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1 Verksamhet 

1.1 Driftredovisning 
  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Intäkter 2 307 2 892 2 948 2 192 

Kostnader -27 783 -29 639 -30 590 -30 007 

Driftnetto -25 476 -26 747 -27 642 -27 815 

Budgetavvikelse 249 104 173  

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse 
Kulturskolans elever har ökat till över 900 elever. Under året har det gjorts en utredning som 
visar att den begränsande faktorn för att får mer elever är bristen på lokaler. Kulturskolan har 
under året arbetat med kortkurser, under loven, i syfte att nå fler elever. 
Kulturskolan genomförde projekt i olika former, med målsättningen att alla skulle får prova en 
ny kulturaktivitet. Veckan innehöll bland annat avancerade workshops i sångteknik, klassiskt 
gitarrspel, musikteorilektioner, kammarmusikspel sam dansworkshop. Veckan avslutades med 
att alla elever bjöds på konsert. 
Antalet skolbibliotekarier har under året ökat efter riktad satsning på utbildade 
skolbibliotekarier i samtliga skolor i kommunen. 
Kulturgarantin har kopplats ihop med målen i skolans läroplan och den ordinarie 
undervisningen. Fokusgrupper av elever skapats för större elevinflytande på de 
kulturarrangemang som genomförs. 
Inom biblioteksverksamheten har ett projektet avseende digital kompetens genomförts i syfte 
att kommuninvånarnas användning av verksamhetens digitala verktyg ska öka. 
På biblioteken har programverksamheten utvecklats genom bland annat projektet bokstart, 
ökade insatser gentemot småbarnsföräldrar för att främja högläsning i hemmen. Ytterligare 
läsecirklar har genomförts för vuxna genom ett samarbete med Lunds universitet. 

1.3 Mål och måluppfyllelse 

KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet 
med de verksamheter och tjänster som erbjuds 
Resultat 
Målet är uppfyllt. 
 
Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd 
Region Index (NRI) - Fritidsmöjligheter (A:6). Resultatet av undersökningen redovisas i 
bedömningsskala 1 - 100. 
Orsak & Jämförelse  
Medborgares nöjdhet med fritidsmöjligheter är minst 66 
Resultat: 66 
I jämförelse med 2018 ligger målvärdet på samma nivå. Resultaten av mätningen är en samlad 
bedömning av hur medborgarna ser på kulturmöjligheter i kommunen. De faktorer som de har 
de högsta värdena är möjligheten att utöva kultur och föreningsliv. Sämre värden har 
nöjesutbudet och tillgången till kulturevenemang. 
Förbättra 
Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med att i samarbete med föreningslivet öka 
tillgången till kulturaktiveter. Fokus kommer främst att vara Bjärred. 
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KULTUR - Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda när det gäller kvalitet på 
utbildning och utbud i Kulturskolan. 
Resultat 
Målet är uppfyllt. 
Målet mäts genom en enkätundersökning. Resultaten av undersökningen redovisas i 
bedömningsskala 1 - 5. 
Orsak & Jämförelse  
Elever är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud 
För att målet ska var uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0. 
Resultat: 4,5 
Elever är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbildningen 
För att målet ska var uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0. 
Resultat: 4,5 
Vårdnadshavare är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud. 
För att målet ska var uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0. 
Resultat: 4,5 
Vårdnadshavare är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbildningen. 
För att målet ska var uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0. 
Resultat: 4,5 
Elever och vårdnadshavare är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning. Båda 
kategorierna får resultatet 4,5. 
87,8 procent av de svarande eleverna saknar inte något i Kulturskolans utbud. En del av de 
som svarar ja efterfrågar aktiviteter som redan finns men kanske behövs i större omfattning 
exempelvis ensembler. Några få svarar ämnen som kulturskolan idag inte erbjuder, till 
exempel harpa, orgel och balett. 
Kulturskolan har infört förväntanssamtal vid terminens start i syfte att öka elevernas 
delaktighet i undervisningen. 
Förbättra 
Kulturskolan ska fortsätta synas i kommunen och marknadsföra sin verksamhet samt ta in 
idéer och synpunkter från elever och vårdnadshavare. Fokus är att nå de som idag inte deltar i 
kulturskolans undervisning. 

KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, 
kreativitet och kultur 
Resultat 
Målet är uppfyllt. 
Målet mäts genom: Fokusgrupper 
Orsak & Jämförelse  
Eleverna är nöjda med kulturaktiviteterna 
Resultat: 
Eleverna är i huvudsak nöjda. 
Eleverna är nöjda med skolbiblioteket 
Resultat: 
Eleverna är i huvudsak nöjda. 
Fokusgrupper har använts som underlag för kvalitativ mätning av nämndmålet. Den kvalitativa 
mätningen har kompletterats med en enkät angående elevernas syn på skolbiblioteken. 
Kulturaktiviteterna - Intervjuer visade att eleverna är intresserade av att se på och uppleva 
olika kulturformer, även om variation mellan individer förekom. En lärdom som förvaltningen 
drog av elevintervjuerna är betydelsen av att skolan att fördjupar upplevelsen av 
kulturaktiviteten. 
Skolbiblioteket - En enkät har genomförts i årskurserna fem och sju. 587 elever har besvarat 
enkäten. Resultaten visar att eleverna anser att skolbiblioteken är en viktig del av skolan och 
att eleverna för stöd och hjälp när de besöker biblioteket. Eleverna anser också att de kan sitta 
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i lugn och ro på skolbiblioteket. Förbättringsområden enligt eleverna är att skolbiblioteket 
bidrar till att få lust att läsa och att söka information kopplad till uppgifter i skolarbetet. 
Förbättra 
Förbättra skolans för- och efterarbete med kulturaktiveter i syfte att fördjupa upplevelsen. 
Förstärka skolbibliotekens arbete med inriktning på elevernas lust att läsa och stöd när det 
gäller att söka information kopplad till olika uppgifter. 

KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, 
kreativitet och kultur. 
Deadline: 2020-01-17 
Författare: Michael 
  
Resultat 
Nämndsmålet är: (uppfyllt- inte uppfyllt) 
 
Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in) 
 
Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål) 
 
  

KULTUR - Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög. 
Resultat 
Målet är inte uppfyllt. 
Det första målvärdet mäts genom: Uppföljning – Lomma kommun. Det andra målvärdet mäts 
genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd Medborgare 
Index (NMI) - Kultur (B 10:1). Resultatet av undersökningen redovisas i bedömningsskala 1 - 10. 
Målet är uppfyllt om samtliga målvärden är uppfyllda. 
Orsak & Jämförelse  
Utlåningen - antal media/invånare ska vara minst 11 
Resultat: 10 media/invånare 
Nöjdheten med folkbiblioteken ska vara minst 8,8 
Resultat: 8,8 
Utlåningen per invånare har ökat från 2018 till 2019. Skälet till att målet inte uppnåtts bedöms 
bero på att antalet invånare ökat i högre takt än den totala utlåningen. Ett annat skäl är ökad 
tillgång till alternativ media såsom ljudböcker. 
Den mätning som SCB gör visar att nöjdheten med biblioteken är på samma nivå 2019 som den 
var 2018. 

KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, 
kreativitet och kultur 
Resultat 
Nämndsmålet är: (uppfyllt- inte uppfyllt) 
 
Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in) 
 
Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål) 
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1.4 Ekonomi 

Budgetavvikelser 
Kulturverksamheten hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Mindre 
avvikelser fanns inom de olika verksamhetsgrenarna. Inom kulturskolan och offentliga 
kulturarrangemang fanns det positiva budgetavvikelser. I syfte att minska kön inom 
kulturskolans verksamheter tilldelades 0,3 mnkr i budgetmedel, vilka ej förbrukades på grund 
av lokalbrist. Extra personal inom offentliga kulturarrangemang togs inte in i nivå med budget. 
Biblioteksverksamheten hade en negativ budgetavvikelse som fanns inom personalkostnader 
och inköp. 

Prognosavvikelser 
Verksamheten totalt hade endast en mindre prognosavvikelse. 

Åtgärder under året 

Effektivisering 
Översyn av förvaltningens ledning och administration påbörjades 2016 med syftet att nå 
effektiviseringskravet för kultur- och fritidsnämnden 2017-2019 om totalt 0,7 mnkr. 2018 
nådde förvaltningen målet 0,35 mnkr, genom minskad bemanning på förvaltningen. Den 
återstående effektiviseringen har genomförts under 2019 och innebär en minskning av en 
chefstjänst inom anläggningsverksamheten. 

1.5 Kommentarer till investeringsredovisning 
Inga investeringar genomfördes under året. 

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 

1.7 Framtid 
Barnkonventionen har från och med 2020 införts i lagstiftningen. För att säkerställa 
lagstiftningens efterlevnad kommer förvaltningen att granska implementeringen inom ramen 
för arbetet med intern kontroll år 2020. Det kommer även att ske utbildningsinsatser i 
barnkonventionen i verksamheterna och för kommunens föreningar. 
Under året presenteras en nationell strategi för biblioteksväsendet som kommer att påverka 
arbetet på biblioteken i Lomma kommun. 
Under år 2020 kommer kulturskolan att uppmärksamma de elever som vill satsa på en 
konstnärlig vidareutbildning efter gymnasiet. Insatserna för dessa elever kommer att innebära 
mer musikteori, vilket innebär en förlängning av lektionstiden. 
En ny kulturskola i Lomma kommer att stå klar i Pilängsområdet i slutet av året. 
Projektering av en Amfiteater i Lomma görs tillsammans med kommunens kulturföreningar. 
Teatern ska bli en aktivitetsyta för evenemang och händelser under sommarhalvåret. 
Finansiering kommer sker med externa EU-medel och interna medel. Amfiteatern beräknas 
kunna tas i bruk år 2020. 

1.8 Verksamhetsmått 
  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Programverksamhet     

Antal besök på 
föreställningar i 
förskola 784 642 1 158 700 

Antal besök på 
föreställningar i 
grundskola 3 930 3 862 3 738 3 800 

Bibliotek     
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Öppet timmar/vecka 99 105 104 104 

Utlåning antal 
media/invånare 9 9 10 10 

Besökare per dag 1 091 1 089 1 009 1 100 

Virituella besök på 
bibliotekets hemsida 113 692 91 743 120 000 140 000 

Kulturskolan     

Antal sökande 
elever till 
kulturskolan 1 191 1 392 1 418 1 300 

Antalet elever i 
kulturskolan 880 989 1 005 1 000 
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