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1 Månadsuppföljning maj 2020 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikels
e 

Budget Prognos Avvikels
e 

Fg helår 

Kulturverksamhet -13 376 -12 927 449 -29 080 -28 580 500  

Fritidsverksamhet -17 584 -17 433 151 -33 724 -34 224 -500  

SUMMA -30 960 -30 360 600 -62 804 -62 804 0  

Investeringar, utgift -192 -249 -57 -1 698 -1 698 0  

1.2 Verksamhet 
Barnkonventionen 
Från och med 1/1-2020 är barnkonventionen lag. Det innebär att barnens perspektiv ska 
beaktas inför beslut i verksamheterna. Förvaltningen ger stöd till kommunens föreningar i 
arbetet med att implementera barnkonventionen. 
Framtidens fritidsverksamhet 
UKF - förvaltningen har ett längre projekt med fokus på framtidens fritidsverksamhet. 
Projektet innebär mer samarbete med externa aktörer och mer delaktighet från ungdomarna 
själva. Projektet är pågående och under perioden har det varit fokus att på att fältgruppen ska 
aktivera ungdomar utanför fritidsgården. 
Fritidsgårdarna i både Lomma och Bjärred har öppnat för seniorer. Tyvärr blev det bara en träff 
innan verksamheterna fick pausa på grund av Coronaviruset. 
Skolbibliotek 
Förvaltningen har anställt ytterligare en skolbibliotekarie för att bemanna de skolbiblioteket 
som har saknat aktuell kompetens. 
Kulturgarantin 
Förvaltningen har startat fokusgrupper med elever som har direkt inflytande på de aktiviteter 
som ska genomföras. 
Kultur och fritid under pågående Coronasituation 
Förvaltningen har skapat en hemsida med tips på 100 kultur- och fritidsaktiviteter som kan 
göra hemifrån eller i naturen. Förvaltningen arrangerar även en digital konstrunda för lokala 
konstnärer. Deras alster har filmats med 360-teknik och kommer att publiceras via 
kommunens hemsida. 
Förvaltningen ansvarar också för kommunens volontärsverksamhet som matchar frivilliga 
insatser med de behov som medborgare i kommunen har. 

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Kommentar och analys av utfallet 
Kultur- och fritidsnämnden har totalt en positiv avvikelse i perioden på 0,6 mnkr. Avvikelsen 
totalt är i huvudsak hänförlig till periodiseringseffekter.Vi årets slut kommer det att finnas 
avvikelser inom nämnden. Pandemins utbredning påverkar nämndens verksamheter, men 
åtgärder har vidtagits och nämnden prognostiseras totalt att hålla budget under året. 
Kulturverksamhet  
Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 0,4 mnkr. Störst avvikelse 
finns inom föreningsbidrag och kulturskolan. Vi årets slut prognostiseras en positiv 
budgetavvikelse på 0,5 mnkr för kulturverksamheten. 
Periodisering av budgeten för föreningsbidrag matchar inte helt hur bidragen betalas ut. Totalt 
förväntas budget hållas under året. 
Biblioteksverksamheten har en negativ budgetavvikelse i perioden som finns inom varor och 
tjänster. Avvikelsen beror på realiserade kostnader som ska finansieras av intäkter som ännu ej 



Kultur- och fritidsnämnden, 05. Månadsuppföljning maj 2020 3(6) 

tillförts verksamheten. Budget bedöms kunna hållas under året. 
Kulturskolan är inte fullt bemannad vilket givit en positiv budgetavvikelse i perioden. Även 
under resterande år kommer bemanningen att understiga budget och vid årets slut 
prognostiseras en positiv budgetavvikelse. 
Programverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden. En del planerade 
arrangemang inom kulturgarantin har ställts in, och andra har flyttats på grund av 
pandemisituationen och verksamheten prognostiseras få en positiv avvikelse vid årets slut. 
Offentliga kulturarrangemang har liten budgetavvikelse i perioden men en del av de planerade 
arrangemangen ställs in, och projektanställningen under sommaren planeras ej att tillsättas 
under året. Verksamheten prognostiseras få en positiv avvikelse vid årets slut. 
Mindre avvikelser finns inom övriga kulturverksamheter. 
Fritidsverksamhet 
Fritidsverksamheten har en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr i perioden. Störst avvikelser 
finns inom anläggningar och fritid för barn och ungdom. Vid årets slut prognostiseras en 
negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr. 
Anläggningar har en negativ budgetavvikelse i perioden på 0,3 mnkr. Avvikelsen finns främst 
på varor och tjänster.Verksamheten prognostiseras få en negativ budgetavvikelse vid årets slut 
beroende på bortfall av hyresintäkter på grund av pandemin och högre kostnader än 
budgeterat för varor och tjänster samt kapitalkostnader. 
Fritid för barn och unga har en positiv avvikelse på 0,3 mnkr. Avvikelsen finns på 
personalkostnader samt inköp av varor och tjänster. Fritidsklubbarnas kost är ännu inte 
debiterad eller uppbokad för vårterminen. Helårsprognosen är att budget hålls. 
Periodisering av budgeten för föreningsbidrag matchar inte helt hur bidragen betalas ut. Totalt 
förväntas budget hållas under året. 

Åtgärder för bokslut i balans. 

1.4 Covid-19 - Coronavirus 
 
Alla verksamheter inom UKF påverkas fortfarande av rådande pandemi. Främst handlar det om 
bortfall av personal och barn/elever, som dock hittills varit relativt begränsat. Förvaltningen 
följer fortlöpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Statlig ersättning i form av kompensation för de ökade sjuklönekostnaderna april-juli kommer 
att tillföras med en månads retroaktivitet. 
Negativ avvikelse: 
- Kostnader för extra städ- Minskade hyresintäkter för samlingslokaler och idrottshallar- 
Flyttade evenemang och kulturgaranti 
Förvaltningen räknar med minskade hyresintäkter från idrottshallar och samlingslokaler i 
perioden. Det blir en del kostnader i samband med inställda och flyttade evenemang. 
Positiv avvikelse: 
- Inom offentliga kulturarrangemang och programverksamhet blir det lägre personalkostnader 
och lägre övriga kostnader på grund av inställda evenemang och kulturgaranti. Budgeterade 
medel för extra personal i samband med sommarprogrammet kommer inte att användas. 
 

1.5 Personaluppföljning 

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade 
årsarbetare 
Sjukfrånvaro 
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Tabell: Sjukfrånvaro år 2019 och 2020. 
  
Analys och åtgärder: 
Kommunens totala sjukfrånvaro visar för månaderna januari till april en sammantagen 
genomsnittlig ökning från 5,8 procent år 2019 till 7,9 procent år 2020. Den totala sjukfrånvaron 
inom kultur- och fritidsnämnden visar för samma månader en ökning från 4,0 procent år 2019 
till 6,4 procent år 2020. Ökningen av sjukfrånvaron år 2020 bedöms på både 
kommunövergripande nivå och vad gäller kultur- och fritidsnämndens verksamheter kunna 
hänföras till Coronapandemin. 
Sjukfrånvaron till följd av pandemin visar störst andel under mars månad med 11,2 procent för 
kommunen som helhet och 10,0 procent för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 
Sjukfrånvaron faller tillbaka i april för både kommunen totalt (8,3 procent) och för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter (5,6 procent). 
Då mätningen avser månaderna januari och april bedömer förvaltningen att rådande 
Coronasituation haft avgörande inverkan på sjukfrånvaron, varför andra analyser är svåra att 
göra. Förvaltningen följer sjukfrånvaron i verksamheterna kontinuerligt. 
  
Antal tillsvidareanställda 

 
Diagram: KFN – Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2019/2020. 
  
Analys och åtgärder: 
Under år 2019 noteras en viss fluktuation när det gäller antalet tillsvidareanställda. Denna 
fluktuation har uppkommit i samband med att medarbetare slutat sin anställning och nya 
medarbetare tillkommit. Den ökning av antalet tillsvidareanställningar som noteras i början av 
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år 2020 beror på att tidigare vakanta tillsvidareanställningar tillsatts. De variationer som 
diagrammet visar avser endast ett fåtal tjänster. 
Antal tillsvidareanställda följer personalbudgeten. 
  
Visstidsanställda 

 
Diagram: KFN – Jämförelse av antalet visstidsanställda 2019/2020. 
  
Analys och åtgärder: 
Under senare delen av 2019 noteras en ökning av antalet visstidsanställda. Ökningen beror på 
att vakanta tillsvidareanställningar bemannats med tidsbegränsade vikariat. Under januari och 
februari 2020 har antalet visstidsanställningar minskat gradvis i takt med att aktuella 
tillsvidareanställningar bemannats. De variationer som diagrammet visar avser endast ett fåtal 
tjänster. 
Antal visstidsanställda följer personalbudgeten. 
  
Timavlönade 

 
Diagram: Timavlönade 2019 och 2020 
  
Analys och åtgärder: 
Antalet timanställda under januari - maj 2020 (3,4 årsarbetare) visar något lägre tal än för 
motsvarande period år 2019 (5,6 årsarbetare). Skillnaderna skulle kunna hänföras till minskat 
antal barn och ungdomar som har varit hemma till följd av Coronapandemin. Detta har 
medfört att verksamheterna organiserat om arbetet så att de inte behövt möta ökade 
sjukfrånvaro med timavlönade vikarier. 
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1.6 Investeringsredovisning 
Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 1,7 mnkr. I budgeten finns bland annat 
medel för inventarier till ny kulturskola på Pilängsområdet och reinvestering i kulturskolans 
lärardatorer. I perioden har investering i miljöåtgärder på konstgräsplaner genomförts med 0,2 
mnkr. 
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