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Bokslut 2019 med årsanalys
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 kulturoch idrottsaktiviteter, eller ta del av bibliotekens utbud och program.
Detta lyckas Lund väldigt bra med, även om det självfallet finns
potential att lyckas ännu bättre. Ett kvitto på detta är att Lund av
fackförbundet Vision utsågs 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.
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 bedömts bli
nyttjade 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.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari
2020 (denna skrivelse)
Årsanalys 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.
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Ärendet

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 kulturoch 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
av fackförbundet Vision utsågs 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 Lund. 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 planeras 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 planeras kunna 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 Lunds konstgräsplaner. Handlingsplanen
kommer att behandlas av 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 under 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 trots detta att erbjuda
lovaktiviteter, dock i mindre omfattning än tidigare.
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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 bedömts bli
nyttjade 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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