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1 Delårsrapport 2019 

1.1 Driftredovisning 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Kulturverksamhet -18 185 -17 438 747 -27 816 -27 816 0 -26 747 

SUMMA -18 185 -17 438 747 -27 816 -27 816 0 -26 747 

1.2 Sammanfattning 
Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr i perioden. Störst avvikelse 
finns inom kulturskolan som haft en lägre bemanning än budgeterat. Övrig avvikelse beror i 
huvudsak på att budgetens periodisering inte matchar utfallet. Det kan uppstå avvikelser 
mellan och inom både kultur- och fritidsverksamheten men totalt bedöms nämnden kunna 
hålla budget under året. 

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet 
I perioden har kulturverksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Störst avvikelser 
finns inom offentliga kulturarrangemang och kulturskola. 
Offentliga kulturarrangemang och programverksamhet har sammantaget en positiv 
budgetavvikelse på 0,4 mnkr som i huvudsak beror på att budgetens periodisering inte följer 
utfallet. 
Kulturskolan har inte varit fullt bemannad under året vilket givit en positiv budgetavvikelse på 
0,3 mnkr i perioden. Budgetutrymmet inom personal planeras att användas under året till 
förnyelse av förbrukningsinventarier. 
Biblioteksverksamheterna har en positiv avvikelse på 0,1 mnkr i perioden som främst finns 
inom personal. Under hösten kommer skolbibliotekens bemanning att ökas. 
En negativ periodiseringsavvikelse på 0,1 mnkr finns sammantaget inom övriga 
kulturverksamheter. 

1.4 Helårsprognos 

 - Prognos 
Nämnden bedöms totalt hålla budget under året, men det kan förekomma avvikelser inom de 
olika verksamhetsgrenarna. 

 - Åtgärder för bokslut i balans 

1.5 Investeringsredovisning 
Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 0,6 mnkr. Under året har 0,2 mnkr 
investerats i Bjärehovshallens Tumblinggolv, och 0,3 mnkr har investerats i en löparbana på 
Borgeby idrottsplats. Ingen investering har gjorts inom kulturverksamheten. 

1.6 Mål och måluppfyllelse 

KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet 
med de verksamheter och tjänster som erbjuds 
Resultat 
Målet bedöms bli uppfyllt under 2019. 
 
Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd 
Region Index (NRI) - Fritidsmöjligheter (A:6). Resultatet av undersökningen redovisas i 
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bedömningsskala 1 - 100. Redovisning sker i december varje år. Målvärdet i mätningen av 
Medborgares nöjdhet med fritidsmöjligheter är minst 66. Vid den senaste mätningen visar 
resultatet 66. 
Resultat: Redovisas i årsbokslut 
 
Orsak & Jämförelse  
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, exempelvis kommer kulturfesten 2019 att omfatta 69 olika 
aktiviteter. 

KULTUR - Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda när det gäller kvalitet på 
utbildning och utbud i Kulturskolan. 
Resultat 
Målet bedöms bli uppfyllt under 2019. 
Målet mäts genom en enkätundersökning. Resultaten av undersökningen redovisas i 
bedömningsskala 1 - 5. Undersökningen görs på hösten. 
I förra mätningen visade undersökningen följande resultat: 
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 
 
Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud och utbildning.  
För att målet ska var uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0. 
Resultat: 4,5 
 
Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbud.  
För att målet ska var uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0. 
Resultat: 4,5 
 
Målsmän är nöjda med kulturskolans kvalitet på utbildningen.  
För att målet ska var uppfyllt ska resultatet visa minst 4,0. 
Resultat: 4,5 
 
Orsak & Jämförelse  
Den undersökning som gjordes hösten 2018 visar att elever och målsmän 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 vi idag inte erbjuder, till exempel harpa, 
orgel och balett. 
 
Kulturskolan har infört förväntanssamtal vid starten av läsåret 2019/2020 i syfte att öka 
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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 minska köerna och nå de 
som idag inte är aktiva i kulturskolan. För att fortsätta utvecklingsarbetet inom kulturskolan 
behövs ytterligare lokaler. 

KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, 
kreativitet och kultur 
Resultat 
Nämndsmålet är uppfyllt 
Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in) 
Kulturaktiviteter 
I bokslutet för 2018 konstaterades att eleverna var nöjda med aktiviteterna inom ramen för 
kulturgarantin. Men nämndens bedömning var också att för- och efterarbetet skulle fördjupa 
upplevelsen. Omvärlden har förändrats sedan beslut om kulturgarantin togs 2014. Antalet 
elever har gått upp och det har skett en utveckling i förvaltningen främst genom ökat 
samarbete. Det finns också ett ökat behov av att koppla garantin till undervisning. Kultur-och 
fritidsnämnden beslutade således 2019-06-10 (§ 44) att uppdatera kulturgarantin så att den 
bland annat är tydligare kopplad till läroplanen, och att elevens perspektiv lyfts fram på ett 
tydligare sätt. 
Skolbiblioteken 
En enkät genomfördes i årskurserna fem och sju 2018, 587 elever besvarade 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 i 
lugn och ro på skolbiblioteket. Förbättringsområden med utgångspunkt i enkäten är att 
skolbiblioteket bidrar till elevernas lust att läsa och att söka information kopplad till uppgifter i 
skolarbetet. Nämndens beslut blev att ” förstärka skolbibliotekens arbete med inriktning på 
elevernas lust att läsa och stöd när det gäller att söka information kopplad till olika uppgifter”. 
  
Förbättra (förbättringsområden/satsningar under året för att nå mål) 
 
Kulturaktiviteter 
UKF förvaltningen har genom kultursamordnaren informerat barn- och utbildningsnämnden 
om den uppdaterade kulturgarantin. Någon ny mätning om elevernas upplevelse har inte 
gjorts under 2019 utan den kommer att ske i de fokusgrupper av elever som nu har bildats. Då 
kommer förvaltningen att få en uppfattning om dels elevernas upplevelse av 
kulturaktiviteterna och dels hur de ser på den numera starkare koppling mellan 
kulturaktiviteterna och läroplanen. 
Skolbiblioteken 
Någon ny mätning är inte gjord 2019, men det förbättringsarbete som KFN pekade ut 2018 i 
samband med redovisning av enkätsvaren pågår. 

KULTUR - Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög. 
Resultat 
Målet bedöms bli uppfyllt under 2019. 
Biblioteket ska vara öppet 104 timmar per vecka 
Målet är uppnått om biblioteket är öppet 104 timmar per vecka. 
Resultat: 104 timmar per vecka 
Mätning av nedanstående resultat görs under hösten. Föregående mätning visar följande 
resultat: 
Utlåningen - antal media/invånare ska vara minst 11 
Målet mäts genom: Uppföljning – Lomma kommun 
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Resultat: 9 media/invånare 
Nöjdheten med folkbiblioteken ska vara minst 8,8 
Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd 
Medborgare Index (NMI) - Kultur (B 10:1). Resultatet av undersökningen redovisas i 
bedömningsskala 1 - 10. 
Resultat: 8,8 
 
Orsak & Jämförelse  
Den mätning som SCB gör visar att nöjdheten med biblioteken till viss del ökat från 2017 (8,6) 
till  2018 (8,8). Ett skäl till detta kan vara den ökade tillgänglighet till biblioteken som skapats 
genom ökat öppethållande. 
 
Förbättra 
Förvaltningen arbetar med att träffa låntagare för att få synpunkter och idéer och öka 
utlåningsfrekvensen för biblioteksverksamheten. 
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