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Sammanfattning
Förutsättningar
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, och idrottsverksamhet,
öppen fritidsverksamhet samt de kommunövergripande ungdomsfrågorna.
Biblioteksverksamheten styrs av Bibliotekslagen men i övrigt finns relativt stora
möjligheter är forma nämndens diversifierade verksamhet, bland annat utifrån de
förutsättningar som ges av omvärldstrender och utifrån de ambitioner som beslutats i
kommunfullmäktiges program avseende ekologisk-, social- och ekonomiskt hållbar
verksamhet.
Nämnden har en stabil personalomsättning, en hanterbar
kompetensförsörjningssituation och relativt låga sjukskrivningstal. Heltid som norm
inom kommunals avtalsområde samt Kulturskolans expansion är aktuella frågor.
Nämnden avser vare sig minska eller växa i antal anställda utifrån uppdrag och håller en
relativt stabil nivå även om det under 2021 generellt kommer vara en återhållsamhet
kring tillsättning av tjänster, delvis som en konsekvens av coronapandemin. Inom
nämndens verksamheter pågår också ett arbete för att utveckla stödjande och
samordnande funktioner.
En strategisk lokalförsörjningsplan för nämndens lokalbehov ska ge en överblick över
nuvarande lokalbestånd och investeringsbehov. Under 2021 ska nämnden arbeta
särskilt för att säkra lokalförsörjning för kulturskolans expansion samt öppnandet av
nya bibliotek i Södra Sandby, Folkparken, Nöbbelöv och framöver också Stenkrossen.
Planeringen för nya anläggningar för ridsport och gymnastik samt Stadshallen fortgår.
Eftersatt underhåll i idrottsanläggningar är ett särskilt uppdrag från
kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden vill se ett ökat fokus på digitalisering för ökad effektivitet
och kvalitet i verksamheten. Nämndens större insatser inom området 2021 är bokningsoch bidragssystem, plattform för strömmade tjänster samt smart drift av ytor och lokaler
för idrott. Det sistnämnda arbetet har nämnden fått externa medel för att genomföra.
Ytterligare större projekt som fått externa medel är Fritidsverksamheten som
skyddsfaktor, Kulturskolans helgskola och PopIn samt Stärkta bibliotek.
Utvecklingsmål
Utifrån nämndens politiska inriktning har fyra förslag till nya utvecklingsmål
formulerats:





Vi vill att alla lundabor ska vara en del av lunds kultur- och fritidsliv.
Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ.
Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten.
Vi vill skapa större nytta för lundaborna.

Ekonomi
Om man bortser från effekten av den planerade nya internhyresmodellen har kulturoch fritidsnämndens nettokostnadsram utökats med drygt 20 miljoner kronor, vilket
utgör en procentuell ökning med ca. 6 % jämförelse med 2020. Drygt 6,4 miljoner
kronor av denna utökning avser uppräkning för pris och lön, som sedan reducerats med
3,5 miljoner kronor i form av effektiviseringskrav. Detta ger en nettouppräkning om ca 3
miljoner kronor, eller drygt 0,8 %. I nettokostnadsramen ingår ingen volymersättning,
dvs. kompensation för demografiska förändringar. Kultur- och fritidsnämnden har
erhållit en uppräkning av driftbudgeten som är högre än genomsnittet men utgör i stora
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delar särskilda satsningar, driftkonsekvenser av investeringar och bidrag som nämnden
transfererar till externa verksamheter.
Under 2021 kommer ett antal större strukturella förändringar att genomföras som har
en ekonomisk påverkan på kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Destinationsbolaget Visit Lund startades 2020 och överföringen av personal har skett
under året. Avtal om grundfinansiering mellan förvaltning och bolag är på plats och
under 2021 kommer även avtal om evenemangsplattformarna att avtalas. En annan
planerad förändring är övergången till en ny internhyresmodell i syfte att bland annat
skapa en mer transparent hyresmodell, där den faktiska självkostnaden utgör
internhyran. Modellen planeras att tas i bruk vid halvårsskiftet 2021. Den ekonomiska
konsekvensen för kultur- och fritidsnämnden blir en minskad nettokostnadsram och
lägre hyreskostnad för interna hyresobjekt. I modellen ingår dock även en uppräkning
av interna hyresnivåer vilket gör att nettoeffekten blir en ökad kostnad kultur- och
fritidsnämnden.
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Kommunens styrmodell
Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla
delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.
Vår vision är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund
visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande
fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen. Stommen i Lunds
styrmodell består av de tre parametrarna ekonomi, mål och kvalitet. Vårt basuppdrag
styrs av lagar och förordningar. Det som i styrmodellen beskrivs som verksamhetens
basuppdrag består dels av nämndens uppdrag enligt de reglementen som
kommunfullmäktige fattat beslut om, och dels av de lagar och förordningar som styr
nämnden.
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Kommunens vision och förhållningssätt
Lunds vision
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.
Lunds 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.
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Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget
Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga
kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan
2021-2023.
Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens
gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och
årsredovisningen/årsanalysen. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och
analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.
Begrepp som används i verksamhetsplanen
Begrepp

Förklaring

Fokusområde

Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som sedan alla nämnder
och styrelser ska förhålla sig till. ”Fokuset” syftar till att få till stånd en
förflyttning, förbättring eller förändring och en särskild kraftsamling
behövs.

Indikatorer

En indikator är till för uppföljning av mål i program, planer, handlingsplaner
med mera. I Lund använder vi både följande och styrande indikatorer.

Indikatorer, följande

Följande indikatorer sätts för att löpande "hålla koll på" utvecklingen inom
förvaltningens verksamhet.

Indikatorer, styrande

Styrande indikatorer är beslutade av nämnd eller styrelse och sätts för att
mäta att utvecklingen går i enlighet med målen. De följs upp i
delårsrapporter och årsanalys. Styrande indikatorer måste ha målvärden,
vilket de följande inte måste ha.

Nämndens basuppdrag

Reglementet plus de lagar och förordningar som styr nämndens
verksamhet.

Nämndens utvecklingsmål

Nämnder och styrelser sätter egna utvecklingsmål utifrån
kommunfullmäktiges fokusområden. Ett utvecklingsmål ska bidra till den
egna verksamhetens eller kommunens gemensamma utveckling.

Styrdokument

En samlande benämning på dokument – som policys, program, planer och
riktlinjer – som reglerar vad som ska prioriteras och och hur Lunds
kommuns verksamhet ska bedrivas.

Verksamhetsmål

Förvaltningens egna mål benämns verksamhetsmål. Dessa mål kan ha sin
utgångspunkt både i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen och
ekonomistyrningen. Vissa förvaltningar arbetar med verksamhetsmål
medan andra har aktiviteter direkt kopplade till utvecklingsmålen och
indikatorerna samt till basuppdraget.
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Nämndens basuppdrag
Kultur- och fritidsnämnden svarar för kultur-, biblioteks-, och idrottsverksamhet samt
öppen fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar vidare för arbetet med de
kommunövergripande ungdomsfrågorna.
Biblioteksverksamheten styrs av Bibliotekslagen. Biblioteken ska enligt bibliotekslagen
verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska främja läsning, tillgång till litteratur,
utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. Varje kommun ska ha
folkbibliotek och biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Vissa grupper är
särskilt prioriterade (barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, nationella
minoriteter och personer med annat modersmål än svenska).
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Förutsättningar
Kultur- och fritidsnämnden präglas av, en i jämförelse, liten omslutning och en mycket
diversifierad verksamhet. Enligt Lunds kommuns kvalitetsrapport 2020 ligger både
nöjdheten med och nettokostnaden per invånare för kultur- och fritidsverksamheten i
Lund i paritet med verksamheten i andra större städer i Sverige.
Biblioteksverksamheten sticker ut med både en jämförelsevis hög nöjdhet och en hög
nettokostnad per invånare i förhållande till andra större städer. Medan
idrottsverksamheten har jämförelsevis låga nettokostnader per invånare för
idrottsanläggningar samt för stöd och bidrag till idrotts- och fritidsföreningar.

Omvärld
I Lunds kommuns omvärldsanalys för 2020 identifieras elva trender som särskilt
påverkar Lund:












Allt större andel äldre och yngre
Kommunens roll i förändring
Stigande förväntningar på välfärden
Hårdare konkurrens om kompetens
Ökad polarisering
Ökad urbanisering och efterfrågan på bostäder
Förändrat medielandskap
Ökad digitalisering
Ökad internationalisering i och av Lund
Ökad osäkerhet i världen
Klimatförändringarnas lokala konsekvenser ökar

Utav dessa elva trender ser kultur- och fritidsnämnden särskilt stor påverkan utifrån
Stigande förväntningar på välfärden, Ökad polarisering, Ökad urbanisering och
efterfrågan på bostäder, Förändrat medielandskap samt Ökad digitalisering.
Stigande förväntningar på välfärden
Med stigande förväntningar på välfärden är det av särskild betydelse att nämndens
verksamheter bibehålla sin relevans genom att agera på förändrade behov och önskemål
hos lundaborna och civilsamhället. Dialog och samverkan är viktiga arbetsmetoder för
att utveckla nämndens verksamhet. Utifrån tydliga målsättningar kan vissa uppdrag
med fördel utföras genom fördjupad samverkan med civilsamhället, till exempel IOP
(ideellt offentligt partnerskap). Förväntningar på möjlighet till geografisk rörlighet och
större utbud av aktiviteter ska mötas genom samverkan och samordning inom och
mellan kommuner, till exempel avseende idrottslokaler och bidragssystem. Vidare ska
medarbetarnas kompetens tillvaratas och kunskap om befolkningen användas för att
skapa verksamheter som både möter och överträffar lundabornas förväntningar.
Ökad polarisering
Ökad polarisering förstärker behovet av nämndens verksamhet. Det ökar betydelsen av
att erbjuda mötesplatser för olika åsikter och identiteter i syfte att stärka demokratin
och skapa samhörighet. Biblioteksverksamheten har, i enlighet med Bibliotekslagen, ett
uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Ungdomspolitiken har också en särskild roll
för att ge ungdomar möjlighet till inflytande över samhällsutvecklingen. Även nämndens
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övriga verksamheter har en viktig roll för att motverka polarisering, till exempel genom
att öka förståelsen för varandra genom scenkonst eller skapa samhörighet inom
föreningslivet. Polariseringen innebär också att värdegrundsfrågor synliggörs och
nämndens verksamheter har ett viktigt uppdrag att stå upp för en demokratisk
grundsyn och alla människors lika värde.
Ökad urbanisering och efterfrågan på bostäder
Ökad urbanisering ställer krav på att utveckla staden som en attraktiv och hållbar plats
att leva i. Efterfrågan på bostäder innebär en intensiv utbyggnadstakt av staden.
Nämnden behöver vara visionär och strategisk i lokalförsörjningen för att möta både
stadens utbyggnad och samtidigt skapa en närvaro i hela Lunds kommun. Ökad
urbanisering innebär också att staden som plats förändras. Trygghetsfrågan har de
senaste åren diskuterats alltmer flitigt och det finns ett behov av både främjande och
förebyggande arbete. Nämndens verksamheter är alla viktiga för att främja trygghet i
Lunds kommun, till exempel genom offentlig konst och arrangemang eller genom det
långsiktiga arbetet med att skapa samhörighet i den öppna fritidsverksamheten och
föreningslivet. I det förebyggande arbetet har fältgruppen en viktig roll för att skapa
nätverk med de ungdomar som behöver särskild uppmärksamhet för att hitta rätt och
utveckla samverkan med civilsamhället så som ideella nattvandrare.
Förändrat medielandskap
Ett förändrat medielandskap är sammanflätat med stigande förväntningar på välfärden,
ökad polarisering och ökad digitalisering. Tydliga vägar till kontakt och snabb
kommunikation krävs alltmer för att vara relevant, till exempel för den öppna
fritidsverksamheten som behöver ha en närvaro på de plattformar där ungdomarna
finns. Nämndens verksamhet behöver också vara ett stöd i ett förändrat medielandskap,
till exempel i biblioteksverksamhetens uppdrag.
Ökad digitalisering
Digitalisering är nära sammankopplat med stigande förväntningar på välfärden.
Lundaborna förväntar sig att nämndens verksamheter är tillgängliga digitalt, till
exempel bibliotekets tjänster och möjligheten att söka bidrag och boka lokaler.
Pandemin har inneburit en stor efterfrågan på strömmade tjänster, till exempel
efterfrågan på digitala kulturupplevelser som levereras på ett professionellt sätt. Ökad
digitalisering ger också förväntningar på den kommunala organisationens förmåga att
tillgodogöra sig den effektiviseringspotential som digitaliseringen kan innebära. För att
vara socialt hållbart måste ett alltmer digitaliserat samhälle också säkerställa att det
finns förutsättningar för digital inkludering, till exempel biblioteksverksamhetens
aktiviteter för digital inkludering och det digitala rummet på Stadsbiblioteket.

Hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Kultur- och fritidsnämnden vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle genom att
helhetssyn och miljömedvetenhet genomsyrar alla verksamheter och processer. Lärande
för hållbar utveckling ska stimulera medarbetare och medborgare till handlingar och
förhållningssätt som gynnar en god miljö och en hållbar samhällsutveckling.
Idag får miljöarbetet sitt konkreta genomförande i ett miljöledningssystem. Under 2021
kommer arbetet att utvecklas i och med det helhetsgrepp som Lunds kommun antagit
kring hållbar utveckling, där arbetet med ekologisk och social hållbarhet från och med
2021 ska redovisas i en gemensam hållbarhetsrapport.
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I takt med att kraven på en miljöanpassad verksamhet från samhället ökar och i linje
med att barn och ungas intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor tilltar, utvecklas
fortlöpande nämndens hållbarhetsarbete. I och med projektet Klimatneutrala Lund
2030 antar kultur- och fritidsnämnden utmaningen att öka takten i Lunds klimatarbete.
Projektets mål är att genom en innovationsprocess hitta radikala lösningar på
klimatutmaningens olösta problem i Lunds kommun. Inom ramen för detta genomför
Lunds ungdomsombud tillsammans med Naturskyddsföreningen ett flertal klimathack –
där Lunds unga får möjlighet att delta i innovationsprocessen. 2020 genomfördes två
klimathack och ett kvarstår 2021. Vidare planeras också insatser som ska stärka
fritidsledarnas roll i mötet med unga människor med klimatoro samt i mötet med
fritidsgårdsbesökare som önskar aktivera sig i hållbarhetsfrågor.
Kultur- och fritidsnämnden behöver fortsatt arbeta med att minska konstgräsplanernas
negativa miljöpåverkan och ytterligare undersöka alternativ till de material och
underlag som används idag. Under året uppdateras Handlingsplan för konstgräsplaner
och granulat i Lunds kommun där nya åtgärder och ambitioner kommer att fastställas.
Social hållbarhet
Kultur- och fritidsnämnden har goda förutsättningar att i ännu högre utsträckningar än
idag bidra till social hållbarhet. Arbetet framöver kommer att bedrivas i linje med Lunds
kommuns program för social hållbarhet 2020-2030, där kultur- och fritidsnämnden
delar huvudansvaret för fem av delmålen.
Det finns stor potential i det påbörjade arbetet med nätverksvävning, det vill säga att
främja de lokala nätverken i kommunens stads- och kommundelar, vilket också stärker
civilsamhällets roll. Nämnden skulle kunna få en mer framträdande roll, utveckla
gränssnitten och ansvara för att vara ”en väg in” för civilsamhället i kommunen. Utan att
för den skull överta ansvar för organisationer som andra nämnders verksamheter idag
arbetar tillsammans med, till exempel socialnämnden.
För att kunna bidra till ett socialt hållbart Lund är det viktigt med ökad kunskap om
vilka nämndens verksamhet inte når. Kommunens nämnder bör samverka för att skaffa
gemensam kunskap om detta och även utveckla gemensamma metoder för hur dessa
grupper ska nås. Här handlar det om metoder för delaktighet och inflytande, bemötande
såväl som hälsofrämjande arbete.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet arbetar alltmer rörligt/uppsökande i syfte att
nå fler lundabor, till exempel genom PopIn på Kulturskolan, mobila gruppen inom fritid
och bibliotekets rörliga/uppsökande verksamhet. Genom att hitta
förvaltningsgemensamma arbetssätt och metoder för uppföljning kan detta rörliga
arbete ytterligare stärkas och fler lundabor nås av verksamheten.
Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet innebär att verksamheterna ges långsiktiga förutsättningar att
fokusera på sitt uppdrag och utvecklingsmålen. På så vis kan en kunskapsbaserad och
effektiv verksamhet formas genom systematiskt förbättringsarbete. Inom ramen för
kultur- och fritidsnämndens utvecklingsmål Vi vill skapa större nytta för lundaborna
fokuseras särskilt på att formulera aktiviteter som syftar till ekonomisk hållbar
verksamhet.
Ekonomisk hållbarhet skapas genom långsiktigt effektiva processer, till exempel
kompensation för investeringskostnader, likvärdiga internhyresavtal med fokus på
effektivt underhåll samt indexuppräkning för verksamhet som direkt relaterar till
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befolkningsökningen. En särskild utmaning i takt med att Lunds befolkning ökar är att
nämnden inte får volymbaserad uppräkning för verksamhet som direkt relaterar till
befolkningsökning så som LOK-bidrag (lokalt aktivitetsstöd), kulturskola och
kulturgarantin. Då de extra medel som tillförts nämnden i huvudsak är riktade
satsningar, innebär det att verksamheten får omprioritera för att hantera Lunds
befolkningsökning. Det finns en risk att kortsiktiga omprioriteringar leder till problem
på längre sikt, till exempel eftersatt underhåll eller svårigheter att bedriva nämndens
grundverksamhet.

Kompetens
Kultur-och fritidsnämnden har en stabil personalomsättning och en hanterbar
kompetensförsörjningssituation. Det är relativt låga sjukskrivningstal och nämnden
arbetar kontinuerligt med att följa upp och förbättra arbetsmiljön både fysiskt,
organisatoriskt och socialt.
Inom kommunals avtalsområde är arbetet med heltid som norm påbörjat och införande
inom övriga avtalsområden kommer i ett senare skede och kommer då att bli en
utmaning, framförallt för Kulturskolan där stor del av personalen arbetar deltid.
Samtidigt växer Kulturskolan i samband med utökning av Musikchecken och där
rekrytering kommer att behöva göras. Här behöver möjligheter ses över för att första
hand utöka deltidsanställdas tjänster om det är möjligt utifrån schema och arbetstider.
I övriga delar avser nämnden inte att vare sig minska eller växa i antal anställda utifrån
uppdrag och håller en relativt stabil nivå. Vid personalavgångar ser arbetsgivaren över
om behov kan lösas internt innan extern rekrytering påbörjas.

Lokaler
En strategisk lokalförsörjningsplan för nämndens lokalbehov är en förutsättning för att
Lunds kultur- och fritidsliv ska utvecklas i takt med att Lund växer. Planen ska ge en
överblick över nuvarande lokalbestånd och investeringsbehov. Planen ska omfatta en
utbyggnad av lokaler för verksamheten men också vara utgångspunkt i ett
framåtsyftande arbete där verksamhetens förändrade lokalbehov ges utrymme. Det
innebär att nämnden ska våga ompröva historisk lokalisering av verksamhet och se om
nuvarande lokaler motsvarar dagens och morgondagens behov.
Det ska också vara en plan med fokus på möjliga vinster med samlokalisering av
nämndens verksamheter och/eller kommunens övriga verksamheter samt samordning
med andra kommuner. Rätt lokaler är lokaler som stödjer verksamheten i dess uppdrag,
är ekonomiskt hållbara i investeringar och drift samt erbjuder en arbetsmiljö som
stärker kommunens attraktivitet som arbetsgivare.
Lunds kommun behöver också utveckla det långsiktiga arbetet med fysisk planering för
att på ett bättre sätt integrera ett levande kultur- och fritidsliv i stadsplaneringen, till
exempel genom offentlig konst och särskilt förberedda ytor för arrangemang, så kallade
event prepared areas. Kultur och fritid bör också framöver betraktas som en del av
samhällsservicen. Investeringsbudgeten bör därför fördelas på ett sätt som gör att det
planeras för en helhet, till exempel att det avsätts medel i stadsutvecklingen för
mötesplatser.
På kort sikt ska nämnden under 2021 arbeta särskilt för att säkra lokalförsörjning för
kulturskolans expansion samt öppnandet av nya bibliotek i Södra Sandby, Folkparken,
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Nöbbelöv och framöver också Stenkrossen. Planeringen för nya anläggningar för
ridsport och gymnastik samt Stadshallen fortgår. Planeringen för eftersatt underhåll i
idrottsanläggningar beskrivs särskilt under fullmäktiges särskilda uppdrag. Även
kulturlokalernas underhåll kommer att aktualiseras framöver.

Digitalisering
Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla nämndens
objektsförvaltningsmodell, en kommungemensam modell för att driva digitalisering.
Objektsförvaltningsmodellen innebär ett förtydligande av hur olika system stödjer
nämndens verksamheter samt roller och ansvar i förvaltning och utveckling av
systemen. Digitaliseringsarbetet ska vara en integrerad del av nämndens
verksamhetsutveckling.
Kultur- och fritidsnämnden vill se ett ökat fokus på digitalisering för ökad effektivitet
och kvalitet i verksamheten. I den konkreta utvecklingen finns dock nödvändiga
investeringar som initialt kan innebära utökade kostnader. I vissa fall är de satsningar
som görs inte ekonomiskt fördelaktiga men kan däremot innebära en öka kvalitet för
kommunens invånare och föreningar. Nämndens planerade digitalisering ska enligt en
kommungemensam modell konkretiseras i en digitala färdplan. Den digitala färdplanen
är ett pågående arbete och nämndens större insatserna inom området 2021 presenteras
nedan.
Bokning- och bidragssystem
Utveckling av det digitala gränssnittet mot civilsamhället, specifikt möjligheterna att
enkelt söka bidrag och boka lokaler, är prioriterat. I nuläget använder kultur- och
fritidsförvaltningen det digitala stödet FRI från Idavall Data för att hantera bokning av
idrottslokaler och bidragsansökningar. Sedan 2017 använder förvaltningen både
boknings- och bidragsmodulen i systemet vilket då ersatte tidigare analoga handlingar
samt befintliga e-tjänster. Nuvarande system har dock begränsningar och ny
funktionalitet utvecklas inom området. SKR (då SKL) startade redan under 2016 ett
nationellt projekt där 197 kommuner, däribland Lund, tillsammans skulle digitalisera
sina boknings- och bidragsprocesser. Projektet drog ut på tiden av flera olika orsaker
men under hösten 2019 blev det klart att SKR tillsammans med SKL Kommentus
Inköpscentral (SKI) upphandlat ett ramavtal för boknings- och bidragslösningar som
Lunds kommun kan använda.
Kultur- och fritidsnämnden ska under 2021 intensifiera arbetet för bättre funktionalitet.
Det övergripande målet för bokning- och bidragssystemet är att utveckla ett funktionellt
digitalt system för boknings- och bidragsprocesserna. Det ska bli enklare för föreningar,
privatpersoner och andra aktörer att boka kommunala lokaler och anläggningar inom
kultur- och fritidsverksamheterna samt att söka stöd inom ramen för de bidragsformer
som kultur- och fritidsnämnden erbjuder. Därtill är ambitionen att handläggningen ska
underlättas, arbetsmoment effektiviseras, säkerhetsnivån höjas samtidigt som systemet
ska vara transparent. Utvecklingen av bokning- och bidragssystem bidrar till att uppnå
nämndens utvecklingsmål om att möjliggöra lundabornas idéer och initiativ, skapa
platser och rum för upplevelser och möten samt skapa större nytta för lundaborna.
Plattform för strömmade tjänster
Pandemin har accelererat en utveckling där kommuninvånarna i ökad utsträckning
förväntar sig att kunna möta kommunens verksamhet och utbud digitalt. Flera av
kommunens verksamheter har under pandemin inte haft möjlighet att bedriva fysik
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verksamhet utan ställt om till digital verksamhet. Under innovationsvecka 50
identifierades ett 30-tal olika kommunala aktörer, som under året 2020, sänt separata
digitala sändningar, från en mängd olika plattformar. Genom att skapa EN gemensam
plattform för kommunens digitala närvaro (LundPlay), underlättar vi för medborgaren
att delta i allt som kommunen erbjuder. På plattformen ska medarbetare och
kommuninvånare både kunna skapa material till, och delta i det digitala rummet. En
utveckling som till exempel kan möjliggöra för strömmade matcher, konserter och/eller
informationsmöten. Plattformen ska kompletteras med stödformer och att lokaler är
förberedda för att kunna erbjuda strömmade tjänster. En del av en sådan plattform kan
vara ett digitalt kulturhus för kulturupplevelser som kompletterar befintliga fysiska
scener.
Kommunens digitala närvaro och utbud visar på ett stort behov av samordning och
effektivisering. Kultur- och fritidsnämnden ser en möjlighet i att med den kompetens
som finns i verksamheten, i synnerhet kompetens inom scener, vara ett nav för en
utveckling av en plattform för strömmade tjänster i kommunen. Kultur och fritid, Visit
Lund, vård- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har under
innovationsvecka 50 gemensamt tagit fram ett koncept där olika aktörer samarbetar för
att fylla plattformen med allt från informationsvideos till live evenemang och digitala
träffpunkter/mötesplatser. Ett viktigt mål är att göra plattformen
tillgänglighetsanpassad, så att alla invånare ska ha möjlighet att ta del av tjänsten. Den
prototyp av tjänsten, som togs fram och testades under innovationsvecka 50, fick
mycket goda recensioner och lovord av testanvändarna. En plattform för strömmade
tjänster är viktig för att uppnå nämndens utvecklingsmål om att alla lundabor ska vara
en del av lunds kultur- och fritidsliv samt att skapa platser och rum för upplevelser och
möten.
Smart drift av ytor och lokaler för idrott
För att bibehålla invånarnas möjligheter till ett aktivt idrottsliv trots en ökad befolkning
krävs att det kontinuerligt investeras i nya lokaler och ytor. Drift av ytor och lokaler blir
därmed en ständigt växande kostnad för kommunen. Utifrån erfarenheter från andra
typer av markskötsel och lokaldrift ser idrottsverksamheten en möjlighet att genom
smart bevakning och analys av ytor och lokaler guida verksamheten till en mer effektiv
drift. En effektiv drift innebär att kompetens, bemanning och teknik används på rätt
plats i rätt tid. I syfte att effektivisera driften ska idrottsverksamheten undersöka vilka
möjligheter som finns att använda IoT (Internet of Things/sakernas
internet/uppkopplade ting) för att sköta drift efter behov. Projektet finansieras med
stöd från Vinnova. Smart drift av ytor och lokaler för idrott bidrar till att uppnå
nämndens utvecklingsmål om att skapa större nytta för lundaborna.

Extern finansiering
Nedan beskrivs kort de större projekt finansierade med externa medel som ska
genomföras under 2021. I projekten är verksamhetens egen insats arbetstid. Utöver
dessa projekt finns flera mindre projekt/samarbeten (<150 000kr) med extern
finansiering.
Fritidsverksamheten som skyddsfaktor
Projektets övergripande målsättning är att inom fritidsverksamheten i Lunds kommun
skapa en gemensam syn och ett gemensamt förhållningssätt i hur personalen agerar när
våld i dess breda bemärkelse uppstår. Detta ska leda till att personalen blir trygg och tar
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hjälp av varandra samt lär sig hantera svåra situationer. Lunds kommun har en vision
om att bli En kommun fri från våld. Detta projekt blir en del i det våldsförebyggande
arbetet i kommunen där utgångspunkten är Strategin mot våld i nära relationer 20172022, antagen av kommunfullmäktige. Inom ramen för projektet ska en
utbildningsinsats genomföras för all personal inom fritidsverksamheten i
våldsprevention med utgångspunkt i MVP (mentorer i våldsprevention). Organisationen
MFJ (Män för jämställdhet) ska genomföra utbildningsinsatsen. Vidare ska projektet
arbeta våldsförebyggande direkt med ungdomarna.
Tid: 2021-01-10 - 2021-12-20
Finansiering: Länsstyrelsen Skåne - utvecklingsmedel till verkningsfulla förebyggande
insatser mot mäns våld mot kvinnor (304 600kr).
Smart drift av ytor och lokaler för idrott
Projektets mål är att leverera en förstudie som kartlägger och undersöker möjligheterna
med IoT teknik (internet of things/uppkopplade enheter) för att göra ytor och lokaler
inom idrott- och fritid smartare. Förstudien ska vara underlag för vidare satsningar.
Förstudien ska även kartlägga intressenter för vidare samarbeten så som teknikföretag
och offentliga organisationer. Förstudien kommer att innehålla en processkartläggning,
omvärldsanalys, inventering av kompetensnivå och behov samt kartläggning av teknik
och möjliga applikationer. Förstudien ska levererar ett underlag att använda som bas för
kompetensutveckling och ett antal första pilottester av IoT lösningar i verksamheten.
Det kan vara sensorteknik i ytor som gör att driften kan effektiviseras, till exempel
meddela när det finns behov av bevattning eller uppkopplade enheter som meddelar när
personal behövs i lokalen för att fylla på behållare av förbrukningsmaterial.
Tid: 2021-01-18 - 2021-10-14
Finansiering: Vinnova - IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv i en
sammankopplad värld (300 000kr).
Kulturskolans helgskola och PopIn
Projektets mål är att arbeta för att nå nya målgrupper samt utveckla nya arbetsmetoder.
Projekten utgår ifrån socioekonomiska samt geografiska målgruppsannalyser. Utifrån
detta identifieras skolor eller områden som kulturskolans ordinarie verksamhet inte når
varpå riktade aktiviteter planeras och genomförs. Dessa aktiviteter kan vara del av
ordinarie ”synlighetsarbete” eller nyskapade projekt. I det senare kan nämnas
helgskolan och PopIn. Helgskolan består av kortare kurser förlagda till helgdagar.
Kursernas upplägg och innehåll utgår från barn och ungas intressen och målgruppen är
barn som inte går i ordinarie kursverksamhet. Antingen står de i kö till ett ämne eller så
har de aldrig tidigare mött kulturskolan. PopIn är ett samlingsnamn på aktiviteter som
kan beskrivas som öppen kulturskoleverksamhet. I detta arbete är syftet att utifrån
målgruppens önskemål skapa nyfikenhet för kulturaktiviteter samt på olika sätt stötta
ungdomar att ta sitt nyvunna intresse vidare. Detta kan ske genom kulturskolans kurser
men även genom lokalföreningar eller unga leder unga projekt. Under 2020 har detta
arbete fokuserat på kommunens östra tätorter och skett i samverkan med orternas
fritidsgårdar och på det sättet även varit med och utvecklat den verksamheten med ett
breddat kulturutbud. I kommande ansökning är ambitionen att utöka detta arbete även
till Lunds stad samt att ytterligare stärka samarbetet med fritidsgårdarna.
Tid: läsåret 2020/2021 samt läsåret 2021/2022
Finansiering: Statens Kulturråd - Kulturskolebidraget (2020/2021: 799 000 kr och
2021/2022: ansökan i februari 2021).
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Stärkta bibliotek
Projektets mål är att öka bibliotekens tillgänglighet och verksamhet för prioriterade
målgrupper. Projektet som helhet har bestått av tre olika spår. Spår 1 handlar om att ta
fram och implementera en strategi för bibliotekens samlade rörliga verksamhet för att
bättre nå lundaborna och i synnerhet barn och unga, personer med
funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska. Spår 2 handlar
om målgruppsanalys och profilering av stadsdelsbiblioteken för att bättre kunna
samspela med lokalsamhället. Spår 3 handlar om att ta fram en ny, centraliserad service
för personer med funktionsnedsättning som inte själva kan ta sig till biblioteket. 2021 är
sista året av det treåriga projektet och fokus kommer att vara på fortsatt profilering,
målgrupps- och tillgänglighetsanpassningar av stadsdelsbiblioteken samt att ytterligare
implementera, konkretisera och växla upp den rörliga verksamheten i enlighet med den
rörliga strategin.
Tid: 2019-01-01 - 2021-12-31
Finansiering: Statens Kulturråd - Stärkta bibliotek (totalt 4 700 000 kr - år 1: 1 500
000kr, år 2: 1 600 000kr, år 3: 1 600 000kr).
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Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden
Särskilda uppdrag

Status

Startdatum

Förstudie konserthus i Lund

Pågående

2019-01-01

Lund - Ordets stad

Pågående

2019-01-01

Höj standarden och reducera underhållsskulden i KoF:s lokaler och
övriga anläggningar.

Ej påbörjad

2021-01-01

Lunds kommun ska ta en ledande roll och vara aktören som leder
arbetet med att attrahera fler människor till Lunds olika
besöksmål.

Ej påbörjad

2021-01-01

Förstudie konserthus i Lund
Uppdraget "Förstudie konserthus i Lund" påbörjades genom en inventering av
kulturanläggningar, scener och lokaler för arrangemang i samverkan med
kommunkontoret. I inventeringen beskrevs ett nuläge, kommentarer kring befintliga
anläggningar och framtida planerade satsningar som the Loop, Kongresscenter med
mera. Då detta är dynamiska processer kommer uppdraget behöva hållas aktuellt under
hela mandatperioden. I det fortsatta arbetet kvarstår diskussioner om ekosystemet av
lokaler, dess olika profiler och egenskaper (till exempel Stadshallen, Folkparken, The
Loop, Mötescentrum Tingsrätten) samt kommunens hantering av Science Village AB
(samägt av Lunds kommun, Universitetet och Region Skåne) vilket är den part som har
skrivit på för The Loop.
Lund – Ordets stad
Uppdraget "Lund - Ordets stad" påbörjades genom en kartläggning av aktörer inom
litteraturområdet i Lund. En sammanställning av resultatet visade att samtliga aktörer
inom området alltifrån, aktiva författare, universitetets författarutbildning,
författarcentrum, förlag, bibliotek, etablerade festivaler som Litteralund, Novellfest och
Litteraturbaren är mycket positiva till initiativet. Ett antal fokusområden har
identifierats som lämpliga att börja arbetet med och integrerades i det samverkansavtal,
om en Litterär nod, som Lunds kommun och Region Skåne har 2019-11-01 - 2021-1231. De fokusområden som identifierats är: barn och unga - via Litterlund och Work in
Progress, Lunds universitet - via Författarskolan och ett författarsällskap samt
föreningslivet i Lunds kommun - via Novellfest och Litteraturhus Lund. Lunds kommun
fick bidrag beviljat från Region Skåne för arbetet med den Litterära noden, bidraget kom
våren 2020. Ett ytterligare ambition är att medverka kring ett litterärt residens på
Revingehed - Hedlandet. Residenset drivs av föreningen Hedlandet, som precis startat
upp sin verksamhet under 2020. Det finns en regelbunden kontakt och ett samarbete
söks inom ramen för Ordets stad. Vidare har Ordets stad har under året 2020 bland
annat genomfört novellworkshops (digitalt och med stor framgång) runtom i Skåne i
samarbete med Novellfest, vilka ingår i föreningen Litteraturhus Lund.
Under 2021 kommer Lunds universitets Författarskola att starta upp en samverkan med
ett författarsällskap inom regionen (arbetet är under uppstart höst 2020). Samverkan
kommer att vara en del av studenternas undervisning i vår, och redovisning sker under
nästa år. Likaså fortsätter arbetet med att nå barn och unga med Litteralunds Work in
Progress på olika sätt 2021. Allt detta genomförs enligt befintligt samverkansavtal
mellan Lunds kommun och Region Skåne som syftar till att belysa och förstärka litterär
verksamhet (inom fokusområden: föreningsliv, universitet och barn & unga) i Lunds
kommun samt skapa samverkan runtom i regionen. Fristadsförfattaren vistelseperiod
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tar slut 19 februari 2021 och därefter skrivs en rapport om vistelseperioden. Arbetet
med att välja ut en ny fristadskandidat från ICORN påbörjas i början av 2021 med en
önskan (beroende på pandemi-situationen) att kunna välkomna hen under 2021.
Höj standarden och reducera underhållsskulden i KoF:s lokaler och övriga anläggningar
I den utredning avseende eftersatt underhåll som nämnden godkände mars 2020
konstateras att ett flertal av nämndens idrottslokaler har ett stort behov av underhåll
för att fungera på ett fullvärdigt sätt. Vidare redovisas de investeringar som behöver
göras för att kommunens anläggningar ska hålla en god standard. I redovisningen
framgår att merparten av de identifierade investeringarna avser de anläggningar som
kultur- och fritidsnämnden ansvarar för, det vill säga främst idrottsplatser och
friluftsbad. Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2021 påbörja arbetet med att ta
fram en mer detaljerad underhållsplan för idrottslokaler. Motsvarande plan ska också
tas fram för kulturlokaler där det också finns anledning att arbeta systematiskt med det
eftersatta underhållet. Arbetet med underhållsplaner ska samordnas avseende bland
annat terminologi så att det på sikt kan aggregeras till en gemensam underhållsplan för
förvaltningen. Arbetet ska ske i samverkan med berörda nämnder, bolag och aktörer, till
exempel Lundafastigheter.
Lunds kommun ska ta en ledande roll och vara aktören som leder arbetet med att
attrahera fler människor till Lunds olika besöksmål
Visit Lund ABs uppdrag är att utveckla Lund som en attraktiv destination i syfte att
skapa högklassiga upplevelser för Lundaborna, skapa hållbar tillväxt och framväxten av
nya arbetstillfällen, främst inom besöksnäringen. Visit Lund AB är ett helägt kommunalt
bolag. Avtal upprättas mellan Lunds kommun, genom kultur- och fritidsförvaltningen,
och Visit Lund AB. Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för avtalet utveckla det
särskilda uppdraget från kommunfullmäktige.
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Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden
Fokusområde 1: Lundaborna i fokus
Nämndens utvecklingsmål: Vi vill att alla lundabor ska vara en del av lunds kulturoch fritidsliv
Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska stärka den sociala hållbarheten genom att tillsammans
med andra nämnder och aktörer arbeta för ökad delaktighet och en bättre hälsa hos
lundaborna. Vidare ska nämndens verksamhet utvecklas så att de lundabor som ännu
inte är en del av Lunds kultur- och fritidsliv inkluderas och att det inte finns hinder för
att delta.

Nämndens utvecklingsmål: Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ
Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla de stödformer som finns, förenkla för de som
har kontakt med nämndens verksamhet och vara mer drivande i att bygga nätverk
tillsammans med civilsamhället.

Nämndens utvecklingsmål: Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten
Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska bli bättre på att identifiera vilka lokaler och ytor
lundaborna har behov av för ett varierat och aktivt kultur- och fritidsliv, både för
spontan-, semiorganiserad- och föreningsdriven aktivitet. Vidare ska nämnden öka
tillgängligheten till de lokaler och ytor nämnden ansvarar för, samverka mer med andra
nämnder och kommuner för effektivt nyttjande samt vara mer närvarande i det
offentliga och digitala rummet.

Aktiviteter och insatser
Kultur- och fritidsnämnden har särskilt identifierat följande utvecklingsinsatser för att
nå utvecklingsmålen och bidra till kommunfullmäktiges fokusområden.
Vi vill att alla lundabor ska vara en del av lunds kultur- och fritidsliv:






Öka kunskapen om vilka målgrupper som inte nås av kultur- och
fritidsverksamheten och samtidigt stärka bemötandekompetensen som krävs för
att sänka trösklarna till verksamheten i såväl bokstavlig som bildlig mening.
Utveckla och sprida nya metoder för delaktighet, inflytande och medskapande.
Stärka den rörliga och uppsökande verksamheten genom att hitta
förvaltningsgemensamma arbetssätt och metoder för uppföljning.
Främja lundabornas psykiska och fysiska hälsa genom att arbeta för att öka den
socioekonomiska tillgängligheten till hälsofrämjande miljöer och aktiviteter.
Projekten Fritidsverksamheten som skyddsfaktor, Kulturskolans helgskola och
PopIn och Stärka bibliotek.
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Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ:








Samlad extern kommunikation för att synliggöra befintlig verksamhet och
stödformer, för att på så sätt stimulera nya idéer och initiativ.
Stärka interna kontaktytor och former för kompetensdelning avseende pågående
intressanta projekt, stödformer, plattformar mm för att på så sätt synliggöra och
effektivisera resursanvändandet.
Kartlägga kontaktytor med civilsamhället, öppna arbeta strategiskt och
systematiskt med våra kanaler upp en kanal så lundaborna kan enklare ta
kontakt med oss. Använda de plattformar som finns ute i de geografiska
områdena.
Stärka kunskapen om demografin och lokalsamhällen för att bättre kunna
anpassa verksamheter till lokala förutsättningar samt arbeta strategiskt med
relationer till lokala samverkansgrupper och invånarna.
Hitta former/strukturer för att kunna satsa gemensamt, till exempel Lov i Lund.
Förbättra boknings- och bidragssystemet.

Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten:







Utöka och utveckla dialogen med olika målgrupper för att stärka
medborgarperspektivet i planeringen av lokaler och ytor.
Öka synligheten och tillgängligheten för att möjliggöra för fler att nyttja befintliga
lokaler och ytor.
Strukturer och processer ska utformas för att stödja ett ökat nyttjande av
befintliga lokaler och ytor, till exempel former för interndebitering och avtal,
boknings- och inpasseringssystem samt kompetensdelning.
Utveckla en plattform för strömmade tjänster.
Förbättra bokings- och bidragssystemet.
Kommunfullmäktiges uppdrag avseende Förstudie konserthus i Lund, Lund Ordets stad och att höja standarden och reducera underhållsskulden i kultur- och
fritids lokaler och övriga anläggningar.

Fokusområde 2: Smartare Lund
Nämndens utvecklingsmål: Vi vill skapa större nytta för lundaborna
Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska bli bättre på att utveckla verksamheten utifrån möjliga
synergier och innovationer, bättre tillvarata kompetens och våga utmana tidigare
arbetssätt för att erbjuda bättre, mer relevant samt ekologiskt och ekonomiskt hållbara
verksamheter för lundaborna.

Aktiviteter och insatser
Kultur- och fritidsnämnden har särskilt identifierat följande utvecklingsinsatser för att
nå utvecklingsmålen och bidra till kommunfullmäktiges fokusområden.
Vi vill skapa större nytta för lundaborna:


Förkorta och förenkla administrativa processer för att skapa utrymme för det
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arbete som ger direkt effekt mot Lundaborna.
Identifiera hur digitalisering inom nämndens verksamhetsområde kan ge
lundaborna fler möjligheter till ett aktivt kultur- och fritidsliv.
Nämndens verksamheter ska utveckla aktiviteter tillsammans för målgruppen
barn och unga för att uppnå synergieffekter.
Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för nämndens verksamheter ska ge
fler möjligheter för medarbetarna att stärkas i sitt arbete för lundaborna.
Utveckla användandet av nämndens lokaler för ökat nyttjande.
Projektet Smart drift av ytor och lokaler för idrott.
Kommunfullmäktiges uppdrag avseende att Lunds kommun ska ta en ledande roll
och vara aktören som leder arbetet med att attrahera fler människor till Lunds
olika besöksmål
Klimathack med Lunds gymnasieelever inom projektet Klimatneutrala Lund
2030. (LundaEko)
Stadsbibliotekens miljöprogram i samverkan med Naturskyddsföreningen och
Lunds universitet. (LundaEko)
Fortbildning av Lunds fritidsledare på temat "Ungas tankar om miljö- och klimat".
(LundaEko)
Uppdaterad handlingsplan för konstgräsplaner och granulat i Lunds kommun
med fortsatta insatser för att minska konstgräsplanernas negativa miljöpåverkan.
(LundaEko)
Fortsatt utveckling och utvärdering av biokol i Lunds fotbollsplaner med
naturgräs. (LundaEko)
Utvärdering av städning med ozonvatten på Högevall - i samarbete med
Miljöbron. (LundaEko)

Fokusområde 3: Organisationen Lund
Nämndens utvecklingsmål: Vi vill skapa större nytta för lundaborna
Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska bli bättre på att utveckla verksamheten utifrån möjliga
synergier och innovationer, bättre tillvarata kompetens och våga utmana tidigare
arbetssätt för att erbjuda bättre, mer relevant samt ekologiskt och ekonomiskt hållbara
verksamheter för lundaborna.

Aktiviteter och insatser
Kultur- och fritidsnämnden har särskilt identifierat följande utvecklingsinsatser för att
nå utvecklingsmålen och bidra till kommunfullmäktiges fokusområden.
Vi vill skapa större nytta för lundaborna:




Förkorta och förenkla administrativa processer för att skapa utrymme för det
arbete som ger direkt effekt mot Lundaborna.
Identifiera hur digitalisering inom nämndens verksamhetsområde kan ge
lundaborna fler möjligheter till ett aktivt kultur- och fritidsliv.
Nämndens verksamheter ska utveckla aktiviteter tillsammans för målgruppen
barn och unga för att uppnå synergieffekter.
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Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för nämndens verksamheter ska ge
fler möjligheter för medarbetarna att stärkas i sitt arbete för lundaborna.
Utveckla användandet av nämndens lokaler för ökat nyttjande.
Projektet Smart drift av ytor och lokaler för idrott.
Sänka sjukfrånvaron enligt Hälsoplanen.
Heltid som norm (inom kommunals avtalsområde).

Fokusområde 4: Ekonomi
Nämndens utvecklingsmål: Vi vill skapa större nytta för lundaborna
Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska bli bättre på att utveckla verksamheten utifrån möjliga
synergier och innovationer, bättre tillvarata kompetens och våga utmana tidigare
arbetssätt för att erbjuda bättre, mer relevant samt ekologiskt och ekonomiskt hållbara
verksamheter för lundaborna.

Aktiviteter och insatser
Kultur- och fritidsnämnden har särskilt identifierat följande utvecklingsinsatser för att
nå utvecklingsmålen och bidra till kommunfullmäktiges fokusområden.
Vi vill skapa större nytta för lundaborna:







Förkorta och förenkla administrativa processer för att skapa utrymme för det
arbete som ger direkt effekt mot Lundaborna.
Identifiera hur digitalisering inom nämndens verksamhetsområde kan ge
lundaborna fler möjligheter till ett aktivt kultur- och fritidsliv..
Nämndens verksamheter ska utveckla aktiviteter tillsammans för målgruppen
barn och unga för att uppnå synergieffekter.
Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för nämndens verksamheter ska ge
fler möjligheter för medarbetarna att stärkas i sitt arbete för lundaborna.
Utveckla användandet av nämndens lokaler för ökat nyttjande.
Projektet Smart drift av ytor och lokaler för idrott.
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Indikatorer kopplade till nämndens utvecklingsmål
Nämnden beslutar om sina egna utvecklingsmål och om vilka indikatorer som ska mäta
om målen uppnås. Tabellen nedan innehåller samtliga mål och indikatorer som antagits
av nämnden. Det framgår även vilket av kommunfullmäktiges fokusområden som
utvecklingsmålet syftar till att bidra till. Flera av indikatorerna är nya för 2021 och det
saknas därför basvärde. Indikatorerna ska framöver vidareutvecklas.
Nämndens
utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Index för inflytande,
delaktighet och
ansvarstagande för de
sju fasta
mötesplatserna enligt
KEKS enkät.
Vi vill att alla lundabor
ska vara en del av lunds
kultur- och fritidsliv
Lundaborna i fokus

Vi vill möjliggöra
lundabornas idéer och
initiativ
Lundaborna i fokus

Vi vill skapa platser och
rum för upplevelser och
möten
Lundaborna i fokus

Vi vill skapa större nytta
för lundaborna

Utfall 2020

60

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

43 %

Mål 2021

60

43 %

44 %

Andelen barn i de norra
och östra
kommundelarna som
är elever på
Kulturskolan.

9%

10 %

Andel program på
biblioteken i samverkan
med externa aktörer.

53 %

55 %

Ökning av andelen
föreningar som är
nöjda med kommunens
stöd enligt enkät.

5%

Antal personer som tar
del av strömmade
arrangemang som
nämnden anordnar
eller faciliteterar.

125 926

Andel av nämndens
publika lokaler som är
tillgängliga utifrån
tillgänglighetskriterier.

80 %

Ökning av antalet unga
som deltar i den öppna
fritidsverksamheten.

5%

Ökning av index för
frågor avseende
motivation i
medarbetarenkäten:
"Mitt arbete känns

73 %
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78 %

Nämndens
utvecklingsmål
Smartare Lund
Ekonomi
Organisationen Lund

Indikatorer

Mål 2020

Utfall 2020

Mål 2021

meningsfullt", "Jag lär
nytt och utvecklas i
mitt dagliga arbete"
samt "Jag ser fram
emot att gå till arbetet"
Sparade timmar i
effektiviserade interna
processer

165
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Internbudget
Driftbudget
Om man bortser från effekten av den planerade nya internhyresmodellen har kulturoch fritidsnämndens nettokostnadsram utökats med drygt 20 miljoner kronor, vilket
utgör en procentuell ökning med ca. 6 % jämförelse med 2020. Drygt 6,4 miljoner
kronor av denna utökning avser uppräkning för pris och lön, som sedan reducerats med
3,5 miljoner kronor i form av effektiviseringskrav. Detta ger en nettouppräkning om ca 3
miljoner kronor, eller drygt 0,8 %. I nettokostnadsramen ingår ingen volymersättning,
dvs. kompensation för demografiska förändringar. Kultur- och fritidsnämnden har
erhållit en uppräkning av driftbudgeten som är högre än genomsnittet men utgör i stora
delar särskilda satsningar, driftkonsekvenser av investeringar och bidrag som nämnden
transfererar till externa verksamheter.
I kultur- och fritidsnämndens kostnadsfördelning utgör ca 35 % kostnader för
arbetskraft och 40 % lokalhyror. Såväl personal som lokalkostnader kommer sannolikt
ha en högre procentuell ökning än den uppräkning som tilldelats nämnden, vilket
innebär att prioriteringar måste ske inom nämndens verksamheter för att bekosta
kostnadsökningarna. Detta i kombination med utebliven volymkompensation gör att
nämndens verksamheter ständigt söker sätt att effektivisera verksamheten och
bibehålla service och kvalitet. Inom nämndens verksamheter pågår ett arbete för att
utveckla stödjande och samordnande funktioner. Detta i syfte att utmana invanda
strukturer och arbetssätt, med en ambition om att använda resurser och kompetenser
på ett än mer ändamålsenligt vis.
Under 2021 kommer ett antal större strukturella förändringar att genomföras som har
en ekonomisk påverkan på kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Destinationsbolaget Visit Lund startades 2020 och överföringen av personal har skett
under året. Avtal om grundfinansiering mellan förvaltning och bolag är på plats och
under 2021 kommer även avtal om evenemangsplattformarna att avtalas. En annan
planerad förändring är övergången till en ny internhyresmodell i syfte att bland annat
skapa en mer transparent hyresmodell, där den faktiska självkostnaden utgör
internhyran. Modellen planeras att tas i bruk vid halvårsskiftet 2021. Den ekonomiska
konsekvensen för kultur- och fritidsnämnden blir en minskad nettokostnadsram och
lägre hyreskostnad för interna hyresobjekt. I modellen ingår dock även en uppräkning
av interna hyresnivåer vilket gör att nettoeffekten blir en ökad kostnad kultur- och
fritidsnämnden.
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I följande tabell framgår fullmäktiges beslut om driftbudget i ekonomi- och
verksamhetsplan för 2021.
Nettokostnadsram 2020 (tkr)

-352 071

Verksamhet vars ram utökas eller minskas

Generell ramförändring

-2 865

* Kompensation pris och löneutveckling

-6 386

Samtliga, enligt relativ andel av den totala
nettokostnadsramen

3 521

Samtliga, enligt relativ andel av den totala
nettokostnadsramen

* Effektiviseringskrav 1%
Kommunfullmäktiges beslutade förändringar

-20 682

*Musikskolecheck

-2 900

Kultur

*Utvändig renovering och upprustning av friluftsbaden

-160

Idrott och fritid

*Norra Fäladens bibliotek

-200

Bibliotek

*Inventarier ridanläggning

-150

Idrott och fritid

*Ridvägar för ny ridanläggning

-810

Idrott och fritid

*Kompensation po-pålägg 40,15%

-1 134

Samtliga

*Hyresförändring Stenkrossen

-1 830

Kultur

-770

Kultur

-1 082

Kultur

-157

Kultur

*Bidrag till föreningen Gamla Lund

-40

Kultur

*Befrielse av uppdrag för Fortbildningsmedel lärare

-85

Kultur

-1 814

Nämnd/ledning

250

Samtliga

-1 600

Kultur

-250

Idrott och fritid

*Driftskonsekvens underhåll av idrottsanläggningar

-2 500

Idrott och fritid

*Utökat verksamhetsbidrag Kulturen

-3 000

Kultur

200

Idrott och fritid och bibliotek

36

Nämnd/ledning

* Öppna Bostället

-1 500

Idrott och fritid

* Bidrag till föreningslivet, gäller för åren 2021 och
2022

-1 500

Idrott och fritid (1 mkr) och nämnd/ledning
(0,5 mkr)

314

Nämnd/ledning

16 974

Samtliga

*Hyresförändring Teater Sagohuset
*Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun
*Driftskostnader utöver hyra för Drotten

*Utfördelning kommungemensam service*
*Interräntesänkning från 1,5% till 1,25%
*Utvidgad musikcheck
*Utökat ANDT-arbete i samarbete med socialnämnden

*Överföring lokalbidrag till Föreningarnas hus till SOC
*Outsourcing av företagshälsan

* Teknisk justering, kommungemensam service

*Förändrad internhyresmodell

Nettokostnadsram 2021

-358 644

* Posten utfördelning av kommungemensam service innebär att det anslag som tidigare
legat inom kommunstyrelsen överförs till kultur- och fritidsnämnden och motsvarande
ökad kostnad kommer sedan att debiteras nämnden.
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Corona
Ovan nettokostnadsram tar ej hänsyn till ekonomiska effekter av coronapandemin och
detsamma gäller nedan kommunbidragsfördelning inom nämndens verksamheter.
Ekonomiskt sett påverkar pandemin främst nämndens intäkter och då drygt 15 % av
nämndens finansiering kommer från intäkter, förväntas en stor påverkan även under
2021. Denna hanteras under året som en avvikelse mot budget.
Utöver nämndens egna verksamheter, påverkas såväl lokala näringslivet som
föreningslivet av pandemin. Av denna anledning har nämnden tagit beslut om ett antal
åtgärder under 2020, såsom hyresnedsättning, särskilt stöd till idrottsrörelsen och LOKstöd för 2020 som baserar sig på aktivitetstillfällen för 2019. Inför 2021 har
kommunstyrelsen antagit ett åtgärdspaket för särskilt utsatta branscher, där bland
annat den lokala kultursektorn omfattas. I framtagandet av detta stödpaket har kulturoch fritidsförvaltningen varit behjälplig och dels föreslagit åtgärder som inneburit att
kommunstyrelsen beslutat om utökat anslag för kultur- och fritidsnämnden men även
åtgärder som föreslagits finansieras inom ram, genom att medel omfördelas inom
kulturverksamheten. Specifikt omförs medel från stödformer för arrangemang till andra
stödformer som tydligt syftar till att stärka det lokala kulturlivet i en utsatt situation.
Nedan presenteras de stödformer som nämnden planerar att tillskapa genom dels
omprioritering inom befintlig nettokostnadsram och dels genom utökad
nettokostnadsram motsvarande 1 300 tkr enligt beslut i kommunfullmäktige dec 2020.
Dessa medel har dock ännu inte överförts till nämndens nettokostnadsram och är därför
inte inkluderade i nedan kommunbidragsfördelning. Tillskapandet av nya stödformer
genom interna omföringar av bidragsmedel har gjorts möjligt genom att flertalet
aktiviteter för beviljade ansökningar under år 2020 har senarelagts till följd av
regeringens restriktioner för allmänna sammankomster samt offentliga tillställningar.
En förväntad konsekvens av detta är att färre nya ansökningar inkommer under år
2021.






Sökbara konstnärsstipendier á 30 000 kr, i likhet med de arbetsstipendier som
delats ut i t.ex. Göteborg och Malmö. Sökbara för alla kulturaktörer bosatta i
Lunds kommun – 10 st. 300 t kr. Finansiering sker genom utökat anslag enligt
beslut i kommunfullmäktige.
AiR/Open Call inom #kulturströmLund för gestaltning av och upplevelser i det
offentliga rummet. 1 000 tkr. Finansiering sker genom utökat anslag enligt beslut
i kommunfullmäktige.
Tillgång till infrastruktur och teknisk utrustning (tillgång till scener samt
inspelningsutrustning). 300 tkr. Finansiering sker inom kulturverksamhetens
bidragsbudget.
Innovationsstöd: Sökbart ekonomiskt stöd för att stimulera
utveckling/omställning samt gemensamt lärande hos kulturaktörerna. 500 tkr.

I fullmäktigebeslutet om EVP för 2021-2023 antogs ett tvåårigt utökat anslag om
1 500 tkr för utveckling av föreningslivet. 500 tkr av dessa medel och ytterligare 400 tkr,
som prioriteras från centrala utvecklingsmedel, dvs. totalt 900 tkr, avsätts under
nämnd/ledning för beredskap om det uppkommer behov av särskilt stöd till
föreningslivet med anledning av coronapandemin.
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Bidrag till föreningslivet, för 2021-2022
Resterande del (1 000 tkr) av de medel som tillförts nämnden för utveckling av
föreningslivet har i nedan fördelning av nettokostnadsram tilldelats idrotts- och
fritidsverksamhetens bidragsbudget som är i behov av förstärkning. Det finns två
anledningar till detta behov, dels ökat antal deltagartillfällen genom åren, framförallt
2019 som 2021 års aktivitetsstöd har som beräkningsgrund, och dels att
ersättningsbeloppet per aktivitetstillfälle indexuppräknas årligen. Denna
kostnadsutveckling täcks inte av nettouppräkningen för pris- och lön resp.
effektiviseringskrav. Enligt prognosen för 2021 års aktivitetsstöd kommer kostnaden att
uppgå till drygt 11 100 tkr, vilket är en ökning med 900 tkr i jämförelse med 2020 års
internbudget som redan vid inledningen av 2020 var underfinansierad. Nämndens
generella uppräkning enligt den av kommunfullmäktige fastställda nettokostnadsramen,
medger en uppräkning om ca. 80 tkr. Även lokalkompensationsbidraget är i behov av
förstärkning om drygt 600 tkr. Då utökningen enligt beslut inte är permanent löser detta
ej finansieringsbehovet på längre sikt.
Reviderade utvecklingsmål
I föreslagen verksamhetsplan för 2021 har nämndens utvecklingsmål reviderats och för
att anpassa verksamheten med dessa som utgångspunkt har ett processorienterat
arbetssätt påbörjats inom förvaltningen i syfte att dels beskriva nuläget i förhållande
ambitionerna som uttrycks i utvecklingsmålen och dels att föreslå omprioriteringar i
syfte att ställa om och kraftsamla för att nå målen. Då detta arbete är i uppstartsfas,
föreslås inga ekonomiska omprioriteringar mellan verksamheternas
kommunbidragsfördelning i nuläget. Eventuella behov som uppstår kommer att om
möjligt tillgodoses inom ramen för respektive verksamhets nettokostnadsram. Dock
finns en ambition om att tydligare knyta utvecklingsmålen till nämndens
ekonomistyrning framöver.
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I nedanstående tabell presenteras fördelning av nettokostnadsram för nämndens
verksamheter. Pris- och löneuppräkning samt effektivisering är proportionerligt
fördelat och förändringar enligt kommunfullmäktiges beslut är fördelat till den
verksamhet som bär ansvar för respektive satsning, enligt vad som framgår i tabellen
ovan. I nedan tabell presenteras inga omprioriteringar/anpassningar, med undantag för
en teknisk justering mellan kultur och nämnd/ledning motsvarande 100 tkr.
Totalt

Nämnd/
Ledning

Bibliotek

Kultur

Idrott och
fritid

-352 071

-14 235

-66 978

-103 871

-166 987

-2 865

-117

-544

-845

-1 359

-20 682

-2 037

-371

-11 729

-6 545

0

100

-375 618

-15 789

-67 893

-116 545

-174 891

Förändrad
internhyresmodell

16 974

-178

1 645

2 331

13 177

Nettokostnadsram
2021

-358 644

-16 467

-66 248

-114 214

-161 714

Nettokostnadsram
2020 (tkr)
Generell
ramförändring
Fördelning av
kommunfullmäktige
beslutade
förändringar
Teknisk justering
Delsumma
nettokostnader

-100

Respektive verksamhet planerar för ett antal åtgärder i syfte att anpassa kostnadsnivå
till budgetförutsättningar. Generellt gäller återhållsamhet kring tillsättning av tjänster,
delvis som en konsekvens av coronapandemin och delvis, med undantag för de
ekonomiska konsekvenserna av pandemin, för att säkerställa en budget i balans.
Kultur
Kulturverksamheten har genomgått stora förändringar under 2020, vilket kommer att
prägla verksamheten även 2021. Arrangemangsdelen har överförts till Visit Lund,
Musikchecken fortsätter att medföra en stark expansion för kulturskolan och funktionen
för ackreditering och service gentemot de fristående musikskolorna fortsätter att
utvecklas. Under året kommer verksamhetens lednings- och stödfunktioner att ses över,
för att anpassas till förändringarna.
Bibliotek
2021 kommer att präglas av öppnandet av ett antal; Nöbbelöv/Hubertusgården,
Folkparken och Södra Sandby. Dock råder viss osäkerhet kring hyresnivå för det
planerade biblioteket vid Hubertusgården, som behöver utredas innan projektet kan
fortgå. Den upphandlade bokbilen kan eventuellt levereras under årets sista kvartal. För
att sänka kostnader planeras det bland annat att överta bibliografisk service, istället för
att köpa tjänsten.
Idrott och fritid
Under 2020 har en genomlysning av Högevallsbadet genomförts och presenterats för
nämnden. Vissa av de föreslagna åtgärderna är dock inriktade på att öka intäkterna,
vilket under rådande omständigheter inte kommer att ske. Viss anpassning av kostnader
kommer dock genomföras under året med ambition om att nå en budget i balans
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(coronaeffekt borträknad). I föreliggande verksamhetsplan har tillfälliga medel för
föreningsutveckling tillförts bidragsbudgeten. Detta tillskott är dock tidsbegränsat till
2022 och en fortsatt utmaning framöver kommer att vara finansiering av
kostnadsutvecklingen inom bidragssystemet. Under 2021 ska idrottsservice uppdrag
och finansiering ses över, delvis i syfte att minska kostnader och i första hand nå en
budget i balans då driftkostnader vid kommunens idrottsanläggningar ökat.
Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att återöppna
Bostället på Gunnesbo, en mötesplats för barn och unga och avsatt 1 500 tkr för
ändamålet.

Investeringsbudget
Tabellen nedan visar de av fullmäktige beslutade investeringar för 2021 som ligger inom
nämndens investeringsram.
Nämndspecifika investeringar

Investeringsutrymme 2021 (tkr)

Mindre verksamhetsspecifika investeringar

11 000

Bibliotek Södra Sandby, inventarier

3 000

Bokbil

4 000

Ersättning konstgräs

5 000

Ersättning fotbollsplaner i Veberöd

5 000

Ridanläggning, inventarier

1 500

Utveckling och upprustning av friluftsbaden

1 500

Konstnärlig utsmyckning

3 000

Summa

34 000

Bibliotek
Bokbil är upphandlad och beställd med planerad leverans under Q4 2021. Inköp av
inventarier till bibliotek Södra Sandby beräknas ske under våren då tillträde till lokalen
är planerat i maj månad.
Idrott och fritid
Arbetet med ersättningsplaner av konstgräs fortlöper under 2021. KoF avser att under
2021 tillsammans med tekniska förvaltningen hitta en yta fotbollsplaner i Veberöd.
Arbetet med upprustning och utveckling av friluftsbaden görs enligt prioriteringslista
under 2021.
Kultur
Under 2020 har uppdraget om Konstnärlig utsmyckning varit i en uppstartsfas med
mycket planering. Projekt är initierade och beställda vilka även kommer fortlöpa under
2021 tillsammans med uppstart av nya projekt.
Mindre verksamhetsspecifika investeringar
Årligen fördelar förvaltningen verksamhetsspecifika investeringar utifrån ett fastställt
belopp, som för år 2021 är 11 000 tkr. Dessa investeringsmedel ska användas till i första
hand reinvesteringar och det utgår inga driftkonsekvenser för kapitalkostnader och
avskrivningar. Under året kommer de verksamhetsspecifika investeringarna bl.a.
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användas till teknikinköp vid enheten för scener, inventarier vid konsthallen och
kulturskolan.
Investeringar inom kommunstyrelsens ram som påverkar kultur och
fritidsnämnden
För att skapa en helhetsbild över investeringar som påverkar kultur- och
fritidsnämndens verksamheter, redovisas nedan investeringar inom kommunstyrelsens
och servicenämndens ram som riktar sig till nämndens verksamheter.
KS investeringar som påverkar kultur och
fritidsnämnden

Investeringsutrymme 2021

Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken

32 300

Ridvägar ny ridsportsanläggning

3 000

Idrottslokaler centrala Lund

30 000

Summa

62 300

Arbetet med ny ridsportsanläggning fortskrider i dialog med Lundafastigheter. Planen
är att under våren 2021 gå ut med upphandling och därefter söka bygglov. Ridvägar har
påbörjats under 2020 och fortskrider enligt plan 2021.
Servicenämndens investeringar som påverkar
kultur och fritidsnämnden

Investeringsutrymme 2021

Underhåll av idrottslokaler

20 000

Summa

20 000

Investeringar för eftersatt underhåll på idrottslokaler kommer att påbörjas under 2021.
Arbetet kommer att utgå från en handlingsplan kopplat till en prioriteringslista för
investeringarna i lokalerna.
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