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§ 23
Tertialrapport januari – april 2020 (KN 2020.023)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april månad 
samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under 
året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter som 
innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet.

Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten per tertial 1 fokuserad på uppföljning 
av ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten 
efter åtta månader.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-04, Tertialrapport januari-april 2020
 Tertialrapport januari-april 2020
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Tjänsteskrivelse

Tertialrapport januari – april 2020

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter 
april månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex
tillfällen under året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa
rapporter är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl
ekonomi som verksamhet.

Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten per tertial 1 fokuserad på 
uppföljning av ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i 
delårsrapporten efter åtta månader.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-05-04, Tertialrapport januari-april 2020
2. Tertialrapport januari – april 2020

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Akten
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Tertialuppföljning januari-april, kort version 

Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten för tertial 1 fokuserad på uppföljning av 
ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten efter åtta 
månader. 

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en eko-
nomi i balans. Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av coro-
napandemin. 

Ekonomi 

Sammanfattning 

Kulturnämnden redovisar ett nettoresultat om 14,1 mnkr (31 procent) för tertial 1. Under perioden 
har inga investeringar genomförts. Det årliga anslaget om 0,5 miljoner kvarstår per det första tertia-
let men planeras att användas senare under 2020. 

Prognosen per helår är ett överskott om 0,1 mnkr tack vare framför allt lägre personalkostnader 
inom biblioteksverksamheten. 

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
prognos 

2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Kulturnämnden 1,0 -44,9 0,1 0,1 0,6 

      

Åtgärder vid befarad negativ avvikelse 

Planerade åtgärder för att hantera befarad negativ avvikelse 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Kulturenheten Ej tillsätta vakanta tjänster 0,1 

Kulturenheten Färre arrangemang 0,2 

Kulturskolan Ej tillsätta vakanta tjänster fullt ut 0,2 

   

   

   

   

Kommentar 

För att möta de minskade intäkter som kulturnämnden drabbas av till följd av coronapandemin har 
ovanstående åtgärder vidtagits. 
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Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin 

Nedanstående tabell visar de ekonomiska effekterna som coronapandemin beräknas ge. 

Kostnader relaterade till coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Kulturenheten Minskade intäkter pga inställda arrangemang, samt 
minskade lokalbokningar och teknikeruppdrag 

-0,2 -0,3 

Kulturskolan Inställd gruppundervisning samt en kurs som inte 
kunnat genomföras 

-0,1 -0,2 

    

    

    

    

    

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,3 -0,5 

 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT          

K -48,9 -15,6 32 % -48,3 0,6 -48,8 -15,9 32 % -48,9 

I 4,0 1,5 39 % 3,5 -0,5 4,4 1,7 40 % 4,6 

N -44,9 -14,1 31 % -44,8 0,1 -44,4 -14,1 32 % -44,3 

Varav 
corona 

 -0,3  -0,5      

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,1 26 % -0,3 0 -0,4 -0,1 36 % -0,4 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,1 26 % -0,3 0 -0,4 -0,1 36 % -0,4 

Administration  

K -2,1 -0,7 32 % -2,1 0 -2,7 -0,4 13 % -2,3 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -2,1 -0,7 32 % -2,1 0 -2,7 -0,4 13 % -2,3 

Bibliotek  
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Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

K -17,5 -5,7 32 % -17,4 0,1 -17,3 -5,9 34 % -17,3 

I 0,3 0,2 50 % 0,3 0 0,9 0,1 16 % 0,7 

N -17,2 -5,5 32 % -17,1 0,1 -16,4 -5,8 35 % -16,6 

Kulturskola  

K -15,1 -4,8 32 % -14,9 0,2 -14,7 -4,9 33 % -14,9 

I 2,9 1,1 40 % 2,7 -0,2 2,7 1,1 42 % 2,8 

N -12,1 -3,7 30 % -12,1 0 -12,0 -3,8 31 % -12,1 

Kulturenheten  

K -14,0 -4,4 31 % -13,7 0,3 -13,8 -4,6 34 % -14,1 

I 0,8 0,2 29 % 0,5 -0,3 0,9 0,5 56 % 1,2 

N -13,2 -4,2 32 % -13,2 0 -12,9 -4,1 32 % -12,9 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

* varav corona = driftsbudgetens totala nettokostnader relaterade till corona-pandemin 

Kommentar 

Kulturnämnden har en budget på 44,9 mnkr för år 2020. Riktvärde för årets första tertial är en för-
brukning om 33 procent och kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om 31 procent. Progno-
sen för helåret för nämnden är ett överskott om 0,1 mnkr. 

Biblioteksverksamheten har minskade öppettider till följd av coronapandemin vilket minskar kost-
naderna genom att färre vikarier behöver tas in och kostnader för OB-tillägg minskar. Samtidigt 
minskar intäkterna när antalet besökare och låntagare är färre, och exempelvis förseningsavgifter 
tagits bort under perioden. Prognosen för helåret är ett överskott om 0,1 mnkr. 

Kulturskolan räknar med minskade intäkter på grund av att viss gruppundervisning inte kunnat ge-
nomföras under coronapandemin, samt att en påbörjad kurs inte kunnat genomföras under våren. 
För att bemöta de minskade intäkterna tillsätts inte vakanta tjänster fullt ut. 

En viss oro finns att färre vågar boka kulturskolans kurser inför hösten nu när läget är ovisst. Om 
intäkterna visar sig bli lägre även under hösten kan nämnden behöva vidta ytterligare åtgärder än 
de som planerats per första tertialet. 

Flertalet av kulturenhetens arrangemang har blivit inställda på grund av coronapandemin vilket re-
sulterat i lägre biljettintäkter, men också lägre arrangemangskostnader. Även teknikeruppdrag och 
lokaler har bokats av med förlorade intäkter som en följd av pandemin. En åtgärd som vidtas är att 
inte tillsätta en tjänst som blir vakant under våren, vilket tillsammans med lägre arrangemangskost-
nader bedömts tillräckligt i nuläget för att i slutet av året nå en budget i balans. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2020 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (mnkr) 0,5 0 - 0,5 0 

      

      

      

      

Kommentar 

Per årets första tertial har det årliga anslaget inte använts, men planen är att nyttja det årliga ansla-
get till investeringar i teknisk utrustning på kulturhuset under 2020. 

Medarbetare 

Nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald baseras på samtliga medar-
betare med månadslön oavsett anställningsform. 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 56 57 57 

Varav tillsvidareanställda 51 52 51 

Antal årsarbetare 47 49 48 

Medelålder 48 48 48 

Medellön (tkr) 34,6 33,8 33,0 

Medianlön (tkr) 33,0 32,2 31,5 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 12,5 % 39,3 % 47,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,1 % 1,4 % 10,0 % 

Kvinnor 5,1 % 3,5 % 1,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 0,4 % 5,6 % 1,5 % 

30 - 49 år 3,6 % 2,3 % 3,5 % 

50 år och äldre 4,5 % 3,2 % 5,2 % 

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

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 0 % 7,7 % 9,8 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 29 % 25 % 28 % 

Analys - Medarbetare 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i förhållande till samma period föregående år, varav andelen 
långtidssjuka 60 dagar eller mer har minskat markant sedan föregående perioder. Ökningen av 
sjukfrånvaro är märkbar bland kvinnor och bland åldersgrupperna 30-49 år samt 50 år och äldre. 

Sjukfrånvaron steg markant i mars månad i samband med coronavirusets utbrott. Vallentuna kom-
mun och kulturförvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att medarbetare 
ska stanna hemma vid förkylningssymptom och därtill två dagar extra efter att symptom försvunnit. 
Dialog har förts kring möjligheter till distansarbete för att minska smittspridningen. Distansarbete 
har erbjudits de medarbetare med möjlighet till detta utan inverkan på den samhällsviktiga verk-
samheten. En stor del av verksamhetens medarbetare har arbeten som behövt utföras på plats och 
har därmed haft daglig kontakt med besökare och kunder, vilket påverkat sjukfrånvaron inom dessa 
avdelningar. 

Åtgärder har införts i försök att minimera smittspridning och förbättra arbetsmiljön för de medar-
betare som arbetat i verksamhetens lokaler. Exempelvis har biblioteket under perioden infört be-
gränsade öppettider samt låtit återlämningsluckan utanför lokalerna vara öppen dygnet runt. En 
stor del av programverksamheten har ställts in och en del kulturevenemang för barn och unga har 
genomförts enligt plan. Visirtillverkning har genomförts med frivilliga i verksamhetens lokaler för 
att stötta vård och omsorgsverksamheterna. 
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