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1 Kvartalsrapport mars 2021 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Utfall Budget Avvikels
e 

Prognos Budget Avvikels
e 

Fg helår 

Kulturverksamhet -7 253 -7 940 687 -28 871 -29 571 700 -28 079 

Fritidsverksamhet -12 583 -12 619 36 -34 641 -33 941 -700 -34 184 

SUMMA -19 836 -20 559 723 -63 512 -63 512 0 -62 263 

Investeringar, utgift -32 90 -122 -494 -494 0 -1 526 

1.2 Verksamhet 

Förvaltningen förbereder för kulturarrangemang och aktiviteter så fort pandemin tillåter detta. 
Det finns ett hårt tryck från arrangörer, artister och allmänhet att återigen få ta del av fysiska 
kulturupplevelerser. Amfiteatern färdigställs under perioden och denna utomhusscen kommer 
att möjliggöra fler arrangemang i kommunen. 
Verksamheterna inom kultur och fritid har varit anpassade på grund av pandemin. Under 
perioden öppnar dessa verksamheter upp successivt för att uppnå ett normalläge vid årets 
slut. 
  

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Kulturverksamhet  
UTFALL I PERIODEN 
Positiv budgetavvikelse +0,7 

• Föreningsbidrag har en positiv periodiseringsavvikelse +0,2 mnkr. Budgeten följer inte 
helt utbetalningarnas periodisering. 

• Programverksamheten har en positiv budgetavvikelseavvikelse. Kulturgarantin 
påverkas alltjämt av pandemin och har inte kunnat bedrivas normalt under 
vårterminen +0,3 mnkr. 

• Kulturskolan är inte fullt bemannad under vårterminen och har en positiv 
budgetavvikelse +0,1 mnkr. 

• Nämndsverksamheten har en positiv budgetavvikelse +0,1 mnkr. 
  
HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för kulturverksamheten är en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. 
Positiv budgetavvikelse +0,7 mnkr 

• Programverksamheten prognosticeras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. 
Pandemin har inneburit att verksamheten inte kunnat bedrivas som vanligt under 
vårterminen. Personalkostnaderna prognosticeras få en positiv avvikelse på grund av 
föräldraledighet +0,5 mnkr. 

• Offentliga kulturarrangemang påverkas av pandemin och förväntas inte kunna 
genomföras enligt plan +0,2 mnkr 

  
Fritidsverksamhet 
UTFALL I PERIODEN 
Positiv budgetavvikelse +0,1 mnkr 

• Mindre avvikelser finns inom fritidsverksamheterna 0,1 mnkr. 
Negativ budgetavvikelse -0,1 mnkr 

• Hyresintäkter för anläggningar har en negativ budgetavvikelse i perioden. Avvikelsen 
beror på periodisering, och på att uthyrningen varit lägre än budgeterat på grund av 
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pandemin. -0,1 mnkr. 
  
HELÅRSPROGNOS 
Helårsprognosen för fritidsverksamheten är en negativ budgetavvikelse på 0,7 mnkr 
Positiv budgetavvikelse +0,3 mnkr 

• Bidrag för investering i miljöåtgärder är inte budgeterat och ger en positiv avvikelse 
+0,2 mnkr. 

• Centralt budgeterade medel förväntas kunna bidra till resultatet med +0,1 mnkr. 
Negativ budgetavvikelse -1,0 mnkr 

• Hyresintäkter för anläggningar prognosticeras få en negativ budgetavvikelse vid året 
slut. Prognosen utgår från att uthyrning sker enligt budget på höstterminen. Pandemin 
har under vårterminen inneburit en lägre uthyrning än budgeterat -0,5 mnkr. 

• Det nya avtalet för städning kommer att medföra högre kostnader än budgeterat. 
Avvikelsen på helår förväntas uppgå till -0,5 mnkr 

  

Åtgärder för bokslut i balans. 

Åtgärder under året 
För att åstadkomma bokslut i ekonomisk balans mot budget görs månatliga uppföljningar av 
ekonomisk avvikelse i förhållande till budget av verksamhetschef tillsammans med 
budgetansvarig chef. Verksamhetschefen balanserar enheternas utfall så att det totala 
resultatet ryms inom beslutad budget. 

1.4 Covid-19 - Coronavirus 

Alla verksamheter följer myndigheternas riktlinjer och i svårbedömda fall förs dialog med 
Smittskydd Skåne för hitta det i sammanhanget mest omdömesgilla lösningen. Hittills har 
verksamheterna klarat pandemin förhållandevis väl, utan större inverkan för vare sig barn eller 
personal. Pandemin har dock påverkat all personals arbetsbelastning i tyngre riktning. 
Kommunikation och genomförande av förändringar i organisation och verksamheter försvåras 
av pandemin. 

1.5 Personaluppföljning 

Sjukfrånvaro 

 
Diagram 1: Sjukfrånvaro år 2020 och 2021 
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Analys och åtgärder: 
Kommunens totala sjukfrånvaro visar för månaderna januari till februari en sammantagen 
genomsnittlig ökning från 6,4 procent år 2020 till 7,5 procent år 2021. Den totala sjukfrånvaron 
inom kultur- och fritidsnämnden visar för samma månader en minskning från 4,5 procent år 
2020 till 3,6 procent år 2021. Ökningen av sjukfrånvaron år 2021 bedöms på både 
kommunövergripande nivå kunna hänföras till Coronapandemin. Minskningen inom kultur- 
och fritidsnämndens verksamheter bedöms vara en konsekvens av de anpassningar som gjorts 
med anledning av pandemin 
Förvaltningen bedömer att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och 
stress. När det gäller sådan sjukfrånvaro har förvaltningen, i samverkan med verksamheternas 
personalföreträdare, fastställt mål för arbetsmiljön. Målen innebär att arbetet ska rymmas 
inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever sig som en del av 
arbetsplatsens gemenskap. samtliga verksamheter arbetare aktivt med målen tillsammans 
med förvaltningsledningen. 
Förvaltningen följer upp de mål för arbetsmiljön som nämnts ovan, bland annat med hjälp av 
resultaten i kommunens medarbetarundersökning. Resultaten i den undersökning som 
genomförts 2020 visar att samtliga verksamheter har samma eller högre resultat både vad 
gäller frågor som är relaterade till arbetsbelastning och i frågor som avser gemenskapen på 
arbetsplatsen. Förvaltningen bedömer att skälet till detta är att verksamheterna riktar fokus 
mot att följa upp och lösa frågor av arbetsmiljökaraktär samt att arbetet med en gemensam 
organisationskultur - tillsammansskap – ytterligare fördjupats. 
  
Antal årsarbetare tillsvidare och visstidsanställda 

 
Diagram 2: Visstidsanställda 2019 och 2020. 
  
Analys och åtgärder: 
Antalet visstidsanställa följer en terminscykel under året, där antalet visstidsanställa är högst 
under höst- och vårperioden. En orsak till detta är att visstidsanställningar inom några 
verksamtsområden görs för en termin eller för ett läsår och avslutas inför sommaren. 
Antalet visstidsanställda under 2021 års följer 2020 års nivåer med en mindre variation på 
några tjänster. De variationer som diagrammet visar mellan åren avser endast ett fåtal 
tjänster. Antal visstidsanställda följer personalbudgeten. 
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Diagram 2: Tillsvidareanställda 2019 och 2020. 
  
Analys och åtgärder: 
Antalet tillsvidareanställda år 2021 är i det närmaste oförändrat i förhållande till antalet 
tillsvidareanställningar är 2020. De variationer som diagrammet visar avser endast ett fåtal 
tjänster och kan hänföras till tidpunkten för tillsättning av i aktuella förordnanden. Antal 
tillsvidareanställda följer personalbudgeten. 
  

 
Diagram 4: Timavlönade 2020 och 2021 
  
Antalet timanställda under januari - februari 2021 (1,6 årsarbetare) visar lägre tal än för 
motsvarande period år 2020 (3,2 årsarbetare). Skillnaderna kan hänföras till minskat antal barn 
i verksamheterna generellt samt att högre andel barn har varit hemma till följd av 
Coronapandemin. Detta har medfört att verksamheterna organiserat om arbetet så att de inte 
behövt möta ökad sjukfrånvaro med timavlönade vikarier, 

1.6 Investeringsredovisning 

Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 0,8 mnkr. I perioden har slutinvestering i 
Containerförråd till paddel genomförts. Helårsprognosen är att investeringsbudgeten 
förbrukas. 
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Slutredovisning av tidigare genomförda investeringar i Stationen 2.0 och miljöåtgärder i 
konstgräsplaner behandlas av kommunfullmäktige den 22 april. Justering av planerade utgifter 
till 2021 har tagits med i kvartalsrapportens budget men förmodas utgå efter 
kommunfullmäktiges behandling av slutredovisningen. 
  

1.7 Viktiga förändringar under året 

En ny utredning om skolbiblioteken (SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning) 
ställer större krav på både bemanning och lokalerna för skolbibliotek. Förvaltningen är 
remissinstans för denna utredning. 
MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, tillsammans med SKR arbetar med 
strategisk utveckling av Öppen ungdomsverksamhet. Redan idag arbetar Lomma kommuns 
fritidsverksamhet med konceptet framtidens fritidsgård. Detta arbete kommer bli stärkt av 
MUCF:s arbete. 
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