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Sammanfattning
Händelser av väsentlig betydelse
Även kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår 2021 kommer i mångt och mycket att
präglas av effekterna av Coronapandemin. Från en strikt nedstängning av all icke
nödvändig verksamhet i början av året och hårda restriktioner för den fortsatt öppna
verksamheten har våren så smått inneburit en successiv öppning av verksamheten.
Resten av verksamhetsåret kommer med största sannolikhet präglas av
verksamheternas återgång till ett normalläge. Men även efter återgången till ett
normalläge kommer verksamheten präglas av Coronaeffekter. Hur har pandemin
påverkat föreningsdeltagandet, kultur- och fritidsvanorna och folkhälsan hos
lundaborna? Vilka åtgärder behöver sättas in för att motverka alla negativa effekter.
Samtidigt gäller det att ta tillvara de positiva effekter pandemin har gett upphov till. Inte
minst det digitala utvecklingssprång som kultur- och fritidsnämndens verksamheter har
tagit under pandemin och som beskrivs närmare i denna delårsrapport.
Målstyrning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram nya utvecklingsmål och indikatorer för
verksamhetsåret 2021. Måluppfyllelsen bedöms utifrån en sammantagen bild av de
indikatorer och de aktiviteter som är kopplade till målen. Kultur- och fritidsnämnden
har genomfört många aktiviteter hittills under året enligt plan, men då de flesta
indikatorerna mäts först till hösten går det inte att göra några tillförlitliga bedömningar
under denna rapportperiod av måluppfyllelsen vid årets slut.
Ekonomisk ställning
Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamheten med den inriktning som fastställts i
verksamhetsplanen med internbudget och med hänsyn till de gällande restriktionerna
som en följd av pågående Coronapandemi. Restriktionerna påverkar såväl periodens
resultat till och med april som bedömningarna i den upprättade prognosen. I prognosen
har hänsyn tagits, så långt det är möjligt, till att restriktionerna gäller till och med 30
juni 2021. Kultur- och fritidsnämnden har beviljats ett utökat kommunbidrag med 5,2
mnkr sedan kommunfullmäktige fastställde ramen för 2021. Utökningen av
kommunbidraget är riktade stöd och satsningar till följd av Coronapandemin.
Resultatet till och med april är minus 7,5 mnkr och beror på effekterna av
Coronapandemin som påverkar verksamheterna och får konsekvenser på det
ekonomiska utfallet. Minskade intäkter för perioden uppgår sammanlagt till 12,2 mnkr
medan kostnader under samma period redovisar ett positivt utfall med 4,7 mnkr.
Prognosens resultat är minus 15,8 mnkr baserat på verksamhetens utfall till och med
april, med hänsyn till att åtgärder till följd av Coronapandemin ligger fast till och med
den 30 juni samt verksamhetens bedömningar. Sammanfattningsvis så förklaras
resultatet dels av effekter till följd av Coronapandemin med 13,1 mnkr, dels av
realisationsförluster (tidigare benämnt nedskrivningar) av anläggningar som en
konsekvens av de åtgärder som genomförts på anläggningar inom idrottsverksamheten
med 3,2 mnkr.
Beträffande investeringar bedöms i nuläget att 47,6 mnkr disponeras av beviljade 51,0
mnkr under förutsättning att planerade åtgärder kan genomföras utan förseningar. Till
och med april har 6,4 mnkr disponerats, fördelat med 2,5 mnkr inom
kulturverksamheten och 3,9 mnkr inom idrotts och fritidsverksamheten.
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Väsentliga personalförhållanden
Det totala antalet anställda har minskat i jämförelse med föregående år. Det kan
förklaras av att kultur- och fritidsnämnden med anledning av Coronapandemin har
behövt ställa om och ställa in verksamhet. Det har fått till följd att visstidsanställningar
inte förlängts och att ersättning av tillsvidareanställda som slutat har skjutits framåt i
tiden då behovet av full personalstyrka minskat tillfälligt. Den totala sjukfrånvaron har
sjunkit sedan förra året samma tid då sjukfrånvaron sköt i höjden i samband med
starten av Coronapandemin. Att den åter sjunkit kan till viss del förklaras av att
nämnden ställt om och ställt in delar av sin verksamhet. Under året har också olika
åtgärder vidtagits för att minska smittspridningen av Corona. De som har möjlighet
arbetar hemifrån vilket är en ytterligare förklaring till minskad sjukfrånvaro.
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Förvaltningsberättelse
Periodens händelser - stort som smått
Fritid:




Utvecklat digital fritidsverksamhet på plattformen Discord.
Byggt om och rustat upp skatehallen på Östra Torngården.
Ungas egenorganisering har ökat på grund av att verksamheterna under
pandemitider skapat ett bokningssystem för max 8 personer, vilket lett till att
personalen har kunnat arbeta mer med riktad verksamhet för ungas delaktighet
och inflytande.

Idrott:




Startskott för arbetet med Arena- och idrottstråket vid Källby-området.
Dialog med aktörerna inom området där nämndens fokus är att fånga upp behov
från idrotten och dess verksamheter.
Digital temakväll "Schysst Idrott" med fokus sexuella trakasserier inom
idrotten. Samverkan mellan kvinnojouren, PIL, RF-SISU Skåne och Lunds
kommun.
Projektet "Alla får plats". Samverkansprojekt mellan Kvinnojouren och Lunds
respektive Eslövs kommun för en mer inkluderande idrott. Underlag tas fram
genom enkät och fokusgrupper för att skapa handlingsplan och hjälpmedel för
den ideella sektorn att kunna arbeta med dessa frågor inom sin verksamhet.

Bibliotek:






Fortsatt planering och färdigställande av nya bibliotek (Bibliotek
Folkparken, Södra Sandby, Hubertusgården) samt ombyggnad, tillgänglighetsoch målgruppsanpassning av befintliga stadsdelsbibliotek (Norra Fäladen,
Veberöd, Klostergården).
Fortsatt arbete med att utveckla tillgängligheten för vuxna, barn och
föreningar under meröppet-tid samt för prioriterade målgrupper genom
uppsökande verksamhet som till exempel temalådor till boenden och
centraliserad boken-kommer-verksamhet.
Coronabegränsning av öppettider och tillgång till lokalerna har lett till
utveckling av digitala aktiviteter (till exempel läsecirklar, språkcaféer, digitala
klassbesök), take-away samt kiosköppet.

Kultur:




Beslut om extra stödåtgärder till det fria kulturlivet. Med anledning av
coronapandemin har extra medel tillförts kultur- och fritidsnämnden i syfte att
stimulera sysselsättning, verka kompenserande, förenkla digitalisering av
produktioner och projekt samt stödja pågående eller nystartade konstnärliga
projekt.
Digitalt utvecklingssprång. Nämnden har investerat i teknik för att möta
kulturlivets digitala behov uppkomna till följd av coronapandemin, vilket har
möjliggjort fortsatt produktion på Lunds scener trots minskad publik. Även
kulturskolan har förstärkt sin digitala kompetens för att kunna möjliggöra
smittsäker undervisning för äldre elever samt erbjuda publik verksamhet även
under pandemin. Konsthallen har erbjudit filmade visningar av utställningarna,
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konstnärs- och kuratorintervjuer, en utställningsanknuten podd samt en
läsecirkel.
Fortsatt förstärkning av barnkulturspåret. Projektet ”Upplev scenkonst” som
erbjuder alla förskolor och grundskolor i Lunds kommun att ta del av
professionell scenkonst testas även under 2021. Arbetet med att förenkla för
Lunds barn att ta del av kultur i skolan fortsätter genom ett nytt
bokningsprogram för skola och förskola samt genom etablering av konceptet
"Kulturtråden" vilket är en kommunikationsinsats kring det kulturprogram som
förskolor och skolor erbjuds.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Lund kommuns vision är att Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och
öppenhet. Kopplat till visionen är förhållningssätten lyssna, lära och leda.
I Lunds kommun används en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar
sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ovanför. Kommunfullmäktige
fastställer fokusområden med mål som alla nämnder och styrelsen ska förhålla sig till.
Kommunfullmäktige fastställer också kommunövergripande program och planer som
innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Vidare har kommunfullmäktige även
möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och
styrelser formulerar själva sina utvecklingsmål med tillhörande indikatorer utifrån
fokusområdena. Utvecklingsmålen ska bidra till den egna basverksamheten eller den
gemensamma utvecklingen.

Målstyrning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram nya utvecklingsmål och indikatorer för
verksamhetsåret 2021. Måluppfyllelsen bedöms utifrån en sammantagen bild av de
indikatorer och de aktiviteter som är kopplade till målen. Då de flesta indikatorerna
mäts först till hösten går det inte att göra några bedömningar under denna
rapportperiod av måluppfyllelsen vid årets slut.

Fokusområden
Lundaborna i fokus
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv
Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till
arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval.
2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad
All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och
objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för
alternativa driftsformer och våga pröva nytt.
3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga
Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och
antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett.
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Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Vi vill att alla lundabor ska vara en del
av lunds kultur- och fritidsliv

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

Målet kommer inte kunna bedömas

Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och
initiativ
Målet kommer inte kunna bedömas

Vi vill skapa platser och rum för
upplevelser och möten
Målet kommer inte kunna bedömas

Mål 2021

Utfall april
2021

Utfall 2020

60

57

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

44 %

43 %

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

10 %

9%

Andel program på biblioteken i
samverkan med externa aktörer.

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%

47 %

53 %

6 536

Jämn fördelning av tjejer och killar
bland deltagare i den öppna
fritidsverksamheten.
*Indikatorn mäts först under hösten.

Fritidsverksamheten har inlett ett arbete för att öka ungdomarnas fysiska aktivitet
genom att erbjuda minst en fysisk aktivitet i veckan. Ett arbete pågår också för att stärka
fritidsverksamhetens värdegrundsarbete. Arbetet med att öka antalet unga som
deltar i den öppna fritidsverksamheten har varit knepigt utifrån restriktionerna som
inneburit att verksamheten inte får ta emot mer än max 8 personer åt gången. Även
arbetet med ökad marknadsföring av verksamheternas utbud av fritidsaktiviteter
har varit svår att genomföra på grund av pandemin. Skolturnén som är planerad får
vänta tills medarbetarna återigen kan besöka ungdomarna under skoltid. Dock har
verksamheterna genomfört en del riktad marknadsföring på sociala medier vilket nått
en del unga. Marknadsföringen har främst varit kopplad till uppstart av den digitala
mötesplatsen på plattformen Discord. Arbetet med att öka förutsättningarna för jämn
fördelning av killar och tjejer som deltar i den öppna fritidsverksamheten pågår
också genom att skapa riktad verksamhet för tjejer. Arbetet med att stärka
förutsättningarna för unga att vara delaktiga och kunna påverka sin fritid pågår.
Verksamheten upplever att det till viss del har varit lättare att arbeta med inflytande och
delaktighet utifrån de mindre grupper medarbetarna arbetet med under våren. Med
mindre grupper har medarbetarna lättare att arbeta mer kvalitativt vilket underlättar
delaktighetsarbetet. Arbetet med att öka kunskapen i våldsprevention genom att
genomföra en processinriktad utbildningsinsats för all personal inom
fritidsverksamheten är igång. Personalen har genomgått tre utbildningstillfällen under
våren och fler kommer under året.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i april att föreslå en infillfri konstgräsplan på
Fågelvallen för barn och ungdomsverksamhet. Slutgiltigt beslut om anläggande tas i
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KF med anledning av Lundakem. Ett arbete har också inletts för att i samverkan med
idrottslivet, andra förvaltningar och privata aktörer påbörja förstudie kring ”case
idrottsstråket”. Kommunala arbetsgrupper samt nätverk för dialog med föreningslivet
har bildats. Tre huvudspår har stakats ut: Arenans utveckling, skolans behov och
Nationellt centrum för forskning och hälsa med kopplingar till den fördjupade
översiktsplaneringen för Källby. Dialog har också inletts med föreningslivet om att ta
fram ett förslag för att förtydliga förvaltningens fördelningsprinciper i syfte att
skapa ett mer rättvist system kring fördelning av säsongbokningar till föreningslivet.
Under perioden har målgrupps- och tillgänglighetsanpassningar skett av
bibliotekens lokaler och verksamhet i Veberöd, på Norra Fäladen, på Klostergården
och i Folkparken. Biblioteken har också fortsatt sitt arbete med att utveckla
tillgängligheten för vuxna, barn och föreningar under meröppet-tid samt för
prioriterade målgrupper genom uppsökande verksamhet som till exempel temalådor till
boenden och centraliserad boken-kommer-verksamhet. Coronabegränsning av
öppettider och tillgång till lokalerna har lett till utveckling av digitala aktiviteter (till
exempel läsecirklar, språkcaféer, digitala klassbesök), take-away samt kiosköppet.
Biblioteken har också stärkt sin samverkan med föreningar och andra
samverkanspartners. Ett nytt koncept för utlåning av lokaler till föreningar under
meröppet har till exempel utvecklats. Andra projekt inom biblioteken har varit att
utveckla program på temat kvinnlig rösträtt för barn och vuxna samt ett projekt för
skyltning, navigation och tilltal i alla bibliotek och arenor.
Scenerna i Lunds kommuns regi har saknat en funktion för medvetna val i bokning av
arrangemang och aktörer. Kulturverksamheten har därför påbörjat ett arbete med att
undersöka hur en sådan programläggning kan se ut och fungera i syfte att vara en aktiv
part i skapandet av ett attraktivt och diversifierat kulturutbud i Lund. Flera insatser
riktade mot att stärka barns möjlighet att ta del av konst och kultur har genomförts
under perioden, bland annat kompetenshöjande insatser genom barnrättstrategisk
utbildning. Projektet "Upplev scenkonst", som handlar om att tillskapa möjligheter för
barn och unga att ta del av professionell scenkonst från lokala kulturaktörer, fortsätter
under året. Konsthallen har producerat en ny ljudguide för barn som handlar om fyra
offentliga konstverk belägna i Stadsparken. Kulturskolan expanderar och förvärvar nya
lokaler på St Laurentiigatan, vilket kommer att skapa rum för ytterligare 1 200 elever.
Aktiviteter med tydligt användarperspektiv riktade mot att stärka kommunikationen
mellan kulturverksamheten och skolan är påbörjade och till viss del genomförda,
såsom ett bokningsprogram samt paketering och kommunikation kring Kulturtråden det samlade kulturutbudet för förskola och skola. Lunds fria kulturliv har påverkats av
coronapandemin. Genom extra fördelning av medel till Lunds kulturliv har negativa
effekter till viss del kunnat stävjas men pandemins verkningar kommer att vara
kännbara en tid framöver. Programmet för det extra stödet som hittills utdelats har
skapats i syfte att nå så brett som möjligt. I syfte att genomlysa det fria kulturlivets
förutsättningar att verka i Lund har ett grundläggande arbete kring vilken typ av stöd
som fördelas och hur väl det fungerar påbörjats. Efter ett beslut i kultur- och
fritidsnämnden har arbetet med att implementera tvååriga verksamhetsbidrag
påbörjats med plan för lansering senare i höst.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Lundaborna i fokus
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige,
inom fokusområdet Lundaborna i fokus. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar
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för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Smartare Lund
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande
För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även bidra
med tillvaratagandet av forskningsresultat.
5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat
Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet.
Detta ska prägla allt arbete Lunds kommun gör inom området.
6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål
Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer
som skapar mervärde för besökaren.

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Vi vill skapa större nytta för lundaborna

Ökning av index för frågor avseende
motivation i medarbetarenkäten: "Mitt
arbete känns meningsfullt", "Jag lär nytt
och utvecklas i mitt dagliga arbete"
samt "Jag ser fram emot att gå till
arbetet"

Målet kommer inte kunna bedömas

Mål 2021

Sparade timmar i effektiviserade
interna processer

78 %

Utfall april
2021

Utfall 2020
73 %

165

*Indikatorn mäts först under hösten.

Idrottsverksamheten har under perioden startat ett projekt för smartare drift av ytor
och lokaler. Målet för projektet är att leverera en förstudie som kartlägger och
undersöker möjligheterna med Internet of Things-teknik i drift, som bas för
kompetensutveckling samt i ett antal första pilottester av IoT-lösningar i verksamheten.
Förstudien kommer att innehålla processkartläggning, omvärldsanalys, inventering av
kompetensnivå och behov samt kartläggning av teknik och möjliga applikationer.
Ett arbete med att utveckla den digitala fritidsverksamheten är i full gång. Ung i
Lunds digitala mötesplats på plattformen Discord har startats upp. Verksamheterna
utvecklar och tränar på att erbjuda digital fritidsverksamhet. Verksamheten ser ett stort
behov av att framöver söka efter kompetens i just digital fritidsverksamhet och sociala
medier vid framtida rekryteringar.
Coronapandemin har möjliggjort ett digitalt utvecklingssprång inom flera
kulturverksamheter. Förutsättningar för att tillskapa ett digitalt scenutbud har stärkts
och fortsätter kontinuerligt att stärkas genom inköp av teknik och behovsinventeringar.
Utöver detta så har ett stöd till Lunds fria kulturliv samt övriga aktörer i Lund snabbt
tillskapats inom vilket de har kunnat få teknisk hjälp att skapa digitala scenarrangemang
utan kostnad, något som fungerat bra och som kommer att utredas huruvida det finns
möjlighet till permanentning eller ej. Lunds Konsthall har arbetat med sin digitala
förmedling och kringverksamhet kopplat till utställningarna, såsom tillskapandet av en
podcast som heter Konstkollektivet samt en läsecirkel, vilket möjliggjort en kontinuitet
även under den period då Konsthallen höll stängt.
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En ny evenemangskalender är upphandlad med planerad implementering hösten
2021. Kalenderfunktionen kommer att samnyttjas med Visit Lund AB vilket skapar
förutsättningar för en samlad och tydlig kommunikation till lundaborna avseende
evenemangsutbudet.
Arbetet med Lund som Ordets stad fortgår med nya regionala satsningar på lokala
litterära aktörer som verkar för att stärka Lund på ett lokalt plan men också ur ett
regionalt perspektiv. Processen med att erbjuda en ny fristadsförfattare arbetsplats i
Lund är påbörjad. Inom ramarna för projektet LundART kommer tre nya konstnärliga
verk att uppföras i centrala Lund under 2021. LundART drivs av Konsthallen i
samverkan med tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt
serviceförvaltningen. Anslaget är urban konst och plan för projektets fortlevnad även
efter året är under arbete.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Smartare Lund
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige,
inom fokusområdet Smartare Lund. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för
uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.
Särskilda uppdrag

Ansvar, KF-uppdrag

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

Kommunstyrelsen
Kultur- och
fritidsnämnden

Status
Pågående

Kommentar April 2021
Visit Lund AB är bildat för att attrahera fler människor till Lunds olika besöksmål. Kultur- och fritidsnämnden ger Visit Lund i uppdrag att
genomföra evenemangsplattformarna Vinterlund, Sommarlund och Litteralund.
Arbete pågår för att ställa om Turistbyrån och Biljettbyrån. Nu går de två verksamheterna ihop i något som internt kallas ”Värdskap”
men externt kommuniceras bara ”Visit Lund AB”. I samband med detta kommer Visit Lund bli mer aktiva. Istället för att vänta på att folk
kommer på besök, vill Visit Lund vara där folk är, när de behöver Visit Lund. De digitala tjänsterna utökas med en chatbot så att Visit
Lund kan svara på frågor dygnet runt, samtidigt flyttas den fysiska verksamheten till attraktiva platser där besökarna redan är. I sommar
kommer t ex en pop up-verksamhet på Kulturen (Kulturen har 140 000 besökare per år, gamla Turistbyrån vid Stortorget hade som bäst
dryga 100 000) därtill utbildas sommarvärdarna i Skrylle så att Visit Lund även blir representerade där. Vidare kommer obemannade
infopoints med kartor och broschyrer sättas upp på hotell och andra anläggningar för att naturligt möta besökaren där den är.

Organisationen Lund
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare
Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds kommun ska upplevas
som en bra arbetsgivare bland annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande.
8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.
Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar
innovation.
*Indikatorn mäts först under hösten.
Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Vi vill skapa större nytta för lundaborna

Ökning av index för frågor avseende
motivation i medarbetarenkäten: "Mitt
arbete känns meningsfullt", "Jag lär nytt
och utvecklas i mitt dagliga arbete"

Målet kommer inte kunna bedömas

Mål 2021

10

78 %

Utfall april
2021

Utfall 2020
73 %

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2021

Utfall april
2021

Utfall 2020

samt "Jag ser fram emot att gå till
arbetet"
Sparade timmar i effektiviserade
interna processer
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Inom biblioteksverksamheten har det under perioden påbörjats ett arbete med att
stärka samverkan med andra förvaltningar, till exempel med vård- och
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen kring uppsökande verksamhet för
personer med funktionsnedsättning samt med barn- och skolförvaltningen kring
bokpool, gemensam skolbiblioteksplan och förskolebibliotek. Biblioteket har även
påbörjat en process för gemensam schemaläggning och bemanning och fortsatt sitt
arbete med utvärdering och utveckling enligt bibliotekens färdplaner.
Inom kulturverksamheten har arbetet med att realisera en plan för kompetenshöjande
insatser samt samnyttjande av teknisk personal på enheten scener påbörjats under
perioden. Detta i syfte att forma en mer smidig organisation vilken skapar större nytta.
Hela förvaltningen har arbetat med att införa, utbilda i och skapa arbetsrutiner för
Teams.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Organisationen Lund
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige,
inom fokusområdet Organisationen Lund. I tabellen framgår vilka nämnder som
ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.
Särskilda uppdrag

Ansvar, KF-uppdrag

Samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens
anläggningar och parker.

Servicenämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och
fritidsnämnden

Status
Pågående

Kommentar April 2021
För att fortsatt kunna ge invånarna i Lunds kommun en kostnadseffektiv service med hög kvalitet och säkra välfärden framöver finns
behov av effektivare arbetssätt samt ökat samarbete inom Lunds kommun. Det har bland annat slagits fast i ekonomi- och
verksamhetsplanen för Lunds kommun 2021-2023. Kommunfullmäktige gav därför inför 2021 tekniska nämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt servicena¨mnden ett särskilt uppdrag att tillsammans samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och
underhåll av kommunens anläggningar och parker.
De tre förvaltningarna har inlett uppdraget och kontaktpersoner är utsedda. Ett projektdirektiv är framtaget och beslutat av
styrgruppen som består av förvaltningsdirektörerna inom respektive förvaltning. Nästa steg är att ta fram en nulägesbeskrivning för att
få ett större helhetsperspektiv, vilket behövs för att fortsatt kunna garantera en god leverans av tjänster till lundaborna. Det handlar
bland annat om identifiera vad som görs, vem som gör det samt hur det utförs för att sedan tillsammans kunna effektivisera utförandet.
Genom att samplanera och samordna utförandet ökar möjligheterna till bättre kostnadseffektivitet och kvalitet i leveranserna och
framför allt undviks parallella organisationer som istället medför att kostnaderna ökar. Att samplanera innebär också att
förutsättningarna för ständiga förbättringar och utveckling blir bättre då förvaltningarna får ökad kunskap och genom det drar nytta och
lär av varandra.

Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi
Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än
intäktsutvecklingen.
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Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Vi vill skapa större nytta för lundaborna

Ökning av index för frågor avseende
motivation i medarbetarenkäten: "Mitt
arbete känns meningsfullt", "Jag lär nytt
och utvecklas i mitt dagliga arbete"
samt "Jag ser fram emot att gå till
arbetet"

Målet kommer inte kunna bedömas

Mål 2021

Sparade timmar i effektiviserade
interna processer

Utfall april
2021

Utfall 2020

78 %

73 %

165

*Indikatorn mäts först under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden tog vid inledningen av 2019 beslut om att uppdra
förvaltningen att utveckla ekonomistyrningen och den ekonomiska rapporteringen.
Sedan dess har kultur- och fritidsförvaltningen löpande höjt kvaliteten i de processer
som är relaterade till ekonomisk planering och uppföljning. Exempelvis har ansvar och
roller setts över och förtydligats, systemstöd har tagits i bruk och för att ta nästa steg
sker i nuläget en genomlysning av ekonomiadministrationen i syfte att skapa en effektiv
och ändamålsenlig ekonomifunktion. Utöver genomlysningen av ekonomiprocesser har
ett antal utredningar kopplat till förvaltningens stödjande och samordnande processer
initierats. Resultatet från dessa ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen i syfte
att både effektivisera och höja kvaliteten. En aktivitet som särskilt syftar till att sänka
kostnader är en förvaltningsgemensam upphandling av lokalvårdtjänster.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Ekonomi
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige,
inom fokusområdet Ekonomi. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för
uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.
Särskilda uppdrag

Ansvar, KF-uppdrag

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

Kultur- och
fritidsnämnden

Status
Pågående

Kommentar April 2021
Eftersatt underhåll (17mkr) : Beställningarna för eftersatt underhåll ligger ca 10mkr via våra upphandlade ramavtals entreprenörer.
1.1 mkr akutåtgärd för läckage på Veberöds friluftsbad.
Prognos: Det är svårt att ge en exakt prognos för investeringar pga. ej beviljade bygglovsansökningar och politiska beslut kring infillfria
konstgräsplaner på Fågelvallen och Veberöd.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - övriga
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige i
tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner (dessa uppdrag hör alltså inte till något nu
gällande fokusområde). I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget,
periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.
Särskilda uppdrag

Ansvar, KF-uppdrag

Status

Förstudie konserthus i Lund

Kultur- och
fritidsnämnden

Pågående

Kommentar
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Särskilda uppdrag

Ansvar, KF-uppdrag

Status

Uppdraget knyter an till en rad pågående processer inom kommunen. Folkparken är en relativt ny konsertlokal som drivs genom kulturoch fritidsförvaltningen. Lokalen har goda förutsättningar för att fungera som en konsertlokal, men har inte kunnat testas fullt ut på
grund av pandemin. Stadshallen kommer att stå klar i slutet av 2022, och har i sitt nya utförande en konsertsal som ger andra
möjligheter än tidigare. The Loop börjar snart byggas, och beräknas stå klar i slutet av 2023. Även där planeras för en konsertsal, även
om alla beslut kring utformning och akustiska förutsättningar ännu inte är tagna. Förvaltningens bedömning är i nuläget att det
visserligen på längre sikt finns behov av ytterligare någon konsertsal av större magnitud, men att det vore klokt att låta de ovan nämnda
tre anläggningarna tas i drift fullt ut och hitta sina respektive profiler för att sedan undersöka vilket behov som återstår att fylla.
En rapport med beskrivning av de olika befintliga och planerade lokalerna för konserter inom kommunen, samt en analys av nuläge och
framtida behov, kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2021, för att därefter rapporteras vidare till
kommunfullmäktige.
Lund - Ordets stad

Kultur- och
fritidsnämnden

Pågående

Kommentar
Lund har en stark ställning som litterär stad, och kultur- och fritidsnämnden bedriver många verksamheter som stärker detta. Lunds
första fristadsförfattare har precis avslutat sin period här, och processen är inledd för att erbjuda fristad åt en ny författare från hösten
2021. Litteralund fortsätter att vara en viktig samlingsplats för barn- och ungdomslitteratur. Inom ramen för samverkansavtalet med
Region Skåne om Lund som litterär nod erbjuds talangutveckling ihop med författarskolan och Det unga Skåne, regionala workshops
kopplade till Novellfest och utveckling av författarresidenset Hedlandet. Utredningar pågår om både berättarcentrum och en utveckling
av området kring Stadsbiblioteket till att bli en litterär oas.
Den nu beslutade driftmodellen för Stadshallen medger inte en så tydlig profilering mot litteratur som föreslås i uppdraget, men det
finns en stor potential för att i Stadshallen inrymma exempelvis en internationell författarscen och flera andra arrangemang med
litterär prägel.
Förvaltningen arbetar nu på ett ärende som kommer att läggas fram till kultur- och fritidsnämnden under hösten 2021 där arbetet kring
ordets stad och litterär nod sammanfogas och paketeras på ett tydligare sätt. I det ärendet kommer också förslag finnas på förlängning
av avtalet med regionen kring litterär nod, samt förslag på att gå vidare med att ansöka om att bli en UNESCO-litteraturstad.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 dec 2020 att utöka nämndens ram med 1,5
miljoner kr/år för att öppna upp Bostället. Bostället är en fastighet på Gunnesbo där det
tidigare bedrivits fritidsklubb/fritidsgård. Miljöpartiet motiverar i sitt förslag till EVP att
Bostället behöver öppna för att det behövs trygga mötesplatser där barn och unga kan
samlas på ett bra sätt tillsammans med vuxna förebilder samt att den öppna
fritidsverksamheten måste finnas tillgänglig i hela kommunen men att det just nu finns
ett tomrum i nordvästra Lund.
Förvaltningen har, utifrån de ramar som angetts i fullmäktigebeslutet, undersökt
förutsättningarna för att öppna upp Bostället. Förvaltningen kan konstatera att
fastighetens nedervåning kan användas för öppen fritidsverksamhet men att ovanvåning
av tillgänglighetsskäl endast kan användas som kontor/förråd (förutsatt att ingen
personal har funktionsnedsättning). Fastigheten är också i behov av uppfräschning samt
ändamålsenliga inventarier. De fasta kostnaderna (hyra etc.) för Bostället uppgår till
ca. 600 000kr/år. Förvaltningens bedömning är två heltidstjänster är minimum för att
bedriva verksamhet. Det innebär att kvarstående medel måste användas till två
heltidstjänster, vilket kan jämföras med fyra till sex heltidstjänster på övriga
fritidsgårdar. Boställets verksamhet kan därför inte vara lika omfattande. Medel till
övriga omkostnader, till exempel aktiviteter, utrustning och material, måste finansieras
genom omprioritering i befintlig fritidsverksamhet då det inte ryms inom de tilldelade
medlen. I kombination med årliga effektiviseringskrav är det en utmaning för den öppna
fritidsverksamheten.
Förvaltningen planerar att redan sommaren 2021 använda medlen för förstärka den
befintliga mobila gruppens arbete i området. Den mobila gruppen arbetar redan idag i
Gunnesbo och har goda förutsättningar att snabbt skapa verksamhet i området och
därtill vara delaktig i Lov i Lund. En inledande mobil verksamhet möjliggör också för
områdets ungdomar att vara delaktiga i utformandet av den framtida verksamheten.
Fram till hösten ska förvaltningen göra en fördjupad utredning av de lokalmässiga
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förutsättningarna för att öppna upp Bostället. Därtill pågår för närvarande en process
för långsiktig strategisk lokalplanering för nämndens verksamheter. Förvaltningen vill
betona behovet av att på längre sikt kunna ompröva lokaliseringar till förmån för en
bättre helhet.

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

Utfall

Budget

Avvikelse

Helårsbudget
2021

Helårsprognos
2021

Helårsavvikelse
2021

Intäkter

18,8

31

-12,2

97

81,4

-15,7

-154,4

-159,3

4,9

-442,6

-440,2

2,3

-5

-4,9

-0,2

-18,2

-20,7

-2,5

-140,6

-133,1

-7,5

-363,7

-379,5

-15,8

Finansiella kostnader

0

0

0

-0,1

-0,1

0

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

-140,6

-133,1

-7,5

-363,8

-379,6

-15,8

133,1

133,1

0

363,8

363,8

0

-7,5

0

-7,5

0

-15,8

-15,8

Kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

Kommunbidrag
RESULTAT

Analys av resultatet
Kultur- och fritidsnämnden fastställde verksamhetsplan med internbudget 2021 den 21
januari 2021. Verksamheten bedrivs med den inriktning som redovisas i
verksamhetsplanen och med hänsyn till de gällande restriktionerna som en följd av
pågående Coronapandemin. Restriktionerna påverkar såväl periodens resultat till och
med april som bedömningarna i den upprättade prognosen. I prognosen har hänsyn
tagits, så långt det är möjligt, till att restriktionerna gäller till och med 30 juni 2021.
Kultur- och fritidsnämnden har beviljats ett utökat kommunbidrag med 5,2 mnkr sedan
kommunfullmäktige fastställde ramen för 2021. Utökningen av kommunbidraget är
riktade stöd och satsningar till följd av Coronapandemin.
Resultatet till och med april är minus 7,5 mnkr och beror på effekterna av
Coronapandemin som påverkar verksamheterna och får konsekvenser på det
ekonomiska utfallet. Minskade intäkter för perioden uppgår sammanlagt till 12,2 mnkr
medan kostnader under samma period redovisar ett positivt utfall med 4,7 mnkr.
Prognosens resultat är minus 15,8 mnkr baserat på verksamhetens utfall till och med
april, med hänsyn till att åtgärder till följd av Coronapandemin ligger fast till och med
den 30 juni samt verksamhetens bedömningar. Sammanfattningsvis så förklaras
resultatet dels av effekter till följd av Coronapandemin med 13,1 mnkr, dels av
realisationsförluster (tidigare benämnt nedskrivningar) av anläggningar som en
konsekvens av de åtgärder som genomförts på anläggningar inom idrottsverksamheten
med 3,2 mnkr.
Beträffande investeringar bedöms i nuläget att 47,6 mnkr disponeras av beviljade 51,0
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mnkr.
Budgetavvikelse per verksamhet
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

-5,4

-5,9

0,5

Bibliotek

-21,1

-23,7

2,6

Kultur

-39,7

-40,0

0,3

Fritid och idrott

-74,4

-63,5

-10,9

-140,6

-133,1

-7,5

Nämnd/ledning

Totalt

Periodens resultat
Resultatet till och med april är minus 7,5 mnkr och beror på effekterna av
Coronapandemin som påverkar verksamheterna och får konsekvenser på det
ekonomiska utfallet. Minskade intäkter för perioden uppgår sammanlagt till 12,2 mnkr
medan kostnader under samma period redovisar ett positivt utfall med 4,7 mnkr.
Nämnd/ledning redovisar ett positivt resultat för perioden med 0,5 mnkr som beror på
att medel som är avsatta till insatser under Coronapandemin inte har fördelats under
första tertialet.
Biblioteksverksamheten redovisar ett positivt resultat för perioden med 2,6 mnkr. Det
positiva resultatet beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser i avvaktan på
tillsättningar. Medel för nya stadsdelsbibliotek är avsatta men senarelagda driftstarter
bidrar till ett positivt resultat under perioden. Program- och evenemangsverksamheten
sker i huvudsak i digitalform vilket också bidrar till ett positivt resultat eftersom
utbudet blir begränsat och en del flyttas till hösten. Intäkterna har påverkats negativt
dels för minskade övertidsavgifter på grund av fria omlån, dels för minskad försäljning
av kopior och andra tjänster.
Kulturverksamheten redovisar ett positivt resultat med 0,3 mnkr för perioden som beror
till stor del på att utbetalningar av vissa bidrag sker senare under året. I resultatet för
perioden finns intäktsförluster till följd av att arrangemang inte genomförs på
Stadsteatern, Stenkrossen och Folkparken. Färre arrangemang genererar också
minskade personalkostnader, vilket har en positiv påverkan på periodens resultat.
Vidare redovisat negativa resultat för konsthallen under första tertialet beror på
stängning/begränsat öppethållande och ökade utställningskostnader. Kulturskolan har
genomfört digital undervisning under årets första månader. För att klara den digitala
undervisningen har kulturskolan anskaffat ny teknik vilket påverkar periodens resultat
negativt. Kulturskolans intäkter har också påverkats negativt då elever har valt att sluta
vid införande av den digitalundervisningen
Idrott och fritidsverksamhet redovisar ett negativt resultat med 10,9 mnkr för perioden.
Periodens intäkter redovisar minus 10,0 mnkr varav 5,0 mnkr avser badet, 2,0 mnkr
avser bowling- och ishall och 2,0 mnkr avser idrotts- och anläggningsservice till följd av
att verksamheterna inte har kunnat bedrivas som vanligt under Coronapandemin.
Kostnaderna för personal, material och tjänster är lägre under Coronapandemin och
redovisar sammanlagt ett plus med 2,8 mnkr. Resultatet påverkas negativt med 3,2
mnkr till följd av realisationsförluster (tidigare benämnt nedskrivningar) av
anläggningar som en konsekvens av de åtgärder som genomförts på anläggningar inom
idrottsverksamheten.
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Prognos per verksamhet
Verksamhet

Helårsbudget

Helårsprognos

Prognostiserad avvikelse

Nämnd/Ledning

-18,0

-18,5

-0,5

Bibliotek

-66,2

-64,0

2,2

Kultur

-116,5

-118,0

-1,5

Fritid och idrott

-163,1

-179,1

-16,0

Summa

-363,8

-379,6

-15,8

Prognos
Prognosens resultat är minus 15,8 mnkr baserat på verksamhetens utfall till och med
april, med hänsyn till att åtgärder till följd av coronapandemin ligger fast till och med
den 30 juni samt verksamhetens bedömningar. Sammanfattningsvis så förklaras
resultatet dels av effekter till följd av Coronapandemin med 13,1 mnkr, dels av
realisationsförluster (tidigare benämnt nedskrivningar) av anläggningar som en
konsekvens av de åtgärder som genomförts på anläggningar inom idrottsverksamheten
med 3,2 mnkr.
Prognosen för nämnd/ledning är minus 0,5 mnkr som baseras på en bedömning av
ökade kostnader för interna köp av tjänster mellan förvaltningarna jämfört med den
budgeterade nivån.
Prognosen för biblioteksverksamheten är plus 2,2 mnkr där hänsyn har tagits till att de
nya stadsdelsbiblioteken kommer att starta upp senare under året och därmed inte
kommer att redovisa kostnader som motsvarar helårsdrift. Därutöver finns vakanser i
avvaktan på tillsättningar som genererar ett positivt resultat. Verksamheten planerar för
hösten och att komma igång med program, arrangemang och evenemang under
förutsättningar att restriktionerna tillåter det.
Prognosen för kulturverksamheten är minus 1,5 mnkr som främst beror på minskade
intäkter till följd av stängda verksamheter under första halvåret. För konsthallen
redovisas en prognos på minus 0,6 mnkr till följd av restriktioner under första halvåret
och köpta tjänster för produktion och renovering av den offentliga konsten. Prognosen
för Kulturskolan är minus 0,4 mnkr med anledning av uteblivna intäkter under våren på
grund av Coronapandemin och under förutsättning att verksamheten kan återupptas i
normalläge under höstterminen så kommer intäkterna att kunna följa budgeterad nivå.
Scener prognostiserar ett minus med 0,5 mkr men med viss osäkerhet då prognosen är
avhängig Coronapandemins utveckling.
Prognosen för idrotts- och fritidsverksamheten är minus 16,0 mnkr. Intäkterna
prognosticeras till minus 13,5 mnkr baserat på att verksamheterna kommer igång tidigt
under hösten om restriktionerna tillåter det. Personalkostnaderna har varit lägre under
våren och lämnar ett positivt resultat med 1,0 mnkr. Det lokala aktivitetsstödet kostar
0,5 mnkr mer än vad som är avsatt i budget dels till följd av indexhöjning, dels till följd
av att två tredjedelar av föreningarna får ökat stöd för att antalet aktiviteter har ökat
under 2020 trots pandemin. Prognosen tar hänsyn till realisationsförluster (tidigare
benämnt nedskrivningar) av anläggningar som en konsekvens av de åtgärder som
genomförts på anläggningar inom idrottsverksamheten med 3,2 mnkr.
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Åtgärder vid avvikelse
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar vidare med de åtgärder som redovisats i
verksamhetsplanen med internbudget för 2021 och som syftar till att få effekt under
året men även på lägre sikt. Det negativa resultatet i prognosen hänförs till effekter av
Coronapandemin med målsättning att i möjligaste mån minska det negativa resultatet.
Det prognosticerade resultatet måste betraktas som särskild händelse och att vidta
åtgärder för att nå ett nollresultat kommer att få långtgående konsekvenser för
verksamheten.

Investeringar
Investeringsredovisning
(Mnkr)

Utfall

Helårsbudget 2021

Helårsprognos 2021

Helårsavvikelse 2021

Inventarier, fordon

-2,6

-22,5

-19,1

3,4

Byggnader,
anläggningar

-3,8

-28,5

-28,5

0

0

0

0

0

-6,4

-51

-47,6

3,4

Intern leasing
TOTALT

Analys av investeringar
Investeringsramen för 2021 uppgår till 51 mnkr varav 17 mnkr avser underhåll av
anläggningar inom idrotts- och fritidsverksamheten.
Till och med april har 6,4 mnkr disponerats, fördelat med 2,5 mnkr inom
kulturverksamheten och 3,9 mnkr inom idrotts- och fritidsverksamheten.
Den bedömning som görs är att av investeringsanslaget kommer 47,6 mnkr disponeras
men detta förutsätter att planerade åtgärder kan genomföras utan förseningar.
Prognosen tar hänsyn till att kultur- och fritidsnämnden anlägger infillfri konstgräsplan
på Fågelskolans idrottsytor samt på Svaleboskolans fotbollsplan i Veberöd, vilket
förutsätter ett godkännande av kommunfullmäktige.
Avvikelsen på 3,4 mnkr avser dels medel som är avsatta med 1,5 mnkr för ridanläggning
men som inte blir färdigställd i år, dels 1,9 mnkr som inte kommer att disponeras av det
utrymme som finns avsatt för oförutsedda ändamål.
Medel för projektet ridstigar med 3 mnkr är budgeterade hos kommunstyrelsen men det
är kultur- och fritidsnämnden som utför projektet. Projektet är försenat som en följd av
överklaganden från grannarna och avsatta medel kommer inte att disponeras fullt ut,
vilket innebär att investeringsmedel behöver anvisas till 2022.

Väsentliga personalförhållanden
Antal anställda och årsarbetare
Antal anställda totalt
Anställda kvinnor totalt

31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

187

190

198
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31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

Anställda män totalt

150

158

156

Antal anställda totalt

337

348

354

31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

Visstidsanställda kvinnor

44

33

29

Visstidsanställda män

33

33

26

Visstidsanställda totalt

77

66

55

31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

Tillsvidare anställda kvinnor

143

159

172

Tillsvidare anställda män

117

125

131

Tillsvidare anställda totalt

260

284

303

Antal anställda visstid

Antal anställda tillsvidare

Antal årsarbetare
31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

289

307

320

Analys av antal anställda och årsarbetare
Det totala antalet anställda har minskat i jämförelse med föregående år. Det kan
förklaras av att nämnden med anledning av Coronapandemin har behövt ställa om och
ställa in verksamhet. Detta har fått till följd att visstidsanställningar inte förlängts och
ersättning av tillsvidareanställda som slutat har skjutits framåt i tiden då behovet av full
personalstyrka minskat tillfälligt.
En förklaring till att antalet visstidsanställda ändå ökat är att vid varje terminsstart har
den så kallade musikchecken inom Kulturskolan utökats och visstidsanställda har
anställts efterhand som behov uppkommit.

Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Nyckeltal

31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor

5,2

7,5

6,6

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män

3,4

5,3

3,7

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total

4,4

6,4

5,2

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Nyckeltal

31 mars 2021

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

31 mars 2020
25,8

18

31 mars 2019
7,9

15,3

Nyckeltal

31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

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

35,4

32,1

35,7

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

31,9

22,7

29,2

Sjukfrånvaro åldersuppdelad
Nyckeltal

31 mars 2021

31 mars 2020

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid <= 29 år

Kvinnor Mar
2021
2,9%

Män Mar
2021
5,6%

Totalt Mar
2021
4%

Kvinnor Mar
2020
5,6%

Män Mar
2020
6%

Totalt Mar
2020
5,8%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid 30-49 år

Kvinnor Mar
2021
5,4%

Män Mar
2021
2,6%

Totalt Mar
2021
4,2%

Kvinnor Mar
2020
6,7%

Män Mar
2020
4,5%

Totalt Mar
2020
5,8%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid >= 50 år

Kvinnor Mar
2021
5,7%

Män Mar
2021
3,9%

Totalt Mar
2021
4,8%

Kvinnor Mar
2020
4,7%

Män Mar
2020
3,8%

Totalt Mar
2020
4,2%

Analys av sjukfrånvarons förändringar
Den totala sjukfrånvaron har sjunkit sedan förra året samma tid då sjukfrånvaron sköt i
höjden i samband med starten av Coronapandemin. Att den åter sjunkit kan till viss del
förklaras av att nämnden ställt om och ställt in olika verksamheter. Under året har också
olika åtgärder vidtagits för att minska smittspridningen av Corona. De som har möjlighet
arbetar hemifrån vilket är en ytterligare en förklaring till minskad sjukfrånvaro.
Förvaltningen fortsätter också med så kallade pulsenkäter kring hur medarbetares oro
påverkas av Corona på arbetsplatsen och resultaten följs upp på både enhetsnivå och
förvaltningsnivå.
Inom förvaltningen syns återigen en ökning av sjukfrånvaro mer än 60 dagar jämfört
med förra året samma tid, vilket förklaras av att när den totala sjukfrånvaron ändras
förändras även procentsatsen för sjukfrånvaron mer än 60 dagar. Vid genomgång av
antalet medarbetare med sjukfrånvaro mer än 60 dagar är det detsamma som förra året
samma tid.
Inom förvaltningen arbetas det aktivt med kommunens rehabiliteringsprocess och
förvaltningen tar även stöd av och samarbetar med företagshälsovården vid behov.
Förvaltningen arbetar också löpande med att tydliggöra rutiner gällande arbetsmiljön
samt förebyggande med tidiga insatser vid ohälsa.

Verksamhetens påverkan med anledning av Corona
Folkbiblioteken i Lunds kommun har fortsatt hållits stängda förutom vad gäller
nödvändiga besök till stadsbiblioteket, meröppna bibliotek och digitala tjänster. Den 26
februari öppnade biblioteken upp för besökarna att hämta beställda böcker utanför
biblioteken (”take-away”) och samtidigt öppnade stadsbiblioteket upp för nödvändiga
besök två kvällar i veckan. De meröppna biblioteken (Veberöd, Genarp, Dalby,
Klostergården, Linero) har dock varit tillgängliga för meröppet-låntagare under hela
perioden. De digitala aktiviteterna, programmen och tjänsterna har samtidigt utvecklats
för att kompensera under perioden. Det gäller digitala bokcirklar, bokprat, klassbesök
och språkcaféer, högre tak för e-tjänster samt bättre kontaktvägar in till biblioteket, t ex
via chattfunktion på webben. Som en konsekvens av detta har besöken till biblioteken
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minskat med 79 % och de samlade lånen med 27 %. Samtidigt har antalet inloggningar
till de meröppna biblioteken ökat med 86 % och omlånen har ökat med 26 %. Att
programverksamheten i huvudsak skett i digitalform bidrar till ett positivt ekonomiskt
resultat för biblioteksverksamheten eftersom utbudet blir begränsat och en del program
flyttats till hösten.
Verksamheten på Högevallsbadet har under perioden varit fortsatt stängd med
undantag för föreningsverksamhet (födda 2002 eller senare) och skolverksamhet.
Anpassningar har genomförts för att följa rekommendationer om verksamhetsyta men
framförallt vad gäller omklädnad och inpassering. Även ishallen och bowlinghallen har
hållit stängt. Inomhusanläggningarna har varit tillgängliga för föreningsliv (födda 2002
eller senare) under perioden. Omklädningsrummen har dock varit stängda med
undantag för tillgång till toalett. Även här har anpassningar genomförts av
verksamhetsyta och antal deltagare utifrån rekommendationerna. Information har
löpande delgivits föreningslivet. Utomhusanläggningar har varit öppna för
föreningslivet, men också dem med stängda omklädningsrum och anpassningar av
verksamhetsyta och antal deltagare. Ett förstärkt kommunalt aktivitetsstöd, grundat på
2019 års deltagartillfällen (såvida verksamheten inte ökade under 2020) har betalats ut
till barn- och ungdomsföreningarna i Lunds kommun. Detta har gett verksamheterna en
stabil ekonomisk grund för verksamhetsåret. Nedstängningen för allmänheten av
Högevallsbadet, bowlinghallen och ishallen har inneburit en betydande
intäktsminskning för idrottsverksamheten.
Fritidsverksamheten hade under januari månad stängt för fysiska träffar inomhus.
Under denna period erbjöds digital verksamhet och verksamhet utomhus. Under större
delen av våren har fritidsverksamheten kunnat erbjuda förbokningsbar
gruppverksamhet med max åtta personer/grupp. Detta har lett till att färre ungdomar
har haft möjlighet att fysiskt delta i verksamheterna. För att i viss mån kompensera
detta har fritidsverksamheten öppnat upp en digital mötesplats för unga på plattformen
Discord. Fritidsverksamheten har även utvecklat nya metoder för att samtala med och
stötta unga. En metod är "walk and talk", vilken fältgruppen startade under
pandemitider - ett erbjudande om samtalstider, ute och i rörelse. Fältgruppen har också
utvecklat "Fältpodden", där ungdomarna får möjlighet att lära känna fältgruppen och
deras arbete trots social distansering. Fritidsverksamheten har också varit skolan
behjälplig i att lämna ut matpaket under den period eleverna hade hemundervisning
samt erbjudit studiestödsplatser till de unga som hade distansundervisning i skolan.
Extra medel från kommunstyrelsen har möjliggjort ett anpassat stöd till Lunds fria
kulturliv för att minska coronapandemins negativa effekter. Utfallet har blivit att aktörer
kunnat söka kompensatorisk ersättning samt i högre grad kunnat erbjuda publik
verksamhet på ett smittsäkert sätt. Konsthallen har anpassat sin publika verksamhet i
enlighet med rådande smittskyddsnormer och i hög grad stärkt sin digitala närvaro. I
slutet av 2020 stängde Konsthallen för fysiska besök, men återöppnade igen i mars
2021. Utfallet har blivit att verksamheten, trots minskade fysiska besök, gjort ett digitalt
utvecklingssprång och verkar inom flera digitala kanaler. Kulturskolan har haft
verksamhet, men har vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning, såsom att delvis
samt när smittläget så krävt helt övergå till digital undervisning. Även här har utfallet
blivit ett digitalt utvecklingssprång men även fler elever än vanligt har avslutat sin
undervisning till följd av den digitala undervisningen. Omställningar och inställda
arrangemang har även medfört en negativ ekonomisk konsekvens i form av minskade
intäkter. Detta har dock delvis kunnat hämtas upp igen till följd av ökad digitalisering av
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arrangemangen, ett område som kulturverksamhetens personal stärkt sin kompetens
inom.
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