Måluppfyllelse delår 2020
Sektor: Kultur, arbete och folkhälsa.
Mål

Motiv

Indikator

Prognos 2020

Aktiviteter 2020, genomförda
och planerade

Medborgarna och
företagarna är en
resurs i Höörs
samhällsutvecklin
g och ska tas
tillvara på ett
positivt och
lösnings- fokuserat
sätt.

KAF vill arbeta med ungdomarnas delaktighet och
inkludering i samhällsutvecklingen vilket bygger på att
ungdomarna får komma till tals och komma till sin rätt.
Kulturgården

Annica håller på att bearbeta LUPP-materialet

Diskutera vad som mer är mätbart och bör vara
med
Biblioteket

Biblioteket, projekt ”Jakten på slukaråldern 9 –
13 år”, arbeta med brukargruppens delaktighet,
önskar starta ett processarbete för att finna ut
vad gruppen själv har önskemål på biblioteket
och biblioteksverksamheten. Projektutvärdering
i december 2020.

Lupp, enkätmaterial

Målet prognostiserad bli
uppfyllt under året

Genomförda:
Under läsåret 2019-2020 genomförde och
sammanställdes Lupp-undersökningen i
årkurs 8. Resultaten har redovisats för
deltagande elever, på intranätet samt vid
NKAF 200616. Syftet med Luppundersökningen är att ta reda på hur unga
ser på sitt liv i kommunen och hitta
utvecklingsområden.

Bidrar till det
globala målet:

Processarbetet påbörjat men arbetet med
barngrupperna har fått vänta pga smittorisk.
Planerade 2020:
Böja ett strategiskt arbete med de
utvecklingsområden som framkommit i
Lupp-undersökningen.
Grupparbeten med barnen hoppas vi kunna
genomföra under hösten, ev får det ske
digitalt.

Viktigt att projekt och resultat presenteras för nämnden.

God livsmiljö och
bra boende för alla
Bidrar till det
globala målet:

KAF vill erbjuda meningsfull fritid och god
folkhälsa genom:


att skapa delaktighet och trygga
mötesplatser



att Kulturgården, Musikskolan, Höörs Bad
och sportcentrum och Höörs föreningsliv





Mäta antalet
aktiviteter och
deltagare på
Kulturgården,
Musikskolan och
badet
Antalet föreningar
och aktivitetstillfällen
ska öka.

Målet prognostiseras bli
uppfyllt under året

Aktivitetsstatistik, biblioteket
Antal meröppetbesök: 2114 (inga siffror från
2019 eftersom vi startade i mars)
Totalt antal besök: 39682 (46999)
Totalt antal utlån: 59371
(65978
Aktivitetsstatistik, Musikskolan VT2020

erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter
för alla åldrar.


att biblioteket ska vara öppet och
tillgängligt för alla medborgare genom
meröppet bibliotek



genom offentliga arrangemang som
kulturnatten, julskyltning,
kulturkvartersdagen mm samverka inom
sektorn och med föreningar






Antal aktiviteter Musikskolan externt VT
2020 (föreställningar, konserter, speldagar,
uppträdanden): 58 st
Antal aktiviteter Musikskolan internt
(undervisningstillfällen i grupp): 32 grupper,
14 instrument x 16 tillfällen = 736 st tillfällen
Antal deltagare VT 2020: 407 st

Mäta antal besökare
under meröppettid
för att se om
tillgängligheten
ökat(Alla besökare
och det totala antalet
utlåningar)
Antalet
gemensamma
projekt
Revidera Kultur- och
folkhälsoprogrammet

Aktivitetsstatistik, Kulturgården VT2020
Antal verksamhetstillfällen: 123
Antal besök i öppen verksamhet: 2849
Genomsnittligt antal besökare/tillfälle: 23
Andel tjejer/killar: 40/60
Deltagare i kursverksamhet 91
Registrerade unika deltagare: 151
Aktivitetsstatistik, Höörs Bad och
sportcentrum och Höörs föreningsliv
VT2020
Pandemin, Covid 19, har påverkat dessa
verksamheter mycket under våren. Badet har
varit stängt sedan mars och alla inomhus
idrotter ställdes in. Senare under våren
startade en hel del av aktiviteterna upp ingen
utomhus framförallt för ungdomar men det
är mycket svårt att ta fram en
aktivitetsstatistik för våren 2020.
Offentliga arrangemang
Alla de planerade arrangemangen under
våren har ställts in pga Covid-19.

Förskole- och
skolverksamhet
med hög kvalitet
och god lärmiljö





Ökad skolnärvaro, ungdomarna ska hitta
tillbaka till skolan. Uppsökande verksamhet,
hemmasittare i samarbete med KAA. Erbjuda
trygga mötesplats för unga där deltagarna har
en känsla av sammanhang.
Biblioteket ska vara en resurs för det livslånga
lärandet och stötta lärande i skola och
förskola. Boklådor till förskolorna och bokprat
i skolan bidrar till hög kvalitet och god lärmiljö






Antalet ungdomar
utan sysselsättning
16-20 år, KAA
Antalet ungdomar i
åldern 16-24 år som
deltar i aktiviteter på
Drivhuset
Revidera
biblioteksplanen.

Revidera biblioteksplanen:
Målet är uppfyllt
Stötta lärande i skola och
förskola: Målet
prognostiseras bli uppfyllt
under året

20 ungdomar 16-24 år är aktiva inom
Drivhusets verksamhet
Antalet ungdomar 16-20 år i KAA utan
sysselsättning är 26st av dessa har
verksamheten inte fått tag i 14 st.
KAA tillsammans med Drivhuset och
introduktionsprogrammet har börjat skapa
en mötesplats och relationer med elever med
hög skolfrånvaro.






Stimulerande kulturaktiviteter tillsammans
med skolan




Ökad skolnärvaro är ett gemensamt mål för
BuN, SN, NKAF
Skolbiblioteksplanen ingår i biblioteksplanen
Lyfta frågan om vem som utvärderar
modersmål/studievägledare

Mätning av antalet
boklådor och bokprat
Mäta musikskolans
aktiviteter i skolan

Antal boklådor och böcker till förskolan: 125
lådor, 2895 böcker (har ingen halvårssiffra
från 2019 att jämföra med)
Bokprat och visningar för skola/förskola: 16
(många bokprat har ställts in av skolan pga
smittorisk) (har ingen halvårssiffra från 2019
att jämföra med)
Biblioteksplanen är reviderad
Musikskolan genomförda aktiviteter i skolan
(kör, stråk, orkester, blås, Musik o rörelse,
Kulturfritids, skolföreställningar) är 65 st
Aktiviteterna i Skapande Skola har
genomförts enligt planeringen fram till då
Pandemin ändrade förhållanden för
gruppverksamhet större än den enskilda
klassen både i förskolan och grundskolan.

Långsiktig och
hållbar ekonomi
och miljö

Arbete och egenförsörjning, skapa en mötesplats där
olika sektorer och myndigheter samlas för att ge stöd till
jobbsökande. Arbeta för öka antalet personer med
ekonomisk trygghet.
Minska antalet fossildrivna fordon
Andelen ekologiska livsmedel ska öka





Samverka.nu ska ingå i redovisningen
”Mäta antalet deltagare i aktiviteter” redovisas
under punkt1
Drivhuset ska byggas ut till en mötesplats
Arbetsmarknadsenheterna och
integrationsenheten vill forma mötesplatser där
medborgare som befinner sig i ett utanförskap
ska kunna få stöd att nyttja sin potential och bli



Mäta antalet deltagare
i aktiviteter

Utveckla samarbetet
med AF, FK, Komvux,
IFO, företagarna,
föreningar

Antalet fordon 1/1
jämfört med 31/12
Andelen 1/1 och jämfört
med andelen 31/12

Genomförda
Sammanställning bygger på 2020-01-01 till
2020-04-30.
Totalt har 184 personer deltagit i aktivitet
fördelat på:
76 personer på Drivhuset, (20 ungdomar, 19
anvisade från IFO eller AF, 27 sökt egen
kontakt, 10 extratjänster)
15 personer på Växthuset
43 personer har haft aktiviteter genom
arbetsmarknadsstrategen (36
bidragsanställningar i kommunen utanför
AME, 7 lokalt vård- och omsorgsspår)

en resurs på arbetsmarknaden. Mäta antalet
medborgare som fått stöd.

Planerade 2020:
Planerar för att utöka aktiviteterna på
Drivhuset under hösten med
gruppaktiviteter, MI-samtal samt starta upp
ESS-projektet DAN.

