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Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar för att alla lundabor och besökare
ska ha möjlighet att ha en meningsfull fritid genom ett levande idrotts- och kulturliv. Det
ska vara lätt att engagera sig i såväl spontana som organiserade former av kultur- och
idrottsaktiviteter eller ta del av bibliotekens utbud och program. Detta lyckas Lunds
kommun väldigt bra med, även om det självfallet finns potential att lyckas ännu bättre.
Ett kvitto på detta är att Lund utsågs av fackförbundet Vision till årets kulturkommun
2019, bland annat för dess högklassiga kulturskoleverksamhet, att konsthallen håller en
hög internationell nivå samt folk- och skolbibliotekens framgångsrika arbete med bland
annat barn och unga.
Med uppstarten av valfrihetssystem inom instrumentalundervisning, som har gjort det
möjligt för barn som är födda 2011 eller 2012 att lära sig spela instrument, har stora
framsteg gjorts för att tillgängliggöra kulturen för barn och unga i Lunds kommun. Inom
ramen för musikchecken har drygt 540 barn påbörjat sin undervisning hos någon av de
ackrediterade musikskoleaktörerna och planen är att utöka med ytterligare en årskull
2020.
Även biblioteksverksamheten har en positiv utveckling och trots att den nationella
trenden är att antalet besök och utlån minskar, ökar såväl utlånen som fysiska och
digitala besök vid Lunds bibliotek. Nämnden har under året fattat beslut om öppnande
av två nya bibliotek, ett vid Stenkrossen och ett vid Hubertusgården på Nöbbelöv. Dessa
är planerade att slå upp dörrarna under hösten 2020. Under året kommer även Västers
bibliotek att stängas ned, då fastigheten ska rivas, och ett nytt öppna i Folkparken. Även
detta bibliotek är planerat att öppna under hösten.
Inom idrottsverksamheten har frågan om miljövänliga fotbollsplaner varit högt
prioriterad och parallellt med konkreta åtgärder har förvaltningen tagit fram en
handlingsplan för att minska spridningen av gummigranulat från kommunens
konstgräsplaner. Denna kommer att tas upp för beslut i kultur- och fritidsnämnden
under februari 2020. På samma tema blev Lunds kommun först i landet med att blanda
in biokol i en naturgräsplan i syfte att göra gräset mer hållbart och för att förlänga
nyttjandeperioden under året.
Med stöd av statliga bidrag arrangerades även 2019 ett stort antal kostnadsfria
lovaktiviteter för barn och unga i olika områden i kommunen. Över 15 000 barn i åldern
6–15 år deltog under sommarlovet. Under 2020 finns inte statligt stöd att tillgå, men
kultur- och fritidsnämnden planerar att trots detta erbjuda lovaktiviteter, dock i mindre
omfattning än tidigare.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2019 om
0,3 miljoner kronor. Under året har nämnden prognostiserat ett större överskott med
anledning av att vissa särskilt dedikerade medel inom ram inte fullt ut har förväntats bli
använda under året. Dessa överskott, som framför allt återfinns inom
kulturverksamheten, har utjämnats av underskott inom idrotts- och
fritidsverksamheten, där en huvudsaklig anledning till underskott är att Högevallsbadet
uppvisar ett negativt resultat. Även vissa extraordinära poster påverkar, såsom
kostnader för brand i en klubbstuga i Veberöd, saneringskostnader vid Källbybadet samt
ej planerade nedskrivningar av anläggningstillgångar.
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Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse
Bibliotek








Under 2018 utsågs Lund till årets kulturkommun 2019 av fackförbundet Vision.
Juryn nämner i sin motivering bland annat folkbiblioteken och skolbibliotekens
arbete med barn och unga, kulturskolans orkesterverksamhet samt den
uppskattade museiverksamhet som finns i kommunen.
Stärkta bibliotek: Med medel från Kulturrådets bidrag till Stärkta bibliotek har
folkbiblioteken startat ett projekt med syftet att öka tillgängligheten för
bibliotekets prioriterade grupper och göra verksamheten relevant för fler genom
att arbeta mer målgruppsanpassat och öka samverkan med lokalsamhället. Under
året genomfördes bland annat en större kartläggning av varje stadsdelsbiblioteks
lokalsamhälle.
Lunds bibliotek ökar när bibliotekssverige minskar: Lunds bibliotek går mot den
nationella trenden vad gäller besök och utlån. År 2019 hade de fysiska
biblioteken 1 248 970 besökare, vilket var en ökning med drygt 1 000 personer i
månaden. Antalet digitala besök per år var 739 563, vilket är en ökning med 16 %
från föregående år. Det gjordes 1 057 798 utlån under år 2019, vilket var en
ökning med fyra procent.
Digitalt Lärcentrum: Folkbiblioteken har tillsammans med kommunens
IT-avdelning skapat en prototyp för ett Digitalt Lärcentrum. Tanken är att
allmänheten skall kunna få hjälp och stöd att arbeta med skapande och lärande
inom IT.

Fritid




Lov i Lund: I samverkan med föreningslivet har kostnadsfria lovaktiviteter för
barn erbjudits under skolloven. Över 15 000 besök av barn i åldern 6–15 år
noterades under sommarlovet.
Hållbart ungdomsting: Lunds 60:e ungdomsting genomfördes på Sparbanken
Skåne Arena den 6 mars. Temat var hållbarhet med utgångspunkt i de globala
målen Agenda 2030 och cirka 400 ungdomar deltog.
Stärkt samverkan på Norra Fäladen: Ett områdesarbete i syfte att öka den sociala
hållbarheten och stärka identitetskänslan på Norra Fäladen har genomförts
under året. Föreningsliv och näringsliv har samverkat med olika delar av
kommunen genom att skapa nätverk, arrangemang, praktik- och praoplatser och
forum för delaktighet och inflytande.

Idrott




Nya idrottsanläggningar: Projekteringen av den nya ridanläggningen påbörjades
under året och ett förfrågningsunderlag kommer att skickas ut under våren 2020.
I februari beslutade kommunfullmäktige att uppföra en dedikerad gymnastikhall
på Södra Råbylund. Under året har också nya allvädersbanor anlagts på Centrala
idrottsplatsen och dessutom blev den nya Lerbäckshallen klar att invigas under
januari 2020.
Schysst idrott: För att motverka kränkningar, övergrepp och våld inom idrotten
och för att främja idrott där alla inkluderas och kan må bra, har Kvinnojouren
Lund, PIL (paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lunds kommun),
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Skåneidrotten och Lunds kommun startat projektet Schysst idrott som under året
har genomfört tre temakvällar för idrottsengagerade förtroendevalda, tränare,
föräldrar och idrottsutövare.
Miljövänliga fotbollsplaner: Idrottsverksamheten har tagit fram en handlingsplan
för att minska spridningen av gummigranulat från kommunens konstgräsplaner.
Som en konkret insats har sarger för att minska granulatspridning installerats.
Dessutom blev Lunds kommun under året först i Sverige med att blanda in biokol
i en naturgräsplan i samband med renoveringen av Linero IP.

Kultur






Musikchecken införd: Ett kundvalssystem för musikundervisning – musikchecken
– har införts, där ett antal aktörer har blivit auktoriserade att erbjuda barn och
unga musikundervisning. Den kommunala kulturskolan, som också är del av
systemet, har tagit emot den största andelen av eleverna. Musikchecken erbjöds
två årskullar barn, födda 2011 och 2012, under 2019 och under 2020 planeras
ytterligare en årskull bli införlivad i systemet.
Folkparken återöppnad: Under våren öppnades Folkparken efter renovering för
kulturverksamhet, till följd av evakuering från Stadshallen. Främst används
lokalen för undervisning och orkesterrepetitioner, men den används också till
diverse övriga arrangemang.
Fristadsförfattare på plats: Lunds första fristadsförfattare har anlänt och har ett
vistelsestipendium under en period av två år.
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Lunds vision och förhållningssätt
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och
problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med
andra skapa framtiden.
Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till
framtiden. Här finns en unik kunskapskultur, där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort
och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till
hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.
Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och
inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör
skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.
Förhållningssätt:
Lyssna
Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten
gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.
Lära
Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver
utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar
och lösningar och följer goda exempel.
Leda
Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ.
Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser,
erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Målstyrning
Intern kontroll
Utgångspunkten för intern kontroll 2019 har varit det beslut som kultur- och
fritidsnämnden fattade den 17 januari 2019, § 5, om plan för intern kontroll 2019,
gällande förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Granskningsrapporten för
intern kontroll 2019 innefattar fem kontrollaktiviteter. Tre av kontrollaktiviteterna är
kommungemensamma: att det förebyggande arbetet för att utsättas för bedrägligt
beteende är otillräckligt, att nämnder och styrelser brister i följsamhet gentemot rutiner
kring direktupphandling och att obehöriga utför mottagnings- eller beslutsattest av
ekonomiska transaktioner. De nämndspecifika kontrollaktiviteterna är: risk för hot och
våld samt genomlysning och utvärdering av processer för ekonomisk uppföljning.
Avvikelser har hittats inom fyra av fem kontrollaktiviteter. För de kontrollaktiviteter där
avvikelser har hittats har förslag på förbättringsåtgärder getts. Sammantaget har den
interna kontrollen fungerat väl inom kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet kan och
ska dock fortsatt utvecklas och förbättras.
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Fokusområden
Smartare Lund
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter uppmuntrar nytänkande och en stark
innovationskultur i organisationen. Ett exempel är den prototyp för ett Digitalt
Lärcentrum som folkbiblioteken tillsammans med kommunens IT-avdelning har skapat,
i syfte att allmänheten ska kunna få hjälp och stöd att arbeta med skapande och lärande
inom IT. Ett annat exempel är de nya stödformer, som Stenkrossen har utvecklat för att
stödja projekt inom konst, kultur och innovation. Det finns tre former: Mini, Midi och
Maxi, beroende på projektets längd, men alla har det gemensamt att Stenkrossen
erbjuder projektplats i utbyte mot någon form av öppen aktivitet i Stenkrossens öppna
verksamhet.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till att Lund får en utbildning i
världsklass, bland annat genom folkbibliotekens arbete med att främja barns och ungas
språkutveckling och stimulera till läsning. Under året har många aktiviteter för barn och
unga genomförts, till exempel bokklubbar, högläsning, robot-workshops, sagostunder,
bokprat och "Sommarboken". Folkbiblioteken har i samverkan med barn- och
skolförvaltningen också förvärvat den digitala bilderbokstjänsten "Polyglutt" för
kommunens förskolebarn. Vidare har folkbiblioteken tillsammans med bland andra
Statens medieråd guidat gymnasister genom "Demokratilabbet", en självinstruerande
digital utställning om källkritik och faktaresistens. Även fritidsverksamheten har
bidragit till målet genom sin riktade verksamhet, där läxhjälpen har ökat.
Kultur- och fritidsnämnden vill i sina verksamheter ta tillvara den samlade kunskapen
hos alla som bor, verkar eller vistas i Lund. Fritidsverksamheten fortsätter att utveckla
arbetet med att coacha ungdomar i att genomföra projekt och stötta ungdomsföreningar.
Genom förverkligande av projekt och föreningar uppmuntras unga till nytänkande och
till att ta egna initiativ. Exempel på projekt som har genomförts är fiskeutflykter,
föreläsningar på inflytandeforum, teaterföreställning med fokus på klimatkrisen, event
med streetbasket, fotboll, dans i Stadsparken och LAN.
Folkbiblioteken är en viktig arena för att tillvarata den samlade kunskapen i Lund, till
exempel genom att skapa strukturer för att dela kunskap och kompetens mellan olika
bibliotekstyper i Lund, samt genom ett utökat samarbete med utbildningen för arkiv,
bibliotek och museum vid Lunds universitet gällande bland annat handledning och
kompetensutveckling. Ett annat forum för kunskaps- och kompetensutbyte var Svenska
Badmästareförbundets Sydkonferens som ägde rum i Lund den 2–3 april.

Höjd kvalitet och gott bemötande
Nämndens utvecklingsmål

Delaktighet och inflytande: I Lunds kommun ska
alla ha möjlighet att påverka biblioteks-, fritids-,
idrotts- och kulturverksamheten genom
delaktighet och dialog.
Når målet

Indikatorer

Mål 2019

Utfall 2019

Genomföra en kundundersökning på
bibliotekets alla arenor

Ja

Ge föreningar tillgång och möjlighet
att själva boka, avboka och redigera
verksamhetens bokningar i
förvaltningens bokningssystem
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1

Antal coachningstillfällen per
fritidsområde vid
bidragsansökningar

4

4
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Utfall 2018

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2019

Utfall 2019

Antal synliggjorda projekt för andra
unga i Lunds kommun per
fritidsområde

2

3

Genomförda samverkansprojekt
med en aktör i en annan genre per
kulturenhet

2

2

Genomföra en kartläggning över
vilka målgrupper som verksamheten
kultur når

Nej

Ta fram en organisation och ett
strukturerat arbetssätt för att arbeta
strategiskt med reglerna för
offentlig gestaltning

Ja

Index för inflytande, delaktighet och
ansvarstagande för de sju fasta
mötesplatserna enligt KEKS enkät

60

48

Utfall 2018

52

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar kontinuerligt för att höja kvaliteten i
verksamheten och att vara fortsatt relevanta och tillgängliga för lundabor och besökare.
Införandet av kundvalssystemet musikchecken har ökat tillgängligheten till
musikundervisning för barn och unga, både vad gäller Kulturskolan och andra aktörer
inom området. I syfte att ge fler medborgare möjlighet att ta del av den offentliga
konsten har fokus under året växlat för den offentliga konsten, från byggnadsanknuten
konst till konst i det offentliga rummet.
Ändamålsenliga lokaler och anläggningar är viktiga för att möjliggöra för Lunds kulturoch fritidsliv att bedriva tillgänglig och kvalitativ verksamhet. Kultur- och
fritidsnämnden har haft som ambition att höja kvaliteten på träningsförutsättningarna
för de barn och ungdomar som är aktiva inom gymnastik och årets beslut om en ny
gymnastikhall i Råbylund är därför viktigt. Projekteringen av den nya ridanläggningen,
de påbörjade renoveringarna av utebaden och de nyanlagda allvädersbanorna vid
centrala idrottsplatsen är också betydelsefulla för att höja kvaliteten på
idrottsverksamheten.
Även för kulturaktörer är det viktigt att få möjlighet att utvecklas i ändamålsenliga
lokaler. För att stärka den kulturella infrastrukturen har en kulturlokalsinventering
genomförts i samverkan med kommunkontoret och samverkan med övriga
förvaltningar kopplade till lokalförsörjning har stärkts och formaliserats. Folkparken
har etablerats som lokal för undervisning, orkesterrepetitioner och diverse övriga
arrangemang till följd av renoveringen av Stadshallen – en renovering som i sin tur
kommer att bidra till höjd kvalitet i verksamheten. Besluten om nyöppning av två,
respektive flytt av ett, stadsdelsbibliotek kommer också ytterligare att tillgängliggöra
biblioteksverksamheten, särskilt med tanke på att två av dessa kommer att
samlokaliseras med andra verksamheter, Stenkrossen respektive Folkparken, vilket
därigenom skapar möjligheter att nå nya målgrupper.
Bemötande är ett område som kultur- och fritidsnämnden fortsätter att vässa. Till
exempel har Högevallsbadets medarbetare utbildats i kommunens bidragsformer för att
kunna vara behjälpliga och lotsa vidare de föreningar som har verksamhet på Högevall.
Högevall har också stärkt sin service genom att införa teman vid högtider och speciella
tillfällen, som Halloween, jul, påsk och Alla hjärtans dag.
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Ett starkare samhällsengagemang
Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2019

Utfall 2019

Antal större forum för
värdegrundsfrågor (möte,
föreläsning etc.) som arrangeras för
föreningslivet

5

6

Genomföra en kartläggning för att
synliggöra vilka faktorer som idag
utesluter ungdomar att delta i
fritidsverksamheter

Lika möjligheter: I Lunds kommun ska alla ha lika
möjligheter att ta del av biblioteks-, fritids-,
idrotts- och kulturverksamheten.
Når målet

Utfall 2018

Ja

Genomförda forum/aktiviteter kring
värdegrundsfrågor per fritidsområde

2

3

Genomförda samverkansprojekt
med en aktör i en annan genre per
kulturenhet

2

2

Genomföra en kartläggning över
vilka målgrupper som verksamheten
kultur når

Nej

Ta fram en organisation och ett
strukturerat arbetssätt för att arbeta
strategiskt med reglerna för
offentlig gestaltning

Ja

Antal registrerade nedladdare i
Legimus (digitalt bibliotek för
talböcker)

1 000

1 141

1 043

Andel deltagartillfällen per invånare
i åldersgruppen 7–20 år i
idrottsföreningar enligt RF:s databas
föregående år, flickor

44 %

43 %

44 %

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att utveckla verksamheter, som i hög grad präglas
av det starka samhällsengagemang som finns i Lund. Inom ramen för ett starkt
samhällsengagemang är en målsättning att skapa jämlika livsvillkor för alla lundabor,
med andra ord att arbeta för inkludering av alla lundabor. Kultur- och fritidsnämndens
inkluderingsarbete omfattar allt från systematiskt arbete för att kartlägga vilka faktorer
som utesluter till konkreta aktiviteter för ökad inkludering. Inom samtliga verksamheter
har det påbörjats ett arbete med att identifiera målgrupper, som besöker eller deltar i
verksamheten mer sällan än andra.
Kulturverksamheten ska bland annat initiera samverkan med aktörer i andra genrer
samt initiera eller delta i samverkansprojekt med nya målgrupper. Kulturskolan har
arbetat med PopIn-verksamhet i de östra kommundelarna, där professionella
kulturpedagoger har arbetat med öppen och kostnadsfri verksamhet i ungdomars
närområde.
Fritids ordinarie verksamhet har bidragit till ökad inkludering, till exempel genom
queert läger för unga i samarbete med RFSL Ungdom i Skåne, upplevelsehäng med
ungdomar som har erfarenhet av att gå i särskola, stärkt samverkan med LSS samt Raoul
Wallenbergdagen, vilken uppmärksammades på samtliga mötesplatser för unga och på
Stortorget i Lund. Lov i Lund har skapat nya och synliggjort existerande kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter för barn i Lunds alla tätorter och stadsdelar. Under sommaren
2019 deltog i snitt 1 000 barn per vecka i aktiviteterna. Framför allt har Lov i Lund
bidragit till samarbeten och aktiviteter som når barn i socioekonomisk utsatthet, men
det skapas även arenor för barn med olika förutsättningar att mötas. Ett annat exempel
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på inkluderande verksamhet är Fritidsbanken som öppnade under hösten och där det
går att låna återvunnen sport- och fritidsutrustning helt gratis.
Vidare har den fysiska miljön på stadsbiblioteket inventerats tillsammans med
kommunens tillgänglighetssamordnare för att tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättningar ska förbättras. Förflyttningar framåt i inkluderingsarbetet har
också gjorts genom att ett digitalt lärcentrum har öppnats på stadsbiblioteket under
våren. Syftet med ett digitalt lärcentrum är att stärka den digitala delaktigheten samt
stimulera till eget skapande och kunskapsdelning. Satsningen görs i samarbete med
kommunens IT-avdelning.
I idrottens inkluderingsarbete ingår bland annat ett utvecklingsarbete för att uppmuntra
till bildandet av skolidrottsföreningar, som genom att bland annat erbjuda prova-påverksamhet i anslutning till skoldagen sänker trösklarna och blir en väg in till ökad
fysisk rörelse och till föreningslivet.
”Schysst idrott” är en serie temakvällar som har anordnats i samarbete med
Kvinnojouren, PIL och Skåneidrotten i syfte att motverka kränkningar, övergrepp och
våld inom idrotten och för att främja idrott, där alla inkluderas och kan må bra. ”Senior
Sport School” är ett annat inkluderingsprojekt, som erbjuder träffar i tolv veckor för
åldersgruppen 60+ med allt från senioranpassad styrketräning till temakvällar om
hälsosam mat. Dessutom har Högevall omcertifierats för HBTQ-inkludering.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter vill också ge kraft åt lundabornas
engagemang genom att erbjuda bättre förutsättningar för delaktighet och inflytande.
Folkbiblioteken har till exempel gett möjlighet för alla – kommuninvånare,
kulturaktörer, studieförbund, studentlivet och andra aktörer – att fylla biblioteken med
verksamhet, vilket har lett till att samarrangemangen under året har ökat till att utgöra
mer än hälften av samtliga arrangemang. Inom ramen för projektet ”Stärkta bibliotek”
pågår också en kartläggning av möjliga samarbetspartners i stadsdelarna.
Fritidsverksamheten har coachat unga till att ansöka om stöd via bidragsformen "Unga
leder unga" i syfte att stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska
värderingar hos unga genom att ge unga möjlighet att organisera sig utifrån sina egna
idéer, intressen och förutsättningar. Bidraget innefattar ungas egen organisering inom
såväl kultur och idrott som inom samhällsengagemang. Under året har fler bidrag än
någonsin beviljats. Områdesarbetet på Norra Fäladen och de ”tillsammansnätverk” som
har bildats i vissa stads- och kommundelar har alla bidragit till att ge kraft åt
lundabornas engagemang och stärka gemenskapen i lokalsamhället.
Kultur- och fritidsnämnden har också tillsammans med IK EOS och Rädda Barnen startat
projektet Prisma. Prisma är en metod för att hjälpa nyanlända familjer, barn och unga till
inkludering via en meningsfull fritid. Inom ramen för Sommarlund och Vinterlund har
kultur- och fritidsnämnden kunnat erbjuda tusentals lundabor och tillresta hundratals
aktiviteter och upplevelser. Sommarlund och Vinterlund sker i nära samverkan med
civilsamhället och de två plattformarna har under året samverkat med ett 40-tal
respektive ett 60-tal olika aktörer.
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Ett grönt föredöme
Kultur- och fritidsnämnden har utvecklat ett framgångsrikt hållbarhetsarbete som på
många sätt bidrar till Lunds fokusområde: ett grönt föredöme. Nämndens arbete
utmärker sig inom flera områden och under 2019 har exempelvis idrottsservice arbetat
vidare med att minska spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner. Detta har
gjorts bland annat genom framtagandet av en ny handlingsplan, installation av sarger
för att minska granulatspridning samt genom fortsatt samarbete och nätverkande med
interna och externa aktörer. Genom dessa insatser fortsätter Lund att ligga i framkant
nationellt sett i arbetet med att minska konstgräsplaners negativa miljöpåverkan.
Parallellt med detta arbete stärker kommunen sina naturgräsplaner och blev 2019 först
i Sverige med att anlägga en fotbollsplan med biokol. Ett ytterligare exempel, där kulturoch fritidsnämnden är en föregångskommun, är arbetet med ozonstädning. På
Högevallsbadet beräknas verksamhetens kemikalieförbrukning kunna minska med upp
till ett ton städkemikalier per år tack vare arbetet med ozon.
Årets verksamhet har också, i linje med den rådande klimatkrisen och med ungdomars
växande intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor, bemött och fångat in Lunds
unga medborgares intressen. Ungdomsombuden har under året samlat statistik, som
visar att en av de viktigaste frågorna för kommunens unga just nu är miljö och klimat.
Utifrån statistiken arbetar ungdomsombuden för att upplysa och sprida information om
hållbar utveckling och om Agenda 2030. Detta har gjorts bland annat genom ett
rekordstort ungdomsting, där över 400 ungdomar från kommunen deltog för att
diskutera hållbar utveckling och de globala målen.
En nyhet för 2019 är uppstarten av Lunds alldeles egna fritidsbank, där social, ekologisk
och ekonomisk hållbarhet står i fokus. Med medel från Lunds kommuns miljöanslag har
under året flera områdesdagar anordnats i Lund med fokus på hållbarhet och där
Fritidsbanken har synliggjorts som ett bra exempel på hur nämnden bidrar till målen i
LundaEko – Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling.
Kultur- och fritidsnämnden arbetar systematiskt med miljöledning för att minska
verksamhetens klimatavtryck, för att uppnå målen i LundaEko samt för att
kvalitetssäkra arbetet med att bidra till Lund som ett grönt föredöme. Under året har en
extern miljörevision genomförts, vars resultat visar på ett arbete som mycket väl
uppfyller samtliga krav på miljöledning i Lunds kommun.

Mål kopplade till basuppdrag
Nämndens utvecklingsmål

Platser för möten: I Lunds kommun ska alla ha
tillgång till attraktiva platser, som främjar möten
och upplevelser.
Når ej målet

Indikatorer

Mål 2019

Utfall 2019

Göra en kartläggning av
kulturaktörers villkor och
möjligheter att utvecklas i Lund

Nej

Skapa och genomföra en hållbar
kulturlokalinventeringsprocess

Ja

Utfall 2018

Antal besök på Högevallsbadet per
invånare

3

3,05

3

Andel elever i procent av
åldersgruppen (6–19 år) på
Kulturskolan

12 %

11,8 %

10 %

Antal besök på Lunds konsthall per
invånare

0,5

0,49

0,6
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Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2019

Utfall 2019

Införa källsortering för allmänheten
på alla bibliotek

Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun ska
lokaler för biblioteks-, fritids-, idrotts- och
kulturverksamheten nyttjas på ett effektivt sätt.
Når målet

Maximalt inköp av
gummigranulat/år till
Klostergårdens centrumplan och
Smörlyckan plan 5, angett i ton per
plan

Utfall 2018

Nej

3

2

Skapa och genomföra en hållbar
kulturlokalinventeringsprocess

Ja

Andel av dygnets timmar, då
folkbibliotekens lokaler är
tillgängliga för allmänheten

35 %

35 %

35 %

Antal föreställningar på
Stadsteatern

120

165

121

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna
Särskilda uppdrag

Förstudie konserthus i Lund

Lund – Ordets stad

Status

Kommentar

Pågående

En inventering av kulturanläggningar,
scener och lokaler för arrangemang har
gjorts i samverkan med
kommunkontoret. Här beskrivs ett
nuläge, kommentarer kring befintliga
anläggningar och framtida planerade
satsningar som the Loop,
Kongresscenter med mera. Då detta är
dynamiska processer kommer
uppdraget att behöva hållas aktuellt
under hela mandatperioden.

Pågående
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Uppdraget "Lund – Ordets stad" har
påbörjats genom en kartläggning av
aktörer inom litteraturområdet i Lunds
kommun. En sammanställning av
resultatet visar att samtliga aktörer
inom området, såsom aktiva författare,
universitetets författarutbildning,
författarcentrum, förlag, bibliotek,
etablerade festivaler som Litteralund,
Novellfest och Litteraturbaren är
mycket positiva till detta initiativ.
Ett antal inriktningar inom området har
identifierats som lämpliga att börja
arbetet med. En är att inom ramen för
"Ordets stad" söka det bidrag, som
regionen har uppmanat till, för att få ett
regionalt ansvar som litterär nod. Ett
annat uppslag är att medverka kring
start av ett litterärt residens på
Revingehed – Hedlandet.

Resultat och ekonomisk ställning
Resultat
Resultaträkning (431)
(Mnkr)

Budget 2019

Utfall 2019

Utfall 2018

85,2

90,5

92,4

-423,7

-426,8

-423,2

-13,6

-15,4

-14,7

-352,2

-351,7

-345,5

0

-0,2

-0,2

-352,2

-351,9

-345,7

352,2

352,2

348

0

0,3

2,3

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
Kommunbidrag
RESULTAT

Analys av resultatet
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2019 om 0,3 miljoner
kronor. Under året har nämnden prognostiserat ett större överskott med anledning av
medel i ram, som inte fullt ut har använts under året. Dessa planerade överskott, som
framför allt återfinns inom kulturverksamheten har utjämnats av underskott inom
idrotts- och fritidsverksamheten, där en huvudsaklig anledning till underskott är att
Högevallsbadet uppvisar ett negativt resultat, men även vissa extraordinära poster
påverkar, såsom kostnader för brand i en klubbstuga i Veberöd, saneringskostnader vid
Källbybadet samt ej planerade nedskrivningar av anläggningstillgångar.
Budgetavvikelse per verksamhet
Verksamhet

Budget

Utfall

Avvikelse

Nämnd/ledning

-16,0

-13,6

2,4

Fritid

-47,6

-48,6

-1,1

Idrott

-117,9

-122,4

-4,5

Kultur

-104,6

-102,8

1,8

-66,1

-64,5

1,6

-352,2

-351,9

0,3

Bibliotek
Totalt

Nämnd/ledning
Nämnd och ledning uppvisar ett positivt resultat om 2,4 miljoner kronor. Anledningen
är att medel för öppnande av nya bibliotek, som ligger budgeterade inom centrala
utvecklingsmedel, inte har tagits i anspråk under året.
Fritid
Fritidsverksamheten redovisar ett negativt resultat på 1,1 miljoner kronor för 2019.
Anledningen är högre personalkostnader än planerat, vilket delvis förklaras av
omställning i samband med att vissa statsbidrag har uteblivit för 2019. Under året har
fritidsbanken startats, vilket inte fullt ut har rymts inom verksamhetens budget.
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Ej budgeterade saneringskostnader för Söderlyckans skatepark har också påverkat
verksamhetens resultat negativt.
Idrott
Idrottsverksamheten visar ett negativt resultat om 4,5 miljoner kronor för året.
Underskottet har i huvudsak sitt ursprung inom Högevallsbadet, som har påverkats av
oplanerade driftstopp. Dessa har resulterat i ökade kostnader, men framför allt i
minskade intäkter. Caféverksamheten har även bidragit till underskottet. Utöver detta
har vissa anläggningstillgångar skrivits ned, vilket har resulterat i ej budgeterad
resultatpåverkan.
Kultur
Inom kulturverksamheten har det varit ett händelserikt år, något som har givit avtryck
även i den ekonomiska utvecklingen. Musikchecken har lanserats, som för kulturskolan
har inneburit drygt 300 fler elever och parallellt med denna utökning av verksamheten
har skolan arbetat med att anpassa personalkostnaden till budgeten. För året redovisar
kulturskolan i sin helhet ett mindre underskott. Även konsthallen visar ett negativt
resultat för året.
Att kulturverksamheten totalt sett redovisar ett överskott beror i huvudsak på att ramen
för musikcheck inte har använts fullt ut, men även att intäkterna inom verksamheten har
varit högre än budgeterat. I ramen ingår även medel för utökad hyra för biografen Kino,
som inte helt har tagits i anspråk under året. Dessa medel har delvis använts för
kostnader, som har uppkommit i syfte att skapa förutsättningar för nya biograflokaler
för Kino.
Bibliotek
Biblioteksverksamheten visar ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Anledningen på
intäktssidan är främst en ökad kopiering hos allmänheten samt bidrag från stat och
region. På kostnadssidan redovisas lägre personalkostnader än budgeterat – detta beror
på återhållsamhet med tillsättning av vikarier och tjänster, inför de effektiviseringar
som planeras för 2020. Biblioteksverksamheten har också fått en utökad ram, 0,6
miljoner kronor, för ökade kostnader när verksamheten flyttar in i nya lokaler i Södra
Sandby. Biblioteket i Södra Sandby blir klart först kvartal 1, 2021.

Åtgärder vid avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden visar som helhet ett överskott, men inom nämndens
verksamheter står idrotts- och fritidsverksamheten för ett större underskott. Detta har
delvis förklaringar i tillfälliga kostnadsökningar, men i grunden finns ett behov av att se
över verksamhetens nettokostnadsutveckling. Av denna anledning har nämnden gett
förvaltningen i uppdrag att genomlysa Högevallsbadet under 2020, i syfte att komma i
ekonomisk balans.

Investeringar
Investeringsredovisning
(Mnkr)

Budget 2019

Utfall 2019

Utfall 2018

-13

-6,3

-8,4

Byggnader, anläggningar

-13,2

-13,9

-4,5

TOTALT

-26,2

-20,2

-12,9

Inventarier, fordon
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Fördelningen på de olika verksamheterna ser ut enligt följande:
Verksamhet

Budget

Utfall

Avvikelse

Nämnd/ledning

-0,1

0

0,1

Fritid

-0,5

-0,3

0,2

Idrott

-15,2

-14,5

0,7

Kultur

-4,5

-5,4

-0,9

-6

0

6

-26,2

-20,2

6

Budget

Utfall

Avvikelse

Nämnd/ledning

-0,1

0,0

0,1

Fritid

-0,5

-0,3

0,2

Idrott

-15,2

-14,5

0,7

Kultur

-4,5

-5,4

-0,9

Bibliotek

-6,0

0,0

6,0

-26,2

-20,2

6,0

Bibliotek
Totalt

Analys av investeringar
Verksamhet

Totalt

Kultur- och fritidsnämndens investeringar för 2019 uppgår till 20,2 miljoner kronor.
Förvaltningen har genomfört fler och större entreprenader jämfört med 2018, då
utfallet var 12,9 miljoner kronor.
Fritidsverksamheten har under året gjort mindre ombyggnader i anläggningarna på
Norra Fäladen och i Dalby.
Idrottsverksamheten har under året arbetat för att säkerställa och förbättra
miljömässigt hållbara konstgräsanläggningar genom invallning. Klostergårdens
idrottsplats har fått förbättrad belysning och det har skett ett byte av en konstgräsplan.
På centrala idrottsplatsen har allvädersbanorna renoverats. Idrottsplatsen i Stångby har
fått ny belysning. Medel för ersättningsplaner i Veberöd har använts för återuppbyggnad
av klubbstugan vid Romelevallen.
Kulturverksamheten har under 2019 framför allt gjort investeringar på Stenkrossen,
Folkparken och Mejeriet. Kulturverksamheten har utnyttjat mer än den interna ram,
som har varit tilldelad, men eftersom förvaltningen som helhet har haft utrymme utöver
detta, påverkar det inte investeringsbudgeten negativt. För Folkparken har en del
nödvändiga arbetsmiljöåtgärder krävt investeringar utöver avsatt summa.
Biblioteket har inte genomfört några investeringar under år 2019. Planerade
investeringar har initierats, men inte genomförts på grund av förseningar i
upphandlingsprocessen.
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Personal
Antal anställda
Arbetad tid, årsarbetare netto
2019

2018

2017

2016

366,9

339,7

311,5

334,5

Antal anställda
31 dec 2019

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Anställda kvinnor totalt

192

196

191

194

Anställda män totalt

161

156

147

147

Antal anställda totalt

353

352

338

341

Utifrån siffrorna går det att utläsa en liten ökning av antalet anställda och arbetad tid på
kultur- och fritidsförvaltningen. Till största delen beror ökningen på att antalet anställda
inom Kulturskolan har ökat i och med att musikchecksystemet infördes under hösten
2019, vilket medförde en ökning med fler än 300 barn i musikundervisningen.

Personalomsättning
Personalomsättning
2019

2018

2017

11%

10%

11%

Personalomsättning, utvalda yrkesgrupper
Yrkesgrupper

2019

2018

2017

Musiklärare

14 %

11 %

10 %

Bibliotekarie

13 %

0%

17 %

Fritidsledare

12 %

11 %

5%

Personalomsättningen totalt sett inom kultur- och fritidsförvaltningen ligger på en stabil
nivå. Sett till ovan specifika yrkesgrupper går det att utläsa en ökning de senaste åren.
När det gäller musiklärare kommer förvaltningen att bevaka omsättningen under 2020
för att se om det enbart är en tillfällig ökning eller om det är en ihållande utveckling. Vad
gäller fritidsledare tittar förvaltningen särskilt på denna yrkesgrupp, då det har
identifierats ett antal fall, där anledningen till omsättningen är intern konkurrens inom
kommunen. Omsättningen inom yrkesgruppen bibliotekarier har varierat stort de
senaste tre åren och förvaltningen följer även här utvecklingen framöver.
Personalomsättningen kan variera stort mellan olika perioder, vilket inom vissa
yrkeskategorier kan förklaras av att grupperna inte är så stora och några få avgångar
medför stora procentuella förändringar. Förvaltningen fortsätter arbetet med digitala
avgångsenkäter och avgångsintervjuer som sedan följs upp.
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Kompetensbehovet på kort och lång sikt
Yrkesgrupper

Antal anställda 2018

Behov anställda 2020

Gap antal anställda
2020

Rekryteringsbehov
2020

Bibliotekarie

63

63

0

7

Fritidsledare

48

52

4

14

Lärare i dans, drama,
media och musik

43

43

0

8

Badvärdar

17

19

2

8

Hantverkare och
tekniker, Idrottservice

22

22

0

6

Det finns inte några direkta bristyrken inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Förvaltningen har i enlighet med kommunkontorets instruktioner inkluderat
yrkesgrupper med över 20 tillsvidareanställda (bibliotekarier, fritidsledare samt lärare
inom dans, drama, media och musik) och yrkesgrupper som det är brist på, men som har
färre än 20 tillsvidareanställda (badvärdar samt hantverkare och tekniker inom
idrottsservice). Under 2020 kommer nya analyser att göras.

Heltid som norm
Andel heltidsanställda förvaltning
dec 2019

dec 2018

dec 2017

69 %

70 %

69 %

Andel heltidsanställda utvalda yrkesgrupper
Yrkesgrupper

2019

2018

2017

Fritidsledare

84,9 %

80,4 %

72,9 %

Badvärdar

61,5 %

69 %

66,7 %

Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2019 ännu inte vidtagit några konkreta
åtgärder för att heltid ska bli norm, men har inlett dialog med Kommunal under 2019.
De större grupper som främst berörs är fritidsledare och badvärdar. Dessa är
yrkesområden, där verksamheten är som mest intensiv på kvällar och helger. För att
kunna genomföra Heltid som norm kommer förvaltningen att behöva hitta lösningar som
t.ex. kombinationsanställningar i samverkan med andra förvaltningar. Under 2020
kommer dialog med andra förvaltningar att inledas och en genomförandeplan skapas.

Hälsa och arbetsmiljö
Frisknärvaro
Frisknärvaro (andel medarbetare som inte har någon sjukskrivningsperiod det
senaste året)
Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

37,1 %

35,9 %

40,9 %
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Nyckeltal

2019

2018

2017

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid - kvinnor

5,6

5,6

6,2

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid - män

2,9

3,4

3,7

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid - total

4,4

4,6

5,1

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Nyckeltal

2019

2018

2017

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
i procent av total sjukfrånvaro män

23

33,2

28,3

48

45,4

53,3

40,3

41,3

44,6

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
i procent av total sjukfrånvaro
- kvinnor
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
i procent av total sjukfrånvaro total

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling
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Sjukfrånvaro åldersuppdelad
Nyckeltal

2019

2018

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid <= 29 år

Kvinnor
2019
11,2 %

Män 2019
3,8 %

Totalt 2019
7,4 %

Kvinnor
2018
10,7 %

Män 2018
4,2 %

Totalt 2018
7,7 %

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid 30-49 år

Kvinnor
2019
4,8 %

Män 2019
2,7 %

Totalt 2019
3,9 %

Kvinnor
2018
4,4 %

Män 2018
2,7 %

Totalt 2018
3,7 %

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid >= 50 år

Kvinnor
2019
4,6 %

Män 2019
2,6 %

Totalt 2019
3,7 %

Kvinnor
2018
5,4 %

Män 2018
3,9 %

Totalt 2018
4,7 %

Analys av sjukfrånvarons förändringar
Sjukfrånvaron på kultur- och fritidsförvaltningen ligger på en stabil nivå. Ser man bakåt i
tiden har den också varit stabil och lägre än genomsnittet i kommunen när det gäller den
totala sjukfrånvaron. Det går också att utläsa att frisknärvaron stiger. I jämförelse med
den totala sjukfrånvaron framgår att sjukfrånvaro som är minst 60 dagar minskar för
män, men ökar något för kvinnor.
När det gäller åldersindelning vid sjukfrånvaro för kvinnor och män är det tydligt att
kvinnor under 29 år har den högsta sjukfrånvaron. Medarbetarantalet för personer
under 29 år inom förvaltningen är cirka 65 varav cirka 30 är anställda som badvärdar
och mindre än hälften är kvinnor. Baden är intensiva och fysiskt påfrestande
arbetsplatser och en verksamhet med generösa öppettider med cirka 9 000 besök per
vecka. På baden kan den fysiska arbetsmiljön vara påfrestande och detta gäller såväl
badvärdar som annan personal, såsom simlärare, då temperaturen och luftfuktigheten i
lokalerna är höga. Detta kan vara en förklaring till den högre sjukfrånvaron.
Verksamheten arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljön.
Sjukfrånvaron når sina högsta nivåer runt vintermånaderna januari–mars, och är lägst i
juli och december. Att många har en längre ledighet i samband med sommar och jul med
möjlighet till återhämtning kan förklara den lägre sjukfrånvaron under dessa månader.
Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att skapa ett hållbart arbetsliv, god
arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Förvaltningen arbetar aktivt med det
systematiska arbetsmiljöarbetet och utbildar kontinuerligt chefer i gällande lagstiftning
och tillämpning. Förvaltningen arbetar också löpande med att tydliggöra rutiner
gällande arbetsmiljön samt förebyggande med tidiga insatser vid ohälsa i samarbete
med företagshälsovården.
Kultur- och fritidsförvaltningen följer systematiskt den kommungemensamma
rehabiliteringsprocessen med fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser i syfte att minska
ohälsa och arbeta hälsofrämjande. Det åligger varje chef att göra en
rehabiliteringsutredning samt upprätta en rehabiliteringsplan för de medarbetare som
har en upprepad korttidssjukfrånvaro (sex tillfällen eller fler under de senaste tolv
månaderna) eller som har en sjukskrivning som är längre än fyra veckor.
Rehabiliteringsutredning med plan ska även göras när cheferna har identifierat tidiga
signaler på ohälsa eller om medarbetaren själv begär att en utredning ska göras.
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Under hösten har en medarbetarundersökning genomförts med fokus på den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Utifrån resultatet har samtliga enhetschefer
gjort handlingsplaner, som de kommer att arbeta med under 2020 för att ytterligare
förbättra arbetsmiljön inom kultur- och fritidsförvaltningen. I samband med
medarbetarundersökningen genomfördes även en arbetsmiljöutbildning för chefer och
skyddsombud med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsskador och tillbud
Orsak

Antal 2019

Antal 2018

Antal 2017

Tillbud

64

49

64

Skada utan frånvaro

38

11

25

Skada med frånvaro

4

1

3

Den största andelen tillbud sker på Högevallsbadet, som är en intensiv och fysisk
arbetsplats med generösa öppettider och cirka 9 000 besök per vecka, vilket gör att fler
tillbud sker här än i övrig verksamhet inom förvaltningen. Detta gäller fysiska tillbud,
men även många kundrelaterade tillbud av psykosocial karaktär. Då förvaltningen har
fler tillbud än arbetsskador förebyggs en del arbetsskador i samband med åtgärdandet
av tillbuden.

Antal anställda per chef
I stort sett lever kultur- och fritidsnämnden upp till kommunens arbetsmiljömål om att
chefer ska ha färre medarbetare än 30. En enhet inom förvaltningen har fler än 30 i
nuläget.
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Miljö
I följande avsnitt redovisas nämndens miljöarbete inom ramen för Lunds kommuns
program för ekologisk hållbarhet (LundaEko II) och förvaltningens miljöledningssystem.

Nämndens miljömål och resultat
I tabellen nedan redovisas bedömningar av de delmål i Lunds kommuns program för
hållbar utveckling (LundaEko II) som nämnden är ansvarig för, samt de förvaltningsmål
som är framtagna inom ramen för förvaltningens miljöledningssystem.
Mål

1. Att motivera alla som bor och verkar i
Lunds kommun att agera för en hållbar
utveckling

Delmål

Förvaltningsmål

1.1 Lunds kommun ska, utifrån samtliga
prioriterade områden i LundaEko II, bidra
med kunskap, information, goda exempel
och verktyg för att göra det enkelt att välja
hållbara alternativ.

1. Att verka för ökat miljöengagemang hos
besökare, brukare och personal inom
förvaltningens verksamhetsområde

Kommer att nå målet

Kommer att nå målet

1.2 Lunds kommun ska, utifrån samtliga
prioriterade områden i LundaEko II, öka
kunskapen samt utveckla samarbetet och
dialogen kring hållbar utveckling inom
organisationen samt med företag,
universitet, organisationer och
medborgare.
Kommer att nå målet
2.2 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar
av varor, produkter och tjänster ska det
finnas hållbarhetskrav lägst enligt
upphandlingsmyndighetens baskriterier
eller motsvarande. Andelen upphandlingar
där krav ställs, utöver basnivån, ska
kontinuerligt öka.
Kommer att nå målet
2.3 Varor, produkter och tjänster som
upphandlas och köps av kommunen ska
innehålla, eller ge upphov till, så lite som
möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen,
exempelvis mikroplaster.
Osäkert

2. Alla som bor och verkar i Lunds kommun
ska bidra till en mer hållbar konsumtion.

2.4 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar
där det föreligger risk för brott mot
grundläggande arbetsvillkor och mänskliga
rättigheter i leverantörskedjan ska sociala
och etiska krav ställas och följas upp.
Kommer att nå målet
2.5 År 2020 ska 100 procent av
inköpskostnaden för livsmedel gälla
ekologisk mat. Målet borttaget efter beslut
av kommunfullmäktige.
Riskerar att ej nå målet
2.6 Lunds kommun ska kontinuerligt öka
andelen upphandlade och inköpta
produkter som är etiskt
märkta/rättvisemärkta.
Riskerar att ej nå målet
2.7 År 2020 har den totala mängden avfall
minskat genom årlig minskning med två
procent sedan 2013.
Kommer att nå målet
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2. Kultur- och fritidsförvaltningen ska bidra
till en mer hållbar konsumtion.
Kommer att nå målet

Mål

Delmål

Förvaltningsmål

2.8 Andelen utsorterat avfall ur restavfallet
ska öka till 65 procent 2020.
Kommer att nå målet

3. Värna Lundabornas hälsa och miljön
genom att minimera exponeringen för
miljö- och hälsofarliga ämnen.

3.1 Utsläpp såsom emissioner och
urlakning av miljö- och hälsofarliga ämnen,
inklusive mikroplaster, från byggnader och
anläggningar i Lunds kommun ska minska.
Kommer att nå målet
3.2 Det ska inte förekomma miljö- och
hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns
verksamheter som rör barn och unga.
Osäkert
4.1 Utsläppen av växthusgaser i Lunds
kommun ska minska med minst 80 procent
till 2030 jämfört med 1990.
Osäkert

4. Utsläppen av växthusgaser i Lunds
kommun ska minska med minst 50 procent
till 2020 jämfört med 1990 och vara nära
noll 2050.

4.2 Utsläppen av växthusgaser som
uppstår vid produktion av varor och
tjänster, som Lunds kommun köper, ska
minska till 2020.
Går ej att bedöma
4.3 Den kommunala organisationen ska
vara fossilbränslefri senast 2020.
Osäkert

5. Alla som bor och verkar i Lunds kommun
ska bidra till ett samhälle som är väl
anpassat till pågående och förväntade
klimatförändringar, och där negativa
konsekvenser för människor, samhälle och
miljö kan undvikas.

3. Kultur- och fritidsförvaltningen ska
arbeta för att minska sina utsläpp från
transporter och minimera sin
energianvändning.
Kommer att nå målet

5.1 Lunds kommun ska ta fram en
klimatanpassningsplan som hanterar
förvaltningsövergripande
klimatanpassningsfrågor senast 2018.
Går ej att bedöma
5.2 Klimatanpassning ska integreras i
kommunens processer och planering i alla
berörda verksamheter.
Osäkert

Analys av miljömål och resultat
Det har varit ett händelserikt år på kultur- och fritidsförvaltningen och många stora
miljöprojekt har initierats och rotts i hamn. Som nämnts under avsnittet Ett grönt
föredöme har nämnden under 2019 bland annat öppnat Lunds kommuns fritidsbank,
arbetat fram en ny handlingsplan med åtgärder för kommunens konstgräsplaner, anlagt
Sveriges första fotbollsplan med biokol, anordnat ett rekordstort ungdomsting på temat
hållbar utveckling samt genomgått både intern och en extern revision med bra resultat.
Flera av årets insatser som är kopplade till målen i LundaEko har medfört kostnader,
som har varit nödvändiga för måluppfyllelsen och som är en investering för en hållbar
utveckling.
Kultur- och fritidsnämnden når mycket goda resultat inom delmålen, som är kopplade
till att engagera flera. Det finns ett stort miljöengagemang hos besökare, brukare och
personal inom nämndens förvaltning och som exempel kan nämnas att arrangemang på
detta tema således ofta är välbesökta. Gällande hållbar konsumtion och kommunens mål
kopplat till avfall är resultatet bättre i år jämfört med 2018 tack vare en
verksamhetsövergripande insats.
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I år kan både medarbetare och medborgare källsortera sitt avfall och ett flertal
utbildningsinsatser är genomförda för att miljöombud ska kunna arbeta vidare och
inspirera inom detta område.
Under 2019 har utmaningen med att köpa in ekologiska livsmedel fortsatt. Resultatet
når liksom förra året en måluppfyllelse på 50 procent. Den största utmaningen ligger
hos Café Corall på Högevallsbadet ,som idag är den verksamhet som står för den största
delen av nämndens livsmedelsinköp, men som har svårt att nå en högre andel
ekologiska varor. Insatser för ett bättre resultat är påbörjade och både caféets utbud och
hur verksamheten kan tillgodoräkna sig ekoresultat, som idag hamnar hos annan
förvaltning på grund av mellanhantering, ska undersökas. Den ekonomiska och
praktiska aspekten behöver dock vägas in, då ekologiska alternativ är dyrare och caféets
utbud och prissättning måste tilltala caféets gäster. Gällande årets resultat kopplat till
kultur- och fritidsförvaltningens koldioxidutsläpp fortsätter trenden med minskade
utsläpp. Från år 2017–2018 halverade förvaltningen sina koldioxidutsläpp, mycket tack
vare övergången till HVO. Från 2018–2019 har koldioxidutsläppen vidare minskat med
cirka tio ton, främst på grund av ett minskat flygresande.
Inom biblioteksverksamheten fortsätter man med publika miljösatsningar med bland
annat ett gediget grönt program på stadsbiblioteket . Programmet lyfter ämnen som
behandlar flertalet av LundaEkos prioriterade områden för miljöarbete och har liksom
tidigare år nått en bred och stor publik. Att Lunds bibliotek ökar i både antal besök och
utlån är också en lokal trend, som skapar förutsättningar för en cirkulär ekonomi och
bidrar till en mer hållbar konsumtion ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Även inom nämndens kulturverksamhet återspeglas ett hållbarhetsfokus både inom
utbud och genomförande. Stenkrossen har liksom tidigare år fungerat som en arena och
mötesplats med hållbarhetsfokus och huserar bland annat en årlig hållbarhetsfestival
med mål om att skapa en plats för stimulerande kunskapsutbyten mellan allmänhet,
föreningar, företag, kommun och universitet.

23

