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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Helena Klange Bruttokostnad *: 48,9 
Mn
kr 

 

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 44,3 
Mn
kr 

 

 Förvaltningschef: Petri Peltonen Budgetavvikelse i år: 0,1 
Mn
kr 

 

 Antal årsarbetare:  Budgetavv. föregående år: 0,6 
Mn
kr 

 

 
* Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter 

    

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

Kulturnämndens uppgift är att främja kulturlivet i kommunen genom att stödja föreningars och 
bildningsorganisationers offentliga kulturarrangemang och övriga insatser för kulturlivet i Vallen-
tuna. Nämnden ansvarar för bidrag till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom 
nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska bedriva kulturskoleverksamhet, leda biblioteksverk-
samhet och annan kommunal kulturverksamhet, samt erbjuda ett allsidigt kulturutbud som kom-
plement till föreningars och enskildas insatser. Kulturnämnden ska ta tillvara, vårda och levande-
göra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra nämndens ut-
smyckningsuppdrag. Nämnden är huvudman för Vallentuna teater och Vallentuna kulturhus. 

  



Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 4(19) 

Viktiga händelser under året 

Kulturnämndens gemensamma tema ”1000 år av kvinnokraft” genomsyrade årets verksamheter 
med utställningar, filmvisningar och föreställningar där historier som berättar något viktigt om 
kvinnors situation och villkor, idag och genom historien, lyftes fram. Inom temat hölls flera välbe-
sökta författarbesök som exempelvis; Stina Wollter, Clara Henry, Alexandra Pascalidou. 

Som ett led i nämndens digitaliseringsarbete implementerade kulturskolan ett nytt system för elev-
administration i syfte att förenkla, effektivisera och tillgängliggöra verksamheten samt förbättra 
kommunikationen med kunderna. 

Under året etablerades en ny caféverksamhet i kulturhuset där Café Form öppnade i slutet av som-
maren. Caféverksamheten har på ett positivt sätt bidragit till kulturhusets verksamhet och helhets-
intryck. 

Biblioteket har genom sitt popup-bibliotek besökt kulturella och idrottsliga evenemang för att träffa 
nya presumtiva användare samt visa på vad ett modernt bibliotek har att erbjuda även utanför dess 
lokaler. Denna typ av popup-verksamhet kommer att underlättas framöver i och med nämndens 
kulturbil som levererades i slutet av 2019. 

Kulturnämnden har under hösten tagit beslut att ingå i samarbetet ”Kulturskola över kommungrän-
ser”. Detta innebär att de ingående kommunerna; Vallentuna, Täby och Sollentuna, gör det möjligt 
för elever att gå i kulturskola även i de kommuner där man inte är folkbokförd. Projektet startar i 
januari 2020 och sträcker sig fram till juni 2021. 

Skapande skola i Vallentuna fick ett ökat anslag från Statens Kulturråd från drygt 1 miljon läsåret 
2018/2019 till hela 2 miljoner läsåret 2019/2020. För detta bidrag erbjuds tre kulturprogram för 
alla elever i Vallentunas grundskolor i form av föreställningar, workshops och studiebesök. 

Nämndens integrationsarbete har under året fått ökat deltagande och fler aktörer. Språkcaféet har 
fått ett stort ökat antal deltagare, dessutom tillkom under året läxhjälp med föreningen Tabasom 
samt studiecirkeln Ny i Sverige med studieförbundet Bilda. 

Inför årets upplaga av Funkisfestivalen ingick kulturskolan ett fördjupat samarbete med fritids-
nämndens enhet Ung Fritid. Samarbetet resulterade i coachning av artister samt ett lärarband från 
kulturskolan som spelade i samband med deltävlingen i Funkisfestivalen på Vallentuna teater. Ett 
fint samarbete där förutsättningar skapats för unga med funktionsvariation att växa och utöva sin 
kreativitet. 

Under året har nämnden infört och marknadsfört det nya bidraget Snabb peng som riktar sig till 
kulturevenemang för unga. Sju personer/grupper har visat intresse för kulturbidraget som resulte-
rat i två beviljade ansökningar. 
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Verksamhetsförändringar 

Inga större verksamhetsförändringar har genomförts under året. 



Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 6(19) 

Framtiden 

I Vallentuna kommun finns goda möjligheter och förutsättningar för ett rikt kulturliv. Skickliga och 
engagerade medarbetare samt ändamålsenliga lokaler bidrar till utvecklingen av Vallentunas kultur-
liv. Kulturnämnden och dess medarbetare värnar om grundläggande demokratiska värden och arbe-
tar för att dess verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 1 januari 2020 blir barnkonventionen 
lag i Sverige och kulturnämnden har, tillsammans med fritidsnämnden, inlett ett utvecklingsarbete i 
syfte att verksamheterna ska beakta barnets rätt till inflytande och möjlighet att påverka nämndens 
verksamheter och utbud. 

Kulturnämnden arbetar aktivt med att utveckla befintliga och nya verksamheter. Nämnden arbetar 
tillsammans med enskilda, kulturföreningar och andra kulturaktörer för att utveckla, bedriva och 
möjliggöra kulturverksamhet i hela Vallentuna kommun. Verksamheterna har nu tillgång till en 
gemensam kulturbil som förenklar arbetet med att nå ut i hela kommunen. Nämnden inleder även 
ett utvecklingsarbete i syfte att möjliggöra en jämlik resursfördelning i nämndens verksamheter och 
fördelning av dess stöd till föreningslivet. 

Kulturnämnden möjliggör för personer med funktionsvariationer att ta del av kulturutbudet. 
Nämnden vill utveckla det arbetet under 2020 i syfte att målgruppen på lika villkor som andra ska 
kunna delta i ett brett kulturliv. 

Vallentuna är rikt på kulturmiljöer och under 2020 fortsätter nämnden att levandegöra och mark-
nadsföra dessa kulturmiljöer som besöksmål. 

Kulturnämnden fortsätter att delta i och initiera regional samverkan för att skapa fler och bättre 
förutsättningar för Vallentunas invånare till ett brett kulturutbud av hög kvalitet. Under 2020 inleds 
bland annat arbetet med kulturskola över kommungränserna i samarbete med Täby kommun och 
Sollentuna kommun. 

Kulturnämnden arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, behåller och utvecklar 
medarbetare. Nämnden arbetar aktivt och strukturerat med främjande och förebyggande hälsoar-
bete samt verkar för en god arbetsmiljö. Under 2019 har kulturförvaltningen haft en gemensam 
förvaltningschef tillsammans med fritidsförvaltningen. Från och med den 1 januari, 2020 är detta 
en permanent lösning där en förvaltningschef ansvarar för både kulturförvaltningen och fritidsför-
valtningen. Ambitionen är att nämndernas verksamheter ska samverka än mer i syfte att utveckla 
ett relevant och högkvalitativt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för Vallentunas invånare. 
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Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 5 

Målet är uppfyllt: 4 5 

Målet är delvis uppfyllt: 1 0 

Målet är ej uppfyllt: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Kulturnämnden arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Under 
perioden har flera evenemang anordnats med miljö, hållbarhet och återbruk i fokus, för att öka in-
vånarnas kunskap, medvetenhet samt inspirera till en mer hållbar livsstil. Evenemangen har  bestått 
av allt från utställningar, shower och teaterföreställningar till interaktiva äventyr och tävlingar och 
riktat sig till olika åldersgrupper. 

Nämnden arbetar för att skapa ett socialt hållbart samhälle genom att erbjuda en aktiv och me-
ningsfull fritid för så många barn och unga som möjligt. Detta sker i den dagliga verksamheten, men 
också genom sommarlovsaktiviteter och dagläger som Kulturskolan har arrangerat. 

Som en del i kulturnämndens miljöarbete har sopkärl för sopsortering köpts in och dessa ska instal-
leras i de publika delarna i Vallentuna kulturhus. Den automatiska utskriften av A4-kvitton i biblio-
tekets skrivare för allmänheten har tagits bort och miljörelaterade boktips ges varje fredag på In-
stagram under hashtaggen #librariesforfuture. 

Nämnden lyfter också kulturmiljöer som en resurs samt betydelsen av att ta hänsyn till kulturhisto-
riska värden i samhällsplaneringen. 

Nämndens mål: 

Genom att ta tillvara den unika historiska miljön som finns i Vallentuna 

och dess rika kulturarv bidrar kulturnämnden till en hållbar kulturpoli-

tik. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden deltar aktivt i arbetet med fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och bygglov för 
att ta tillvara de kulturhistoriska värdena samt se kulturmiljön som en resurs. Bland annat har un-
derlag för kommunens kulturhistoriska byggnader och fastigheter samt skadeinventering av bo-
gårdsmuren kring Össeby kyrkoruin arbetats fram under året. Tillsammans med samhällsbygg-
nadsnämnden bidrar kulturnämnden till en hållbar samhällsplanering där kulturmiljöernas värde 
tas tillvara. 
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Kommunens skolhistoria har lyfts fram genom utställningen "Gömt eller glömt" inom ramen för 
Arkivens dag. Detta gjordes i samarbete mellan Vallentunas bildarkiv, Folkrörelsearkivet och kom-
munarkivet. I samarbete med Stockholms läns museum bjöd kulturnämnden också in till workshop 
med tema kulturmiljö och historia som resurs i kommunal stadsutveckling. 

I samarbete med samhällsbyggnadsnämnden och Håll Sverige Rent har förskolor kostnadsfritt er-
bjudits föreställningen Det stora sopäventyret som handlade om återvinning och sortering. Före-
ställningen var den avslutande delen i ett större projekt med förskolorna kring skräp och återvin-
ning. Även leksaksbytardag och re-make-pysseldag har arrangerats, samt en hållbarhetsdag till-
sammans med nätverket Klimatsmart Vallentuna med föreläsningar, aktiviteter och boktips. 

Kulturnämnden arbetar aktivt och långsiktigt med att skapa trygghet och social hållbarhet. Att ar-
beta aktivt med en meningsfull fritid för så många barn och unga som möjligt ger ett tryggt och so-
cialt hållbart samhälle. På kulturskolan har detta skett genom bland annat dagläger under somma-
ren samt en välkomstfest under hösten. Under året har kulturskolan haft teman som miljö och kli-
mat, samt friska och ledsna hav. 

Personal från kulturskolan har varit på en utbildningsdag med tema psykisk ohälsa för att öka kun-
skapen om hur estetisk undervisning och verksamhet kan bidra till ökad hälsa hos barn och unga. 
På samma tema har ett samarbete inletts med barn- och ungdomsnämndens enhet för barn och 
elevhälsa i kommunen. 

Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden skapar verksamhet av hög kvalitet genom att medverka i regionala satsningar och 
samarbeten med föreningar, företag och kommuninvånare. Under året har nämnden satsat på verk-
samhetsutveckling genom bland annat samverkan med andra bibliotek samt utveckling av lokal-
bokning av kulturlokaler. 

Som ett led i arbetet med digitalisering och kunna höja den digitala kompetensen hos kommunens 
invånare har en utbildningssatsning gjorts inom bibliotekspersonalen. Sedan länge erbjuds IT-stöd 
för allmänheten på biblioteket i kulturhuset varannan vecka på en fast tid. 

Vallentunas bildarkiv är överflyttat till ett nytt system som kommer göra bildarkivet mer lättillgäng-
ligt och underlätta verksamhetsutveckling. Tester och anpassningar pågår och det nya systemet 
kommer bli publikt under våren 2020. 

Nämndens tema för i år var "1000 år av kvinnokraft" vilket flera föreningar i Vallentuna tagit till sig 
och bidragit med flera välbesökta kulturevenemang som exempelvis föredrag, författarbesök och 
konserter inom temat. 

Nämndens mål: 

Alla i Vallentuna kommun kan ta del av ett kulturutbud med såväl 

bredd som mer riktade aktiviteter, där hög kvalitet alltid är en led-

stjärna. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden arbetar med verksamhetsutveckling genom exempelvis externa jämförelser med 
liknande verksamheter regionalt, nationellt och internationellt. Biblioteket deltar i Våga Visa Biblio-
tek-samarbetet med åtta andra kommunbibliotek i länet där medarbetare "byter" bibliotek med 
varandra och agerar observatör på ett bibliotek i en av de andra deltagande kommunerna. I obser-
vationerna beskrivs och bedöms ett biblioteks arbete och resultat inom ett antal målområden, bland 
annat verksamhet och kommunikation. 

På Bokmässan i Göteborg var nämndens integrationsprojekt Kulturgrupp för unga, inbjudna att 
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berätta om gruppens arbete och inspirera andra till liknande satsningar. 

För ökad brukarmedverkan har "Månadens fråga" startats på bibliotekets barnavdelning, där bar-
nen får tycka till och svara på en fråga med koppling till biblioteksverksamheten. De erbjuds också 
möjlighet att ställa frågor anonymt och svaren sätts upp månaden efter. 

Samarbeten inom barnbiblioteksverksamheten är många. Ett sedan länge pågående samarbete finns 
med Öppna förskolan Vallentuna, som under hösten även breddats till ett samarbete med de två 
öppna förskolorna i Össeby församling, i Kårsta och Angarn. Där har även varsitt minibibliotek in-
rättats, där familjer kan låna hem barnböcker. 

Kulturnämnden arbetar med att öka den digitala kompetensen hos invånarna. Inom den nationella 
satsningen "Digitalt först med användaren i fokus" har en utbildningssatsning startat under året där 
bibliotekspersonalen utvecklar sin egen digitala kompetens för att sedan kunna stödja kommunin-
vånarna. 

Arbetet med att förändra och anpassa kulturskolans kursutbud sker hela tiden. Dialog sker regel-
bundet med kunder om deras önskemål och kurser förändras och anpassas om de av någon anled-
ning inte blir bokade. Vid årsskiftet 2019/2020 görs en enkät till vårdnadshavare i Kårsta för att 
undersöka vilken efterfrågan barnen i området har på Kulturskolans utbud. Detta för att kunna 
möta efterfrågan i denna del av kommunen. 

Hög kvalitet är en ledstjärna i nämndens arbete och därför sker också fortbildning av personal re-
gelbundet. Exempelvis har kulturskolans personal deltagit i flertalet utbildningsdagar arrangerade 
av nationella nätverk och utbyten kring utvecklingen av kulturskolan sker med andra kommuner 
kring organisering, utbud och kursupplägg. 

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 

och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden verkar för att finnas i hela Vallentuna samt för att nå fler och nya besökare och 
användare. Nämnden samarbetar med föreningar, fastighetsägare och andra kommuner kring 
större kulturarrangemang i syfte att i gemenskap kunna växa. Det satsas även på nya informations-
kanaler, samarbetssätt och arbetssätt i lärandet. För föreningar och andra organisationer skapar 
nämnden förutsättningar att nyttja de lokaler som nämnden ansvarar för. 

Under året har kulturnämnden varit drivande i arbetet att hitta ett företag som vill etablera café-
verksamhet i kulturhuset, där Café Form öppnade i slutet av sommaren, men också kring lokalen 
Traversen som fått sig ett lyft genom bland annat servering med Café Traversen på Vallentuna Tea-
ter. 

Nämndens arbete med Funkisfestivalen är ett tydligt exempel på verksamhet som får människor att 
växa. I samverkan med flera aktörer har en storslagen festival arrangerats med uppträdanden och 
liveband. Tidigare deltagare i festivalen har efter festivalen fortsatt att uppträda på scen vid bland 
annat kommunala arrangemang som valborgsfirandet och Naturens och idrottens dag. 

Nämndens mål: 

I Vallentuna finns goda förutsättningar för organisationer och företag 

inom skapande och kreativa näringar. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden arbetar för att föreningar, företag och invånare ska ha förutsättningar att skapa 
kulturella evenemang. Inför årets upplaga av Funkisfestivalen har kulturskolan ingått ett fördjupat 
samarbete med fritidsnämndens enhet Ung Fritid som driver verksamhet riktad till unga med 
funktionsvariation. Samarbetet resulterade i coachning av artister samt ett lärarband från kulturs-
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kolan som spelade i samband med deltävlingen i Funkisfestivalen på Vallentuna Teater. Ett fint 
samarbete där förutsättningar skapats för unga med funktionsvariation att växa och utöva sin krea-
tivitet. 

Kulturskolan har genomfört en rad konserter, uppvisningar och spelningar under året, däribland en 
spelning vid H.K.H. Prins Daniels besök vid Hagaskolan och en konsert vid Rosengårdens bostads-
rättsförening vid deras "kulturkväll". Det kanske mest uppskattade och välbesökta evenemanget var 
Lucia i Vallentuna kyrka som arrangeras i samarbete med Vallentuna församling och där årets Li-
onsstipendier delas ut. 

Bibliotekslokalerna har utvecklats för att vara attraktiva och angelägna rum för alla att vistas i. 
Möbler på biblioteket i kulturhuset har fräschats upp och förbättrats genom att fåtöljer och sittpuf-
far har varit på omklädning, solskyddsgardiner monterats och nya studieplatser har skapats. 

En omgestaltning har gjorts av tysta läsrummet vilket nu blivit ett trivsamt, färgrikt och inspire-
rande rum för gruppverksamhet, arbete och studier. Det som tidigare uppfattats som en livlig "hin-
derbana" på barnavdelningen på biblioteket i kulturhuset har nu blivit "tysta stigen" efter tips från 
en användare. Barnavdelningen har genom detta blivit både tystare och lugnare. 

Kulturnämndens satsning på program för unga och unga vuxna i demokratins tecken, kopplat till 
satsningen Stärkta bibliotek, har under perioden resulterat i möte med William Spetz, Genusfoto-
grafen Tomas Gunnarsson, författaren och kulturdebattören Alexandra Pascalidou samt utställ-
ningen Det resande demokratilabbet. De kommunala nämndernas ordföranden har på tisdagskväl-
lar träffat medborgare under rubriken "Träffa din politiker". 

Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden deltar aktivt i lokal, delregional och regional samverkan för ett utvecklat kulturut-
bud för Vallentunas invånare. Nämnden har bland annat deltagit i arbetet att ta fram en ny kultur-
strategi för Stockholmsregionen liksom med projektet kulturskola över kommungränser. 

I det sistnämnda fattade kulturnämnden under hösten beslut att ingå i samarbetet kulturskola över 
kommungränser. Detta innebär att de deltagande kommunerna; Vallentuna, Täby och Sollentuna, 
gör det möjligt för elever att gå i kulturskola även i de kommuner där man inte är skriven. Projektets 
syfte är att möta en ökad rörlighet bland elever samt bredda kulturskolornas utbud. 

Nämnden har ett brett kulturutbud för alla åldrar och samarbetar med bland annat produktionsbo-
lag och teaterensemble för att erbjuda program, evenemang och utställningar för unga och äldre. 
Nämnden erbjuder även ett lovprogram till barn och unga på alla skollov. Nämnden erbjuder kul-
turprogram, kulturskola och bibliotek i stora delar av Vallentuna kommun. Biblioteken i Karby och 
Kårsta används flitigt och möjliggör för bland annat förskolebarn och skolklasser att regelbundet 
besöka verksamheterna för bokprat, lån och biblioteksinformation. 

Flera av kulturnämndens verksamheter genomförs med statliga medel främst genom Kulturrådet. 
Skapande skola bidrar till att nämnden kan erbjuda aktiviteter till barn och unga i hela kommunen, 
kulturskolan kan arbeta för att nå fler elever och elever som vanligen inte hittar till verksamheten 
och i satsningen Stärkta bibliotek utvecklar nämnden verksamhet för, med och av ungdomar runt 
om i kommunen. 

Nämndens mål: 

Vårt rika kulturarv ger möjlighet till en mer utvecklad besöksnäring 

och kulturnämnden bidrar aktivt till ett angeläget kulturutbud för att 

det ska vara en faktor för inflyttning till Vallentuna. 

 Målet är uppfyllt 
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Kulturnämnden har haft ett fortsatt samarbete med barn- och ungdomsnämnden när det gäller 
bland annat LIKE (Lek, Idrott och Kultur ger Energi), och Akademier. Under hösten har detta resul-
terat i undervisning i dans, animerad film och teater med lärare från kulturskolan och till hösten 
kompletteras utbudet med "Skapande musik". Biblioteket deltar också i satsningen LIKE där en 
barnbibliotekarie under temat "Väsen" låter barnen i årskurs 2 och 3 möta folktrons väsen i munt-
ligt berättande och själva öva sig i berättande. I detta arbete stimuleras Vallentunas barn och unga 
till ökad rörelse och till deltagande i kulturaktiviteter. 

Kulturnämnden deltog vid den välbesökta Naturens- och idrottens dag på Vallentuna IP, i syfte att 
synliggöra nämndens verksamheter och locka nya besökare och aktiva. 

Kulturnämnden har under hösten tagit beslut att ingå i samarbetet Kulturskola över kommungrän-
ser. Det innebär att de deltagande kommunerna; Vallentuna, Täby och Sollentuna, gör det möjligt 
för elever att gå i kulturskola även i de kommuner där man inte är skriven. Projektet startar den 1 
januari 2020 och sträcker sig fram till juni 2021. Projektet utvärderas löpande och syftar till att 
skapa en fungerande modell för framtiden. Med projektet vill kommunerna möta en ökad rörlighet 
bland elever och dessutom bredda kulturskolornas utbud. 

En ny kurs bland kulturskolans utbud, Kreativt skrivande, har startats i samarbete med biblioteket. 

Under året har nämnden infört och marknadsfört det nya bidraget Snabb peng som riktar sig till 
kulturevenemang för unga. Sju personer/grupper har visat intresse för kulturbidraget som resulte-
rat i två beviljade ansökningar, dels inspelning av en kortfilm och dels en teaterföreställning som 
arrangeras i Vallentuna kulturhus. 

Skapande skola erbjuder tre kulturprogram för alla elever i Vallentunas grundskolor i form av före-
ställningar, workshops och studiebesök. För att skapa mer delaktighet för barn och ungdomar i val 
av utbud har en grupp med elevkulturombud startats upp för Skapande skola med elever från års-
kurs 7 på Hjälmstaskolan. Elevkulturombuden har hittills deltagit i ett kulturarrangemang samt fått 
två inledande uppdrag som unga kulturombud. Planen är att elevkulturombuden ska delta i Skap-
ande skolas årliga kulturombudsträff inför programplaneringen för nästkommande läsår. Profess-
ionella kulturaktörer har bokats in för att åka ut till förskolor i kommunens ytterområden för att 
genomföra program med 4- och 5-åringar på respektive deltagande förskola. 

Förskolorna har i sedvanlig ordning bjudits in till barnteater i kulturhuset med flera föreställningar 
att välja bland. Dessutom arrangerades ett stort utbud för barn och unga i skolan med allt från ut-
ställningsvisningar till skolbio och Skapande Skola-verksamhet. Live på bio har visat Karl Bertil 
Jonssons jul, premiärvisning av sista Star Wars-filmen samt filmen Frost 2 som var slutsåld. 

Som ett led i Kulturnämndens satsning på information om våra kulturmiljöer har en busstur för 
nyinflyttade genomförts. Antalet deltagare fördubblades från 2018, två bussar fylldes med 80 delta-
gare samt fyra guider. Under perioden har också en inventering gjorts av besöksmålet Runriket där 
tillgänglighet och information gicks igenom tillsammans med Täby kommun. 

Under läsåret 2019/2020 bjuds samtliga förskoleklasser samt årskurs 3 och 5 in till sina närlig-
gande bibliotek. Barnen får bekanta sig med biblioteket, tips om böcker, höra en berättelse och se-
dan låna med sig något till förskolan eller skolan. Sär- och träningsskolans elever samt de särskilda 
undervisningsgrupperna inbjuds att boka in sig på för dem skräddarsydda besök. 

Kulturnämnden utvecklar verksamhet för, med och av ungdomar. För medel från statsbidraget 
Stärkta bibliotek har under perioden arrangerats poesiverkstad, workshop med "Genusfotografen" 
Tomas Gunnarsson, William Spetz med föreställningen "Jag vet inte vart jag vill komma men …" 
samt Det resande demokratilabbet med visningar ledda av bibliotekarier för 20 högstadie- och 
gymnasieklasser. Utställningen handlade om källkritik, propagandatekniker och vikten av att ha 
kunskap att kunna skilja på sant och falskt. Utställningen visades också för vuxengrupper. 

Bibliotekets verksamhet för små barn och deras nära vuxna syftar till att följa barnen under alla 
småbarnsår. Bibliotekens allra yngsta besökare nås med aktiviteten "Kryp in på bibblan" för barn 4-
8 månader, där så gott som alla periodens tillfällen varit fullbokade. "Boktuggarna" är sagostunder 
för barn 9-24 månader, och sagostunderna för barn från 4 år har ett tema varje gång. En nyhet un-
der hösten har varit sagostunder även för 2-3-åringar. 

Filialbiblioteken i Karby och Kårsta är också tillgängliga och läsinspirerande rum. I Karby har en 
utställning om den svenska demokratin 100 år visats samt en litteraturtipsarkväll på tema Biogra-
fier. På Kårsta bibliotek möts varje torsdag socialnämndens verksamhet Träffpunkt Kårsta. Här har 
också Vallentuna Biblioteks Vänner hållit ett boktipsarcafé och program kring hönshållning som 
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inte bara lockade Kårstabor. Då biblioteket är samlokaliserat med Kårsta skola erbjuds också hög-
läsning och boktips samt många barnböcker för elever och förskolebarn. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämndens viktigaste resurs är medarbetarna och nämnden arbetar för att erbjuda relevant 
och bra kompetensutveckling som i förlängningen utvecklar verksamheterna. Nämnden arbetar 
aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö. Nämnden har tagit fram arbets-
miljömål för 2019 som alla chefer har arbetat med under året tillsammans med medarbetarna. 

Uthyrningen av kulturlokalerna i kulturhuset och Vallentuna teater har ökat under året och sam-
nyttjandet med föreningar, andra förvaltningar och företag har gjort att lokalerna används mer re-
surseffektivt. Ett arbete för att höja uthyrningsgraden på Traversen har påbörjats och Café Travers-
en har öppnat servering vid arrangemang i teatern. Kulturskolan förlägger delar av sin undervisning 
i Vallentuna teater, och barn- och ungdomsnämnden har haft undervisning i LIKE-projektet där. 

Samtal har påbörjats med ICA Nära Brottbyhallen kring en eventuell förändring av biblioteksloka-
len med syfte att få en tryggare och lugnare miljö för biblioteksbesökarna samt ett mer effektivt 
nyttjande av lokalerna. 

I syfte att bevaka och tillgodose nämndens långsiktiga lokalbehov och verka för effektivt nyttjande 
av lokaler arbetar nämnden med kommunens övergripande lokalresursplan. I den kommungemen-
samma lokalresursplanen förtydligas nämnden lokalbehov på såväl kort som lång sikt. 

Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska uppmuntra och stödja privata initiativ och skapa 

plattformar för invånarnas kreativitet för en kostnadseffektiv kulturpo-

litik. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden har sedan hösten 2019 en ny lokal för dans och rörelse, på Hagaskolan, vilket är en 
stor förbättring för kulturskolans dansverksamhet. I Hagaskolan finns omklädningsrum i anslut-
ning till danssalen och lokalen är helt tillgänglighetsanpassad. Under hösten har salen komplette-
rats med ljudanläggning och draperier. Kulturskolan har även fått möjlighet att nyttja ytterligare en 
lokal i Hjälmstaskolans huvudbyggnad under hösten, vilket lett till mer effektivt nyttjande av perso-
nalens arbetstid. I lokalresursplaneringsgruppen lyfts kulturskolans fortsatta behov av samlade och 
mer tillgängliga lokaler. 

Ett samarbete med Täby kommuns kulturskola har påbörjats under hösten genom att planera deras 
bildelevers vårutställning i utställningsrummet i Vallentuna kulturhus. I kulturhusets foajé har ett 
nytt samarbete med en ny bluesförening startats upp. I syfte att uppmuntra privata aktörer att visa 
sin egen konst har en öppen konstvägg öppnats i kulturhusets foajé. Under hösten har denna verk-
samhet kommit igång och fyra utställningar har visats där. 

Verksamhetssystemet StudyAlong som implementerades på kulturskolan vid årsskiftet kommer på 
sikt ge en mer effektiv elevhantering och ökad kvalitet i kommunikation med kund. Under det 
gångna första året har dock implementeringen av systemet tagit mycket resurser i anspråk. 

Samarbetet med företaget Nagoon kring digital plattform för kulturmiljöer är avslutat på grund av 
att företaget inte levererade det som var överenskommet och för att tekniken inte var färdig. 
Materialet som tagits fram om Markim Orkesta finns kvar och är nåbart via plattformen. Arbete 
pågår med att hitta andra nya digitala sätt att informera om våra kulturmiljöplatser. 

Kulturnämnden utvecklar verksamheten och ökar kostnadseffektiviteten med relevant kompetens-
utveckling för all personal. Kompetensutvecklingsbehov stäms även av i samband med medarbetar-
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samtal. Förutom kurser och utbildningar för personalen, är även satsningar på nya verksamhets-
former, nya uppdrag och aktiviteter ett lärande för var och en och för hela personalgruppen till-
sammans. 

Första årets Stärkta bibliotek-bidrag redovisades till Kulturrådet under hösten. Arbetet fortsätter 
som planerat med kommande års utvecklingsarbete där bland annat det rörliga biblioteket ingår. 
Och med kulturbilen, som levererades i december, kommer arbetet med det rörliga biblioteket att 
underlätta. 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

 

SCB, Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur 68  68  

- Biblioteksverksamheten 8,2  8,3  

- Utställnings- och konstverksamheter 7,0  7,1  

- Teaterföreställningar och konserter 6,3  6,5  

     

Antal besök, kulturhuset 245 099 223 895 214 215  

     

Kommentar 

NRI-index (Nöjd-Region-Index) för Kultur för helår 2019 landade på 68, vilket var detsamma som 
år 2017. Det kan jämföras med NRI-index på 61 i genomsnitt för samtliga kommuner som deltog i 
undersökningen 2019. 

Däremot minskar nöjdheten med samtliga underrubriker som "Biblioteksverksamheten", "Utställ-
nings- och konstverksamheter" samt "Teaterföreställningar- och konserter" mellan undersökningen 
år 2017 och 2019, om än marginella minskningar. Något som kan ha med utbudet och dess innehåll 
att göra, men likväl kan ha med svårigheten att nå igenom dagens informationsbrus med det breda 
kulturutbud som erbjuds. 

Om medborgarundersökningen: Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag 
av Vallentuna kommun en attitydundersökning bland Vallentunaborna. I medborgarundersökning-
en får cirka 1 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18 – 84 år, möjlighet att tycka till om kom-
munen och dess verksamheter genom att svara på en enkät. Frågeområdenas resultat redovisas som 
betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. 
Gränsen för ”nöjd” går vid 55, och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Antal besök i kulturhuset fortsätter att öka. Förutom ökning av nämndens egna verksamheter kan 
även kontaktcenters närvaro i kulturhuset och nu även Café Form, vara bidragande orsaker till det 
ökade antalet besökare. 

Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal ämneskursplatser (inklusive ensembler), Kulturs-
kolan 

 1 144 978 967 

Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan  59 %/41% 
60 

%/40% 
59 

%/41% 

Antal unika elever, Kulturskolan  782 765 751 

Fördelning i åldrar 4-6/7-9/10-13/14-20, Kulturskolan  
4 %/35%/ 
40%/22% 

7 %/35%/ 
40%/18% 

6 %/32%/ 
41%/20% 

Antal kortkursplatser, Kulturskolan  70 - - 
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Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kultursko-
lan 

 1300 / 56 
1500 / 

157 
1600 / 

285 

Antal föreställningar, Kulturskolan  70 70 70 

     

Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program 
/ totalt antal egna program (inkl. samarbeten) 

 
33 400/ 

593 
45 354 / 

528 
44 240 / 

302 

Varav; antal besökare på barnprogram/antal barnpro-
gram 

 
16 300/ 

413 
16 182 / 

404 
7 327 / 

94 

Varav samarbeten  77 - - 

Antal Skapande skola-program per elev  2,3 - - 

Bokningsgrad Kulturrummet i Kulturhuset och Vallen-
tuna teater 

 71 % 54 % - 

     

Antal utlån/invånare biblioteket  5,5 5,4 5,6 

Antal aktiva låntagare (aktiv = minst 1 lån per år) 
biblioteket 

 10 472 9 378 9 237 

Antal barn 0-17 år som deltagit i aktiviteter / antal 
aktiviteter, biblioteket 

 
3 294/ 

220 
5 261 7 368 

Antal vuxna (över 18 år) som deltagit i aktiviteter / 
antal aktiviteter, biblioteket 

 
2 392 / 

150 
2 011 1 109 

     

Kommentar 

Antalet unika elever för kulturskolan har en ökande trend vilket är glädjande att se, och fördelning-
en mellan tjejer och killar fluktuerar marginellt mellan åren. 

Anledningen till att Kulturenhetens program visar lägre totalt antal besökare än tidigare år, beror på 
att Skapande skola-statistiken tidigare har räknats på ett felaktigt sätt. Detta har setts över och för 
år 2019 är beräkningen korrekt. 

Bokningsgraden i Kulturrummet i Kulturhuset samt Vallentuna teater har ökat. Detta tack vare ökat 
nyttjande av lokalen för egna arrangemang, och att externa aktörer bokat lokalen i större utsträck-
ning jämfört med tidigare år. 

Biblioteket har erbjudit färre platser på barnaktiviteterna än tidigare år. Bland annat har biblioteket 
slutat ha pysselaktiviteter i kreativa verkstan, där det nu är kulturenheten som har hela ansvaret. 
Därav ses en minskning i antal barn 0-17 år som deltagit i aktiviteter. 

Analys - Miljö 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 
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Kommentar 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Mnkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Avvikelse 
2017 

Kulturnämnden 1,0 -44,4 0,1 0,6 0,0 

      

Kommentar 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

TOTALT        

K -48,8 -48,9 100 % -0,1 -48,4 -49,2 102 % 

I 4,4 4,6 104 % 0,2 4,1 5,5 133 % 

N -44,4 -44,3 100 % 0,1 -44,3 -43,7 99 % 

Politisk verksamhet    

K -0,4 -0,4 99 % 0 -0,4 -0,3 88 % 

I - - - - - - - 

N -0,4 -0,4 99 % 0 -0,4 -0,3 88 % 

Administration  

K -2,7 -2,3 85 % 0,4 -2,1 -1,9 92 % 

I - - - - - - - 

N -2,7 -2,3 85 % 0,4 -2,1 -1,9 92 % 

Bibliotek  

K -17,3 -17,3 100 % 0 -16,5 -16,6 101 % 

I 0,9 0,7 75 % -0,2 0,4 0,5 148 % 

N -16,4 -16,6 101 % -0,2 -16,1 -16,1 99 % 

Kulturskola  

K -14,7 -14,9 101 % -0,2 -14,7 -14,7 100 % 

I 2,7 2,8 103 % 0,1 2,9 2,9 100 % 

N -12,0 -12,1 101 % -0,1 -11,8 -11,8 100 % 

Kulturenheten  

K -13,8 -14,1 102 % -0,3 -14,8 -15,7 106 % 
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Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

I 0,9 1,2 133 % 0,3 0,9 2,1 222 % 

N -12,9 -12,9 100 % 0 -13,9 -13,6 98 % 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Kulturnämnden redovisar ett överskott om 0,1 mnkr vid årets slut. Överskottet är hänförligt till 
lägre personalkostnader än budgeterat inom enheten Administration. 

Vid rapporteringen per oktober månad prognostiserades ett underskott vid årets slut för kultursko-
lan och biblioteket. Så blev också fallet och vid årets slut redovisar kulturskolan ett underskott om 
0,1 mnkr, vilket är hänförligt till något högre personalkostnader jämfört med vad som budgeterats. 

Biblioteket redovisar vid årets slut ett underskott om 0,2 mnkr. Detta är främst hänförligt till lägre 
intäkter än budgeterat, vilket beror på att statsbidraget Stärkta Bibliotek som erhölls för 2018-2019 
inte kunnat nyttjas till fullo då den planerade kulturbilen blivit rejält försenad. Bidrag redovisas inte 
som en intäkt när de erhålls, utan först när kostnader och aktiviteter kopplade till bidraget uppstår 
och utförs. 

Kulturenheten redovisar en budget i balans vid årets slut. Enheten har haft högre intäkter inom 
programverksamheten som möts av högre kostnader kring evenemang i motsvarande omfattning. 

Nämnden har fått beviljade statsbidrag från Kulturrådet för Skapande Skola för läsåret 2019-2020 
om knappt 2,0 mnkr. Nämnden skapar verksamhet för hela statsbidraget, vilket innebär ökade 
kostnader. Summan av kostnaderna och intäkterna (statsbidraget) är dock noll. Även kulturskolan 
har fått statsbidrag för året 2019-2020 (0,2 mnkr) liksom biblioteket i form av satsningen Stärkta 
Bibliotek (0,7 mnkr). 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % 
Avvikelse mot 

budget 

Totalt (mnkr) 0,5 0,0 0 % 0,5 

Årligt anslag 0,5 0,0 0 % 0,5 

     

     

     

Kommentar 

Nämnden har inte använt det årliga anslaget under 2019. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2019 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr)       
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  2019 Totalt, projekt  

       

Kommentar 

Nämnden har inte genomfört några investeringar under 2019. 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal anställda 57 57 56 

Varav tillsvidareanställda 52 51 51 

Antal årsarbetare 49 48 48 

Medelålder 47,9 47,6 45,1 

Medellön (tkr) 33,8 33,0 31,9 

Medianlön (tkr) 32,2 31,5 30,3 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 39,3 % 47,5 % 30,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,4 % 10,0 % 1,4 % 

Kvinnor 3,5 % 1,9 % 2,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 5,6 % 1,5 % 1,1 % 

30 - 49 år 2,3 % 3,5 % 1,8 % 

50 år och äldre 3,2 % 5,2 % 3,2 % 

Samtliga 2,9 % 4,0 % 2,3 % 

Personalomsättning 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Tillsvidareanställda medarbetare 7,7 % 9,8 % 9,7 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Anställda, andel män 25 % 28 % 27 % 
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Medarbetarenkät 2019 

Område 
Kommunen 
totalt 2019 

Kultur 2019 ** 
Kultur och 
fritid 2019 

Kommunen 
totalt 2018 

Kultur och 
fritid 2018 

Motivation 81 84 79 80 77 

Ledarskap 82 91 87 80 82 

Styrning 80 88 82 79 84 

HME 81 88 83 80 81 

Kompletterande text: 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. Resultaten som redovisas är från 2019.  

** Kulturförvaltningens resultat för 2019 har separerats från SKLs indelning (Kultur och fritid) 

Kommentar 

Få långtidssjukskrivna får stort genomslag i en liten organisation. Under de senaste åren har ett 
strukturerat och långsiktigt arbete genomförts med långtidssjukskrivna och medarbetare med upp-
repad korttidsfrånvaro, vilket har haft positiv effekt. Rehabiliteringsplaner är upprättade för samt-
liga långtidssjukskrivna medarbetare. 

Medarbetarenkäten visar på motiverade medarbetare, en förvaltning med gott ledarskap samt bra 
styrning. Nämnden redovisar ett högt HME (Hållbart medarbetarengagemang) där samtliga HME-
värden för kulturnämnden 2019 ligger över det kommunala genomsnittet. 

Sammantaget har nämnden låg sjukfrånvaro, en personalomsättning som sjunkit jämfört med tidi-
gare år, samt höga HME-värden som tyder på trivsel bland medarbetarna. En fin trend som nämn-
den arbetar för att behålla. 
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