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1 Årsprognos för nämndens driftresultat
I detta avsnitt redovisas en kort analys av prognosen nedan och budgetavvikelser kommenteras. Nämnderna
ska alltid direkt arbeta fram förslag till ekonomi i balans, åtgärdsplan, om prognosen indikerar en negativ
budgetavvikelse. Detta ska alltid framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1. Prognosen är också till för
nämndens fortsatta budgetarbete och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Analys av prognos - driftresultat
Kultur- och fritidsnämndens årsprognos för 2020 är en budget i balans.
Årsprognosen är väldigt osäker men bygger på förutsättningen att Coronapandemin fortsätter till och med
juni, därefter återgår verksamheterna till normal drift. Detta innebär stora intäktsbortfall i perioden mars till
och med juni. I några verksamheter prognostiseras upp till 25 % av årets totala intäkter gå förlorade, då
verksamheten stängs helt. Totalt beräknas nämnden förlora intäkter motsvarande cirka 2,7 mnkr.
För att få en budget i balans vidtar nämnden åtgärder i form av: Där det är möjligt lånas personal mellan
verksamheter för att jämna ut personalbehovet, vissa vakanta tjänster återbesätts ej direkt i verksamheter
där personalbehovet minskar på grund av minskad verksamhet, minskade driftskostnader i verksamheter
som stängt/minskat verksamheten samt att den budget som nämnden erhållit för två ridanläggningar som
skulle stå färdiga i juli men blivit försenade ej används till annat.
Nämndens utfall för de första tre månaderna är ett överskott om 3 896 tkr. Överskottet beror främst på att
en del av nämndens bidrag ännu ej betalats ut. Det förklaras även av att Västervångshallen ej kunnat tas i
bruk förrän i februari vilket lett till lägre lokalkostnader. Avslutningsvis kan den positiva avvikelsen även
härledas till ett personalöverskott. Detta förklaras bl.a. av att tjänstledig, föräldraledig och sjukskriven
personal inte ersatts fullt ut vissa perioder samt att några av nämndens verksamheter har den största delen
av personalkostnaderna under sommaren.
Driftredovisning (tkr)
Delårsrapport 1
Verksamhetens
intäkter

Bokslut
2019

Utfall janmars 2020

24 677

Budget janmars 2020

7 077

Avvikelse
jan-mars
2020

Årsbudget
2020

Årsprognos
2020

6 458

619

25 831

23 310

Avvikelse
-2 521

-varav bidrag

3 734

959

509

450

2 034

2 210

176

-varav taxor och
avgifter

7 717

2 376

1 972

404

7 888

6 321

-1 567

13 226

3 742

3 977

-235

15 909

14 779

-1 130

-145 610

-36 442

-39 719

3 277

-157 313

-154 792

2 521

-varav
personalkostnader

-55 375

-15 812

-16 400

588

-62 236

-62 084

152

-varav lokalkostnader

-53 985

-14 607

-15 085

478

-62 141

-60 049

2 092

-varav övriga kostnader

-33 142

-5 319

-7 385

2 066

-29 540

-29 263

277

-varav kapitalkostnader

-3 108

-704

-849

145

-3 396

-3 396

0

-120 933

-29 365

-33 261

3 896

-131 482

-131 482

0

-varav övriga intäkter
Verksamhetens
kostnader

Summa
nettokostnader

Driftredovisning per verksamhet (tkr)
Verksamhet
100 Nämnds och
styrelseverksamhet
263 Miljö, hälsa o hållbar
utveckl

Bokslut 2019

Prognos årsbokslut
2020

Budget 2020

Avvikelse 2020

-1 063

-1 000

-1 000

0

0

-626

-626

0
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Verksamhet

Bokslut 2019

275 Totalförsvar och
samhällsskydd

Prognos årsbokslut
2020

Budget 2020

Avvikelse 2020

0

-5 000

-4 840

160

300 Allmän
fritidsverksamhet

-10 579

-11 319

-11 230

89

310 Stöd till
studieorganisation

-1 648

-1 750

-1 750

0

315 Allmän
kulturverksamhet

-18 491

-19 773

-20 402

-629

320 Bibliotek

-17 545

-17 450

-17 410

40

-7 708

-7 867

-7 867

0

340 Idrotts- och
fritidsanläggningar

-50 732

-55 057

-54 811

246

350 Fritidsgårdar

-12 400

-10 820

-10 726

94

511 Äldreomsorg

-320

-320

-320

0

553 Öppna insatser IFO

-447

-500

-500

0

-120 933

-131 482

-131 482

0

330 Kulturskola

Summa

2 Årsprognos för nämndens investeringar
I detta avsnitt görs en kort analys av investeringsprognosen nedan och avvikelser kommenteras. Prognosen
är till för nämndens fortsatta budgetarbete samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt.
Projekt i 4-serien specificeras och nämndens egna projekt redovisas i en separat tabell.

Analys av prognos - investeringar
Kultur- och fritidsnämnden har använt 370 tkr av investeringsramen 2020. Ramen har använts till köp av en
klippare. Då nämnden använde nästan 200 tkr mer än budget år 2019 planerar nämnden nyttja totalt
3 305 tkr av budgeterade 3 500 tkr år 2020. Resterande budget om 195 tkr är föreslaget att minskas i
ärendet för ombudgetering från 2019 till 2020 (KS 2020/86).
Nämnden har använt 1 294 tkr i projektet för inventarier i den nya hallen vid Västervångskolan. Nämnden
planerar nyttja hela budgeten om 1 402 tkr.
Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)
Investeringsredovisning,
kommunen
Färdigställda projekt (tkr)

Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Tot ack
utfall

Tot invest.
budget

Slutprognos
(hela
projekt)

Avvikelse
(hela
projekt)

Varav ack
utfall 2020

Varav
budget
2020

Avvikelse
2020

Tot ack
utfall

Tot invest.
budget

Slutprognos
(hela
projekt)

Avvikelse
(hela
projekt)

Varav ack
utfall 2020

Varav
budget
2020

Avvikelse
2020

Summa
Pågående projekt (tkr)

Inventarier Vannhög/Lillev

-1 294

-1 402

-1 402

0

-1 294

-1 402

108

Summa
Total summa
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Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram nämnd (tkr).
Investeringarna löper över ett år.
Projekt (tkr)

Utfall 2020

Investeringsram kultur och
fritid

Budget 2020
-370

Slutprognos
-3 500

Avvikelse
-3 305

195

Summa

3 Personalredovisning - jämställdhet
Kommentar - jämställdhet
Kultur- och fritidsnämnden når 2020-01-01 till 2020-03-31 inte kommunens övergripande mål att
sjukfrånvaron i helhet inte ska överstiga 5 %. Det finns också viss skillnad i sjukfrånvaro mellan könen där
män 29 år eller yngre har haft en aning högre sjukfrånvaro än kvinnor i samma åldersgrupp och kvinnor
över 30 har haft en högre sjukfrånvaro än män i samma åldersgrupper. Det går att se ett tydligt samband
mellan Covid-19 krisen i Sverige och ökad sjukfrånvaro, då sjukfrånvaron ökat med 4% under mars.
Siffrorna är ej jämförbara över tid då organisationen förändrats från och med 2020.
Tillsvidareanställda könsfördelning
År

Antal anställda

Varav män

Varav kvinnor

Andel kvinnor av chefer

2020

115

56

59

62,5 %

2019

108

53

55

62,5 %

2018

106

52

54

62,5 %

Sjukfrånvaro - jämställdhet
Period - utfall
Sjukfrånvaro (%)
Total sjukfrånvaro av de anställdas
sammanlagda arbetstid

2020-01-01 - 2020-03-31
Totalt

Varav män

2019-01-01 - 2019-12-31

Varav
kvinnor

Totalt

Varav män

Varav
kvinnor

6%

3,8 %

7,9 %

5,9 %

4,6 %

6,9 %

Andel av sjukfrånvaron som avser
frånvaro under en sammanhängande tid
av 60 dagar eller mer

2,1 %

0%

4%

2,4 %

0%

4,4 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre

8,4 %

8,8 %

7,7 %

2,7 %

1,2 %

3,7 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år

7,3 %

3,8 %

9,9 %

7,8 %

4,3 %

10,5 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre

3,3 %

1,4 %

5%

4,3 %

5,5 %

3,2 %

4 Nämndens måluppfyllelse
Nämnderna fastställer årligen en verksamhetsplan där man anger hur nämnden avser bidra till
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Verksamhetsplanen innehåller ett antal effektmål och indikatorer som
följs upp och presenteras i början av efterföljande år i nämndernas årsanalyser. För att säkra ett
kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om
året.
I detta avsnitt presenteras status på de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive
effektmål.
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Effektmål
Förbättrad upplevd
trygghet genom ökad
aktivitet på offentliga
platser och miljöer.

Status

Barns läslust och
språkutveckling ska öka.

Startdatum
+ Slutdatum

Ej påbörjad

Sommar i Stadsparken
kommer att utökas med
evenemang även på andra
dagar än måndagarna.

2020-01-01 2020-09-30

Pågående

Biblioteket ska erbjuda ett
brett och attraktivt
programutbud som belyser
olika ämnen som kan vara
av intresse för kommunens
invånare. Den stora
satsningen för vuxna under
året är Biblioteksveckan
och för barn
Familjelördagarna.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Museerna ska fortsätta
erbjuda ett brett och
attraktivt programutbud.
Till sommaren 2020 öppnar
en ny och egenproducerad
utställning om Jan Troell
på Trelleborgs Museum.
Museet är också en av tre
orter i Sverige som får visa
2020 års Nordiska
Grafiktriennal. Under
sommaren visas en
interaktiv utställning som
väver ihop konst och
musik.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Skapa evenemang av olika
slag i anslutning till
utställningarna på
museerna. I anslutning till
utställningen om Jan Troell
läggs ett digert
filmprogram i museets Bia.

2020-01-01 2020-12-31

Ungdomsenheten ska
genomföra tre
åldersintegrerande
aktiviteter mellan
”mötesplatser för äldre”
och fritidsgårdarna.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Serviceenheten ska
inventera växtlighet och
belysning vid alla
anläggningar samt vid
behov ta fram en
åtgärdsplan för respektive
anläggning.

2020-01-01 2020-12-31

Ej påbörjad

Tillgänglighetsinventering
ska göras på samtliga
anläggningar i syfte att
uppdatera
tillgänglighetsdatabasen.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Samordna och följ upp
arbetet med USSP

2020-01-01 2020-12-31

Kulturgarantin inom
äldreomsorgen kommer att
utökas med
sommarjobbande
trubadurer.

2020-06-01 2020-08-31

Pågående

Ta fram
inspirationsmaterial till
personalen på
äldreboendena.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Museet ska starta ett nytt
projekt benämnt "Nya
arenor", ordförståelse för

2020-01-01 2020-12-31

Pågående med
avvikelse

Samtliga kvinnor och män
som bor på äldreboende i
Trelleborg ska erbjudas
kulturupplevelser.

Aktivitet

Pågående med
avvikelse
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Kommentar
Ej påbörjad

Aktiviteterna pausade.
Uppenbara risker för
smittspridning av
Coronavirus.

Ej påbörjad

Coronapandemin påverkar
utbud och program.
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Effektmål

Status

Aktivitet

Startdatum
+ Slutdatum

Kommentar

barn 0–3 år, projektet
finansieras av region
Skåne.
Pågående med
avvikelse

Skolbiblioteksenheten ska
erbjuda ett varierat utbud
av läs- och
språkutvecklande
aktiviteter såsom bokprat,
boksamtal, läslovstävling
och serieverkstad.

2020-01-01 2020-12-31

Restriktioner med
anledning av
Coronapandemin har
inneburit att många
aktiviteter har ställts in. En
del skolor har inte tagit
emot besök.

Ökad andel simkunniga
flickor och pojkar i årskurs
6

Pågående med
avvikelse

Årskurs två ska erbjudas
skolbad en gång/vecka
under hela läsåret. Årskurs
tre-sex ska erbjudas
skolbad minst en gång per
termin.

2020-01-01 2020-12-31

Med anledning av
Coronapandemin fattade
kommunens ledning beslut
om att stänga badhuset
den 16 mars 2020.
Skolbaden är därav
tillsvidare pausade.

Ökad samverkan mellan
övriga nämnder och
förvaltningar som bidrar till
att höja kunskapsnivån hos
barn och ungdomar samt
förbereder ungdomar på
arbetslivet.

Ej påbörjad

Kulturgarantin inom
äldreomsorgen kommer att
utökas med
sommarjobbande
trubadurer.

2020-01-01 2020-12-31

Ej påbörjad

Pågående

Inom ramen för
Kulturgarantin för unga ska
årskurs åtta inför
gymnasievalet få besöka
en professionell
kulturinstitution.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Museet ska driva projektet
"Digital lärresurs" – ett
samarbetsprojekt med
Historiska museet i
Stockholm för skolor åk 4–
9 samt gymnasieelever på
språkintroduktion.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Museerna ska fortsätta
arbetet med pedagogik och
integration samt använda
kreativitet, medskapande
och olika lärostilar i de
olika program som är
riktade mot skolorna.
Ateljé- och verkstadsarbete
är viktiga inslag.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Erbjuda sommar och
feriearbete i
verksamheterna.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Läxhjälp ska erbjudas på
samtliga fritidsgårdar.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående med
avvikelse

Fler skolidrottsföreningar
ska startas upp i
samverkan med
föreningsliv,
bildningsförvaltningen och
Skånes skolidrottsförbund.

2020-01-01 2020-12-31

Aktiviteten pausad med
anledning av
Coronapandemin.

Pågående med
avvikelse

Skolbibliotekarierna ska
tillsammans med
Bildningsförvaltningens
pedagoger och ledning, i
grundskola och
gymnasium, planera de
aktiviteter som ska
genomföras för eleverna.

2020-01-01 2020-12-31

Med anledning av
Coronapandemin har
planeringsmöten med
pedagoger och
samverkansmöte på
ledningsnivå ställts in eller
flyttats fram.

Pågående med
avvikelse

Arrangera
föreningsfrukostmöten för
ökad samverkan i
föreningslivet.

2020-01-01 2020-12-31

Ett frukostmöte genomfört
och ett inställt med
anledning av
Coronapandemin.

Föreningsdeltagandet
bland flickor och pojkar ska
öka.
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Effektmål

Andelen flickor och pojkar
som har en aktiv fritid ska
öka.

Status

Startdatum
+ Slutdatum

Kommentar

Pågående med
avvikelse

Utvärdera det ökade
verksamhetsbidraget till
föreningar med
ungdomsverksamhet.

2020-01-01 2020-12-31

Med anledning av
Coronapandemin är
aktiviteten något försenad.

Pågående med
avvikelse

Respektive fritidsgård ska
bjuda in eller besöka minst
två föreningar under året.

2020-01-01 2020-12-31

Många föreningar har
pausat eller kraftigt
begränsat sina
verksamheter med
anledning av
Coronapandemin.

Pågående med
avvikelse

Arrangera två
utbildningstillfällen för
föreningslivet i
barnkonventionen.

2020-01-01 2020-05-31

Ett utbildningstillfälle
genomfört och ett inställt
med anledning av
Coronapandemin.

Kulturskolan ska ha
uppsökande
projektverksamhet, olika
undervisningsformer och
ett brett, attraktivt utbud
av olika uttrycksformer
inom kultur såsom musik,
dans , film, bild och teater.

2020-01-01 2020-12-31

Badhuset ska erbjuda
simskola för alla.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Alla aktiviteter som erbjuds
på fritidsgårdarna ska vara
kostnadsfria.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående med
avvikelse

Serviceenheten ska belysa
idrottsanläggningar även
på ickebokade tider, i
första hand på
konstgräsplanerna samt
Östervångsstadion.

2020-01-01 2020-12-31

Omprioriteringar kan bli
nödvändiga med anledning
av Coronapandemin.

Pågående med
avvikelse

Parken ska visa minst sex
barnteaterföreställningar
för allmänheten under året.

2020-01-01 2020-12-31

Coronapandemin påverkar
genomförande och utbud.

Pågående med
avvikelse

Kostnadsfria
skollovsaktiviteter ska
erbjudas i verksamheterna
i samverkan med
föreningslivet.

2020-01-01 2020-12-31

Program och utbud är
påverkat av
Coronapandemin.

Pågående

Fritidsbankens artiklar ska
göras mer tillgängliga via
utlån på fritidsgårdarna.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Öka antalet digitala
informationsskärmar.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Genomföra fem
automatiserade digitala
processer enligt den
digitala handlingsplanen.

2020-01-01 2020-12-31

Pågående

Pågående med
avvikelse

Bättre synliggörande av
nämndens verksamheter,
aktiviteter och evenemang.

Aktivitet

Med anledning av
Coronapandemin fattade
kommunens ledning beslut
om att stänga badhuset
den 16 mars 2020.
Simskolorna är därav
tillsvidare pausade.

5 Förväntad utveckling - fortsatt 2020
Med anledning av Coronapandemin så råder just nu stor osäkerhet kring huruvida nämndens verksamhet
kommer att påverkas under återstående månader av verksamhetsåret.
En stor del av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål pågår med
avvikelser. Stängda anläggningar, inställda eller framflyttade evenemang och pausade eller kraftigt
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begränsade föreningsaktiviteter kommer givetvis att ha stor påverkan på nämndens förutsättningar att nå
sina effektmål och därmed även möjligheterna att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Nämndens verksamheter har påverkats i olika grad och nedan följer en kort sammanfattning för respektive
verksamhet.

5.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi
Badhuset
I syfte att minska smittspridningen av covid-19 fattade kommunens ledning beslut om att stänga Badhuset
mellan den 16 mars - 15 april 2020.
Detta innebär att det är stängt för allmänhetens bad, att alla Badhusets aktiviteter (babysim, simskola,
vattengympa och skolbad) är pausade tillsvidare och att föreningar som hyr bassänger har fått avbokade
tider. Förutom att det slår hårt mot föreningslivet och drabbar alla aktiva medborgare så drabbar det
Badhusenheten rent ekonomiskt med uteblivna intäkter.
Biblioteket
Utifrån att bibliotekets arrangemang har börjats ställa in kan det komma att påverka effektmålet om
perioden av inställda arrangemang drar ut på tiden. Stabiliseras däremot situationen så att verksamheten
kan återgå till normalläge under höstsäsongen är konsekvensen i detta ringa. Annat som påverkas i negativ
riktning är givetvis besökssiffror och lån.
Kansli
Coronapandemin har slagit hårt mot den ideella sektorn. Det märks inte minst på alla avbokningar som
löpande administreras. Enskilda dialoger har förts med ett stort antal föreningar med fokus på att
tillsammans försöka hitta alternativa metoder för att genomföra aktiviteter och träning. På sikt kommer det
att krävas en djupare analys och avstämning med det samlade föreningslivet för att eventuellt kunna föreslå
omprioriteringar av resurser. Just nu är arbetet inriktat på att följa utvecklingen för att tillsammans försöka
bidra till en minskad smittspridning. Situationsanpassade beslut fattas löpande utifrån kommunens
förutsättningar och myndigheternas rekommendationer.
Kultur- och evenemangsenheten
Hård belastning med avbokningar och planering av evenemang och aktiviteter som flyttas framåt i tiden.
Fokus på att försöka hitta alternativa lösningar där det är möjligt. Nästan allt i Parken är inställt men även
vissa panikbokningar har inkommit eftersom kunder behöver större lokaler för att kunna hålla avstånd. Stort
intäktsbortfall för verksamheten.
Kulturskolan
Så länge grundskolan bedriver verksamhet i sina lokaler har även Kulturskolans uppsökande verksamhet
kunnat fortgå som planerat. Vid en stängning av grundskolan påverkas direkt all uppsökande verksamhet
som då får läggas på is.
Kulturskolans ordinarie undervisning kommer i det läget att gå över till distansundervisning vilket innebär att
möjligheten till denna fritidsutövning kommer att finnas kvar vilket är gynnsamt för effektmålet.
Det som inte genomförs nu under pågående Coronapandemi är publika evenemang vilket får en ringa
konsekvens under en begränsad period.
Museerna
På såväl Museet som Trelleborgen har coronautbrottet medfört att det blivit många avbokningar, både från
föreningsliv och från skola. Även antalet ”vanliga” museibesök har minskat drastiskt. Detta innebär en
avsevärd minskning av museernas intäkter.
Museet har också ställt in en utställning som skulle öppnat 21 mars, detta i samråd med utställande
konstnär. Genom detta förfaringssätt behövs inte Axel Ebbes Konsthall öppna för att rymma delar av
Nordiska Grafiktriennalen, en utställning som börjar den 4 april. Denna utställning, som är en
vandringsutställning, visas endast på tre ställen i Sverige, men visade sig vara ofantligt omfattande. Därav
nödvändigheten att även använda Konsthallen. Genom att ta bort den ena utställningen går det i stället att
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använda Museets båda utrymmen för tillfälliga utställningar och ha allt på ett ställe. Med tanke på den
avsevärt minskade tillströmningen av besökare sparas det därigenom pengar. Museet kommer att undvika
formell vernissage när utställningen öppnar.
Inför sommaren planeras två utställningar på museet samt en på Konsthallen, samtliga egenproducerade.
Arbete med dessa pågår.
Föreläsningar, visningar, filmkvällar med mera, har ställts in tills vidare.
Pedagogerna arbetar nu med att ta fram fler digitala program, bland annat en serie kallad ”Karantänkonst”
med idéer och inspiration för hemmabruk. Museet ämnar också göra digitala visningar av utställningarna.
Under Påsken erbjuder Trelleborgen och Museet som vanligt olika påskaktiviteter, dessa kommer dock att
omformas så att smittorisken minskas.
Valborg på Trelleborgen är inställd.
Övriga vår- och sommararrangemang på Trelleborgen kommer troligen inte att kunna genomföras. Det stora
slaget är inställt.
Serviceenheten
För serviceenheten handlar det främst om minskade intäkter på grund av avbokningar och Söderslättshallens
stängning. Detta kan komma att påverka möjligheterna att genomföra åtgärder på nämndens anläggningar,
exempelvis belysa konstgräsplanerna på ickebokade tider för spontanspel.
Skolbiblioteksenheten
Restriktioner har inneburit att många aktiviteter ställts in, en del skolor tar inte emot besök alls.
Planeringsmöten med pedagoger och samverkansmöten på ledningsnivå har ställts in eller skjutits fram.
Trygghetsenheten
Enheten består av en relativt liten personalgrupp vilket innebär att verksamheten påverkas och är känslig vid
en ökad sjukfrånvaro. Tidvis har det varit tufft att upprätthålla verksamheten. Enheten upplever ett ökat
behov av närvaro i samhället och antalet samtal från medborgare har ökat.
Ungdomsenheten
Konsekvenser hittills har varit att enheten fått stänga två fritidsgårdar en helg p.g.a. personalbrist, en kväll
har en fritidsgård stängt för att personalen stöttade upp Trygghetsvärdarna som var underbemannade.
Eftersom gymnasieskolorna har valt att stänga sin verksamhet innebär detta att det är fler ungdomar som
både vistas ute på stan och som besöker fritidsgårdarna. Detta ökar både risken för smittspridning och
överbelastning på personalen.
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