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§ 23 
 
Handlingsplan för en budget i balans KFN 
2021/17 
 
Sammanfattning 
Med anledning av kultur- och fritidsnämndens prognostiserade budgetunderskott om 600 
tkr vid Ugglebadet begärde kommunstyrelsen den 17 mars att kultur- och fritidsnämnden 
skulle inkomma med en handlingsplan för att få en budget i balans. 
Det prognostiserade underskottet kan helt hänföras till Ugglebadets verksamhet. Kultur- 
och fritidsnämnden har valt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla 
verksamheten öppen för skolan och ungdomarnas fritidsaktiviteter och badet har lidit stor 
ekonomisk skada på grund av pandemin. Intäkterna har varit små och det är inte troligt att 
de ökar inom den närmaste tiden. Därav det befarade underskottet. 
 
Veronicha Pettersson (S) yrkar från Socialdemokraterna: 
”Förslag till åtgärd på besparing. Yrkar på att all personal skall omplaceras till annan 
verksamhet inom kommunen. Den verksamhet som lånar personalen står för 
lönekostnaden. Det innebär besparing för Ugglebadet samt för kultur och 
fritidsnämnden.” 
 
Håkan Abrahamsson (M) yrkar enligt följande: 
”att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att inkomma med en ekonomisk analys 
följd av åtgärder förvaltningen kan vidtaga i syfte att uppnå en budget i balans. 
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att inkomma med fördjupade 
konsekvensanalyser inom respektive verksamhet till följd av eventuella besparingar.” 
 
Ordförande föreslår följande beslutsordning. Att besluta om var attsats för sig via 
acklamation. Attsats ett och två består av eget yrkande och attsats tre Veronicha 
Petterssons (S) yrkande. Denna beslutsordning godkänns och genomförs varvid, 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutat, 
 
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att inkomma med en ekonomisk analys 
följd av åtgärder förvaltningen kan vidtaga i syfte att uppnå en budget i balans, samt 
 
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att inkomma med fördjupade 
konsekvensanalyser inom respektive verksamhet till följd av eventuella besparingar 
 
 
Veronicha Pettersson (S) deltar inte i beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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