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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35
Månadsuppföljning januari-juni 2020 (KN 2020.010)

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

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs och 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.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-30, Månadsuppföljning januari-juni 2020
 Månadsuppföljning januari-juni 2020
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-juni 2020

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

Ärendet i korthet
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs och 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.

Handlingar
Tjänsteskrivelse, 2020-06-30, Månadsuppföljning januari-juni 2020
Månadsuppföljning januari-juni 2020

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

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. 

Kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om 21,9 mnkr (49 %) efter juni månad. Prognosen 
för helåret är ett överskott om 0,4 mnkr. 

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Kulturenheten Ej tillsätta vakanta tjänster 0,1 

Kulturenheten Färre arrangemang 0,2 

Kulturskolan Ej tillsatta 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. 

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av 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 

-0,2 -0,2 

    

    

    

    

    

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,4 -0,5 
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Kommentar 

Driftredovisning 

Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2020 
Avvi-
kelse 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT          

K -48,9 -23,8 49 % -47,9 1,0 -48,8 -24,0 49 % -48,9 

I 4,0 1,9 48 % 3,4 -0,6 4,4 2,1 47 % 4,6 

N -44,9 -21,9 49 % -44,5 0,4 -44,4 -21,9 49 % -44,3 

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,2 44 % -0,3 0 -0,4 -0,2 50 % -0,4 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,2 44 % -0,3 0 -0,4 -0,2 50 % -0,4 

Administration  

K -2,1 -1,0 49 % -2,1 0 -2,7 -0,6 24 % -2,3 

I 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

N -2,1 -1,0 49 % -2,1 0 -2,7 -0,6 24 % -2,3 

Kulturenheten  

K -14,0 -6,5 47 % -13,4 0,6 -13,8 -6,8 49 % -14,1 

I 0,8 0,2 31 % 0,4 -0,4 0,9 0,6 63 % 1,2 

N -13,2 -6,3 48 % -13,0 0,2 -12,9 -6,2 48 % -12,9 

Bibliotek  

K -17,5 -8,6 49 % -17,4 0,1 -17,3 -8,7 50 % -17,3 

I 
0,3 0,3 118 

% 
0,4 0,1 0,9 0,2 24 % 0,7 

N -17,2 -8,3 48 % 17,0 0,2 -16,4 -8,5 52 % -16,6 

Kulturskolan  

K -15,1 -7,5 50 % -14,8 0,3 -14,7 -7,7 52 % -14,9 

I 2,9 -1,3 45 % 2,6 -0,3 2,7 1,3 49 % 2,8 

N -12,1 -6,2 51 % -12,1 0 -12,0 -6,4 53 % -12,1 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Driftsredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal (mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig 
åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Kommentar 

Kulturnämnden har en nettobudget på 44,9 mnkr för år 2020. Riktvärde per halvår är en förbruk-
ning om 50 procent och kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om 49 procent. Prognosen 
för helåret för nämnden är ett överskott om 0,4 mnkr. 

Flertalet av kulturenhetens arrangemang har blivit inställda på grund av coronapandemin vilket 
resulterat i lägre biljettintäkter, men kompenseras till stor del av lägre arrangemangskostnader. 
Även teknikeruppdrag och lokaler har bokats av med förlorade intäkter som följd. Under hösten 
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planeras arrangemang att genomföras i mindre omfattning än normalt för att kunna säkerställa att 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs. 
 
Prognosen för helåret är ett överskott om 0,2 mnkr för kulturenheten vilket dels beror på lägre per-
sonalkostnader, och dels lägre söktryck på kulturbidrag då arrangemang inte kan genomföras av 
kulturföreningar i samma utsträckning på grund av coronapandemin. 
 
Biblioteksverksamheten har minskade öppettider till följd av coronapandemin vilket ger minskade 
personalkostnader. Prognosen för helåret är ett överskott om 0,2 mnkr. 
 
Kulturskolan prognostiserar något minskade intäkter på grund av att viss gruppundervisning inte 
kunnat genomföras under coronapandemin, samt att en påbörjad kurs inte kunnat genomföras un-
der våren. För att bemöta de minskade intäkterna tillsätts inte vakanta tjänster fullt ut. 
 
Totalt prognostiserar kulturnämnden ett överskott om 0,4 mnkr. 
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