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Kostnadsgrupperingar Beachvolleyboll 2017 
 

Totalt under 2017 finns nettobokfört på driftprojektet stranden (5227) under KUN´s verksamhet 

bokfört 1 769 973,12 kr. Budgeten som är beslutat av nämnden på samma projekt uppgår till 221 

tkr. 

 

Utöver detta finns kostnader bokfört på investeringsprojekt 0315 (besöksnäring stranden) om 

268 128,75 kr. 

 

Driftredovisning, gruppering 

 

 

Intäkter/bidrag -80 000,00 
 

Laholms Sparbank 

    Inköp av anläggn- och byggmatrial 55 015,50 
  Bidrag för tjänster 40 000,00 
 

Skolklass, Vindraps volleyb. 

Internt arbete/ köp av andra verks. 27 236,68 
  Arena, läktare, toalett mm 344 348,94 
 

Yellow Line, 189 tkr upphandl. 

Anläggningsentr/ arbeten 176 108,60 
  Elförbrukning 19 863,34 
  Inhyrt till anläggningen 25 286,68 
  Förbrukningsinventarier/divers 

köp 95 789,78 
 

Inkl två st domarstolar,  

Kläder, funktionärer, 74 st 48 385,58 
  Marknadsföring, profilartiklar mm 162 440,60 
  Övrigt mindre poster 16 341,75 
  Resor, transport mm 47 382,49 
  Hotell, boende mm 242 095,82 
  Representation, restaurang mm 143 326,04 
  Annonsering, marknadsföring, 

foto 55 726,00 
  Musik underhållning, aktiviteter 106 277,62 
  Vakt, medicins hjälp, sjukvård mm 90 590,50 
  Prispengar spelar samt gåvor 90 045,20 
  Ersättning CEV, Play 4 life 63 712,00 
  

    SUMMA DRIFT 1 769 973,12 
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Kommentarer driftredovisning 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inte haft något specifikt utmärkt projekt i redovisningen för 

beachvolleybollen 2017. Redovisningen har bokförts under besöksnäringen och projekt stranden. 

I kostnaderna ovan kan där finnas poster kopplade till andra strandaktiviteter under året. På 

merparten av fakturor finns fakturatext eller kommentarer som åskådliggör tillhörighet till 

beachvolleybollen. Trots allt visar bokföringen på strandprojektet (5227) en nettokostnad på 

1 769 973,12 kr jämfört med en beslutad budget för projektet om 221 tkr för verksamhetsåret 

2017. Total avvikelse inom projektet stranden är 1 548 973,12. 

 

Investeringsredovisning 

 

På investeringsprojektet besöksnäringen stranden (0315) finns under året fyra fakturor bokförda. 

 

Uniteam AB  Container, containerfäste    44 200,00 

Play 4 Life AB I st CEV godkänd sarg    80 000,00 

Play 4 Life AB 2 st domarstolar     30 000,00 

   CEV backdrops mobil     10 000,00 

   CEV reklamvepor     30 000,00 

Usera   3 st lcd tv för 52 tkr med montering, transport mm 73 928,75 

 

SUMMA INVESTERINGAR      268 128,75 

 

Kommentarer investeringsredovisning   

 

Ovan upptagna investeringar om ca 268 tkr är vissa delar att betrakta som investering respektive 

drift. Inköpta reklamvepor för marknadsföring av annans varumärke är inte att betrakta som en 

kommunal investering. Teknisk utrustning av tre styck tv apparater inkl montering, transport och 

service är också att fundera över. Vanligtvis aktiverar vi inte den typ av utrustning inom 

kommunen. Dock uppgår kostnader till nivån för att klassificera som investering enligt 

regelverk. 

 

Inköp relaterade till beachvolleyboll så som två styck domarstolar för 30 tkr och en sarg för 80 

tkr är att betrakta som investering. Dock om dessa föremål är inköpta till den specifika 

aktiviteten beachvolleyboll och kommunen beslutar att inte verkställa fler tävlingar bör dessa 

investeringars värde skrivas ner. Enligt redovisningens principer finns inget värde för dessa 

artiklar såvida inte fler arrangemang ska sökas och arrangeras för kommunen.  
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Redovisningschef 

 


