr för camping och 3,0 mnkr för 
fritidsverksamhet.  
 
Fritidsnämnden tilldelas till 2023 tilläggsanslag för konstgräs Norrvalla med 3,5 mnkr samt 
konstgräs i Kåge 8,0 mnkr. 
 
Campingverksamheten ser i samråd med SLK, ett behov av att öka ramnivån för om- och 
tillbyggnad av receptionen vid Byske camping, äskande av tilläggsanslag ur egna kapitalet sker vid 
årsrapportering 2022. 
 
Utöver detta äskar fritidsnämnden av Kommunfullmäktige (KF) om tilläggsanslag på 2,5 mnkr för 
investeringar på Vitbergsbadet. (FN §109/22), samt 2,1 mnkr för ökad ramnivå (i samråd med SLK) 
för vattenrening Byske tempererade utebad. Anslagen föreslås även dem tas ur 
campingverksamhetens egna kapital per 2022-12-31, förutsatt att de nya styrprinciperna godkänns 
av kommunfullmäktige. 
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Tilldelad investeringsram för 2023 fördelas enligt nedan:   

 
 

Rödmarkerade delar tas i samband med årsredovisningen 2022 och ingår därför inte i 
ordinarie budget 2023. De rödmarkerade delarna förutsätter att kommunfullmäktige 
godkänner de nya styrprinciperna, där förslaget är att 20% av campingens resultat kan 
tilldelas fritidsnämnden.  
I de nya styrprinciperna står också att budgetposter kan utgöra anskaffningsbeslut, 
om det tydligt framgår vad det avser. Detta avses gälla för denna fördelning, inom 
tilldelad ram. 
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