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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Helena Klange Bruttokostnad *: 48,2 
Mn
kr 

 

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 44,0 
Mn
kr 

 

 Förvaltningschef: Petri Peltonen Budgetavvikelse i år: 0,9 
Mn
kr 

 

 Antal årsarbetare: 47 Budgetavv. föregående år: 0,1 
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 utsmyck-
ningsuppdrag. Nämnden är huvudman för Vallentuna teater och Vallentuna kulturhus. 
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Viktiga händelser under året 
Kulturnämndens verksamheter påverkades på många sätt av coronapandemin som drabbade värl-
den under 2020 och har anpassat verksamheterna efter de restriktioner och allmänna råd som har 
kommit under året. Nämnden har arbetet för att i hög grad ställa om verksamheterna istället för att 
ställa in. Där det har varit möjligt har nämnden erbjudit digitala föreställningar och konserter samt 
programverksamhet med begränsad publik. Delar av nämndens programverksamhet har däremot 
fått ställas in och årets sista veckor fick nämndens alla verksamheter stänga med anledning av de 
skärpta restriktionerna. 

Kulturskolan har erbjudit distansundervisning och anpassat all fysisk verksamhet till att bedrivas så 
smittsäkert som möjligt. Kulturskolan har även genomfört digitala konserter, ett digitalt öppet hus 
samt en digital julkalender som spred glädje och kulturupplevelser. 

Biblioteksverksamheten har haft anpassade öppettider sedan pandemin startade och har även be-
hövt begränsa antalet samtidiga besökare i huvudbiblioteket till först tio och sedan till åtta personer. 
Biblioteksverksamheten har anpassats från att vara en plats för bland annat demokrati, mänskliga 
möten och studier till att vara en verksamhet som har erbjudit möjligheter till snabba ärenden och 
korta besök. 

Kulturenheten har möjliggjort kulturverksamhet trots restriktionerna och goda exempel är cirkus-
festivalen Cirkusmania med Cirkus Cirkör och ett spännande exempel på digitalt utbud var "Tribute 
to ABBA"  som livestreamades över hela världen från Vallentuna teater. 

Nämnden har arbetat för att utveckla kommunens kulturmiljöer som besöksmål. Tillsammans med 
Täby kommun har nämnden utvecklat Runriket som också har fått en ny hemsida. 

Kulturnämnden genomförde Funkisfestivalen, trots den rådande situationen, tillsammans med fri-
tidsnämnden och denna gång livesändes den istället för att ha publik på plats. 

1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. För att uppmärksamma det hade kulturnämn-
den tillsammans med fritidsnämnden ett gemensamt tema - Barnkonventionen, och stor del av 
årets program och aktiviteter belyste barnens rättigheter. 

I slutet av 2019 införskaffades en "kulturbil"  för att ännu bättre nå ut i hela Vallentuna kommun. 
Under 2020 har kulturbilen bland annat använts för leveranser av böcker till personer i riskgrupp 
och/eller med funktionsnedsättning, leveranser till familjer som önskade en "överraskningsbok-
påse" till sina barn samt till de som önskade få sin reserverade media levererad hem. 

Kommunfullmäktige antog under hösten en ny biblioteksplan som gäller för perioden 2020 - 2025. 

I början av året blev Peter Tillbergs väggmålning ”Det rasande berget” som var placerad i en av Val-
lentuna kommuns skolor, till hälften övermålad. Nämnden har tillsammans med konstnärens efter-
levande arbetat för att skapa en konstruktiv lösning och i december beslutade kulturnämnden att 
köpa in en skulptur av Peter Tillberg. Under året har även ett nytt konstprojekt i Kristineberg initie-
rats, vilket är det första konstprojektet som följer kommunens antagna konstpolicy. 

Under året har nämnden gått in i samarbetet och pilotprojektet ”Kulturskola över kommungränser”. 
Samarbetet innebär att de ingående kommunerna; Vallentuna, Täby och Sollentuna, gör det möjligt 
för elever att gå i kulturskola även i en kommun där de inte är folkbokförda. 

Kulturnämnden har beviljats statliga medel för Skapande skola, Stärkta bibliotek samt utveckling av 
kulturskolan. 
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Verksamhetsförändringar 
Inga större verksamhetsförändringar har genomförts under året. 
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Framtiden 
Kulturnämnden och dess medarbetare värnar om grundläggande demokratiska värden och arbetar 
för att verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Under 2021 kommer kulturnämnden, tillsam-
mans med fritidsnämnden, uppmärksamma temat "Demokrati" samt "Friluftslivets år". Årets akti-
viteter ska genomsyras av dessa teman i syfte att fira och uppmärksamma demokratin och friluftsli-
vet. 

Nämndens medarbetare bidrar till utvecklingen av Vallentunas kulturliv och verkar för att erbjuda 
ett rikt kulturliv även under de utmaningar som den rådande pandemin skapar. Arbetet med att 
ställa om verksamheten, inte ställa in, fortsätter således under 2021. Bibliotek Vallentuna utvecklar 
tillgängligheten med en ny webbportal där biblioteket blir en virtuell arena och ökar på så vis till-
gången till bibliotekens utbud. 

Den 4:e januari 1951 överlämnades ABF-biblioteket till kommunen vilket betyder att Vallentuna 
bibliotek firar 70 år vilket kommer uppmärksammas under 2021. 

Kulturnämnden fortsätter att delta och initiera regionala samarbeten för att skapa fler och bättre 
förutsättningar för Vallentunas invånare till ett brett kulturutbud av hög kvalitet samt för att nå nya 
målgrupper. I linje med det ingår Kulturskolan i ett delregionalt samarbete i syfte att utveckla verk-
samheterna för att på ett bättre sätt inkludera barn och unga med olika funktionsvariationer. Kul-
turskolan erbjuder nu också en ny typ av verksamhet i Kårsta som är öppen och avgiftsfri i syfte att 
stimulera till ökat deltagande i en del av kommunen där deltagandet varit lägre under en tid. 

Under 2020 startade pilotprojektet "Kulturskola över kommungränser" i samarbete med Täby kom-
mun och Sollentuna kommun. Projektet fortlöper till 30 juni 2021 och kommer att utvärderas för ett 
kommande beslut om samarbetet ska fortsätta eller ej. Under våren kommer Norrtälje kommun 
ingå ett begränsat samarbete med Vallentuna kommun för att prova på samarbetsmodellen. 

Kulturnämnden utökar sina lokaler med tre nya från och med den 1 januari 2021. Skolmuseet, 
Väsby kvarn och Disponentvillan på Åby gata 3 flyttar in under nämndens ansvar. I samtliga lokaler 
kommer det att bedrivas kulturverksamhet och kulturföreningar får möjligheter att hyra lokaler i 
Disponentvillan. De tre byggnaderna är kulturhistoriskt intressanta och förhoppningen är att kunna 
öppna upp för skolbesök och offentlig verksamhet i både Skolmuseet och Väsby kvarn framöver. Ar-
betet med kulturmiljöer som besöksmål utvecklas också genom en ny podcast om kulturmiljöer som 
kommer att sändas av nämndens nya antikvarie. 

Vallentuna kommun är under 2021 residens för en kommunkoreograf. Dansgruppen Arkeolog8 
kommer framförallt arbeta med elever i mellanstadiet men även andra grupper som kulturskolan, 
fritidsgårdar och Vallentuna bibliotek. 
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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 6 

Målet är uppfyllt: 5 3 

Målet är delvis uppfyllt: - 3 

Målet är ej uppfyllt: - - 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsik-
tigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Under 
året har evenemang anordnats med miljö, hållbarhet och återbruk i fokus, för att öka invånarnas 
kunskap, medvetenhet samt inspirera till en mer hållbar livsstil. Ett konkret exempel på detta är 
kursen Bli klimatinspiratör! som nämnden arrangerade tillsammans med ABF. Ytterligare evene-
mang med hållbarhetstema har varit inplanerade men tyvärr inte kunnat genomföras på grund av 
coronapandemin. 

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 lovaktiviteter samt dagläger som kulturskolan har arrangerat. 

Arbetet med att förbättra möjligheten att sopsortera i nämndens lokaler har genomförts under året 
och avfallskärl för återvinning och sopsortering finns nu i kulturhusets offentliga miljöer samt i Val-
lentuna teater. 

Nämnden lyfter kulturmiljöer som en resurs samt betydelsen av att ta hänsyn till kulturhistoriska 
värden i samhällsplaneringen, i syfte att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. Detta 
sker bland annat genom de remissvar som nämnden svarat på under året. 

Nämndens mål: Kulturnämnden ska systematiskt minska verksamhet-
ernas klimatpåverkan. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Kulturnämnden ska aktivt bidra till kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden ska använda 
material effektivt, sänka energiförbrukningen och öka inköpen av miljöanpassade varor. Nämndens 
verksamheter når ut till många besökare och invånare i Vallentuna kommun och är en bra kanal för 
inspiration och informationsspridning om hållbar utveckling. Nämnden ska ta tillvara denna kanal 
och ta ett aktivt hållbart ansvar, miljöanpassa verksamheterna och informera om miljö- och klimat-
smarta aspekter. 
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Prioriterade områden: 
- Nämnden ska sänka energiförbrukningen och öka inköpen av miljöanpassade varor.  
- Nämnden ska sprida kunskap om hållbar utveckling och hur Vallentunas invånare kan bidra till 
minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Kulturnämnden arbetar för att inspirera invånare, besökare, elever, tjänstemän och andra använ-
dare att bidra till ett hållbart samhälle. Nämndens verksamheter har under året arrangerat ett flertal 
program med miljö och hållbarhet som tema. 

I och med coronapandemin har kulturnämndens digitala kompetens ökat markant under året. Dels 
har såväl interna som externa möten och program hållits digitalt, men även undervisning på kultur-
skolan har skett på distans med hjälp av digitala verktyg. Detta minskar antal resor för såväl perso-
nal som besökare, och förhoppningen är att detta kan utvecklas ytterligare och bli en del av varda-
gen även när coronapandemin är över. 

Samarbetet med kommunens grundskolor har utvecklats under året genom att erbjuda kursverk-
samhet ute på grundskolor under fritidstid. På så vis minskar behovet för elever och föräldrar att 
transportera sig till kulturskolans egna lokaler. Ett specifikt exempel på detta är ett statsbidragsfi-
nansierat projekt på Kårsta skola där avgiftsfri undervisning skett på plats i Kårsta med kursinne-
håll skapat tillsammans med eleverna. 

Kulturnämnden har en stor påverkansmöjlighet när det gäller att öka allmänhetens kunskap och 
medvetenhet kring miljö och hållbar utveckling, liksom att inspirera och skapa ett ökat intresse för 
dessa frågor. Miljöboktips lyfts fram på egen permanent skyltplats i entrén till biblioteket i kultur-
huset. Lånetygpåsar har skapats som alternativ till bokkassar i plast, och tack vare en artikel i lokal-
tidningen har biblioteksbesökare bidragit med egensydda tygpåsar efter mönster som biblioteket 
tillhandahåller. 

Under året arrangerades kursen Bli klimatinspiratör! tillsammansmed ABF. Detta i syfte att sprida 
kunskap om hållbar utveckling, hur man som invånare kan bidra till minskad miljö- och klimatpå-
verkan och hur man kan inspirera och engagera andra att göra detsamma. 

 

Indikatorn nedan Andel miljömärkta inköp saknar i dagsläget systemstöd för att kunna mätas. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel miljömärkta inköp (%) - - - 
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Nämndens mål: Kulturnämndens verksamheter och föreningsstöd ska 
erbjuda lika rättigheter och möjligheter till ett rikt kulturutbud. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Barnkonventionen blir 2020 lag i Sverige och ska implementeras i nämndens verksamheter. Kultur-
nämndens verksamheter och föreningsstöd ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oav-
sett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Verksamheterna ska ha en hög upple-
velse av trygghet, bidra till en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och arbeta för att motverka 
olika former av utanförskap. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska implementera barnkonventionen i verksamheterna.   
- Nämndens verksamheter och stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik re-
sursfördelning. 
- Nämnden ska utveckla kulturutbudet för personer med funktionsnedsättningar. 

Kulturnämndens tema för år 2020 är Barnkonventionen. Trots coronapandemin har flertalet aktivi-
teter och arrangemang genomförts inom ramen för detta tema. Bland annat visades en stor utställ-
ning om Barnkonventionen i kulturhuset där elever och barn varit med i utformningen, och en mi-
niversion av samma utställning på biblioteksfilialerna i Kårsta och Karby. Även utställningen Kärle-
ken har genomförts som ett samarbete med elever som visat illustrationer. I detta fall från Kulturs-
kolan, Rosendalsskolan och Olympiaskolan. 

Barnkonventionens artikel 31 som handlar om barns rätt till fritid, lek och deltagande i det kultu-
rella och konstnärliga livet, är helt central för kulturskolans huvuduppdrag; estetisk undervisning 
på barns och ungas fria tid. Undervisning ges med barnet/ungdomen i fokus och där eleven till stor 
del kan påverka innehållet. Balansen mellan elevens egen kreativitet och lärarens professionella 
handledning och undervisning är unik. 

Ung kulturbidraget har delats ut till fyra olika ungdomsprojekt under året. Ett ungkulturråd med 
ungdomar kallad Stjärnklart har bildats och de har genomfört flera aktiviteter under året. 

Under hösten kunde sex kostnadsfria och barn- och familjelördagar hållas i kulturhuset med god 
uppslutning. Flera olika kulturuttryck fick ta plats och det erbjöds bland annat teater, musikrytmik, 
kreativ verkstad och knattebio. Ett nytt samarbete var Gör din egen podcast - en kurs för unga som 
arrangerades tillsammans med ABF. Kursen var gratis för deltagarna. 

Kulturnämnden har stor delaktighet i anordnandet av den lokala Funkisfestivalen, en musikfestival 
för funktionsvarierade. Nämnden deltar med produktion, samordning, scen- och musikalisk 
coaching samt bidrar med liveband på festivaldagen. Festivalen sändes, på grund av coronapande-
min, helt utan publik och med ett begränsat antal deltagare men ändock med ett mycket gott resul-
tat. 

Personer med funktionsnedsättning ska, oavsett ålder, ha möjlighet att delta i kulturnämndens 
verksamheter på ett jämlikt sätt. Sammanlagt 20 elever från mellan- och högstadiet på grund-
särskolan Olympia besökte kulturskolan vid två tillfällen under hösten och fick lektioner i slagverk. 
På biblioteket används TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, i alla 
aktiviteter och program för de allra minsta. Tränings- och särskolans elever tas emot på biblioteket 
utifrån respektive grupps behov och gärna före bibliotekets öppnande för att göra miljön så lugn och 
störningsfri som möjligt. 

Under Coronapandemin ges talbokstips via e-post eller telefon till intresserade. Vård- och omsorgs-
boenden får bokdepositioner på långlån, och besök av bibliotekarie ca en gång/månad för högläs-
ning och/eller bildvisning. För dem som inte själva kan ta sig till biblioteket erbjuds hemleverans av 
böcker och andra medier. Böcker kan även beställas och hämtas utanför biblioteken, och fasadåter-
lämningen på biblioteket i kulturhuset är öppen dygnet runt, i syfte att minska antalet besökare i 
biblioteket. 
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I samverkan med flera andra Stockholmskommuner deltar Vallentuna i ett projekt för att öka delak-
tigheten hos ungdomar med funktionsvariationer i kulturskoleverksamhet. Kommunerna har till-
sammans erhållit statsbidrag från Kulturrådet för projektet och målet är att synliggöra det kursut-
bud som finns i kommunerna för målgruppen. 
 
Under året har kulturskolan erhållit 295 000 kr i bidrag från Kulturrådet. Detta gör att nämnden 
kan fortsätta satsningen på en avgiftsfri kurs i kulturverkstad på de flesta av Vallentunas grundsko-
lor. Det har även skapat möjlighet till en satsning med avgiftsfri kulturskoleundervisning på Kårsta 
skola i syfte att öka deltagandet i kulturskolan från boende som har långt till centralorten. Även ett 
nytt barn- och familjekoncept anordnades på Kårsta bibliotek under året: SöndagsKul. 

 

Antal kulturaktiviteter för målgruppen personer med funktionsnedsättning har minskat jämfört 
med föregående år vilket är hänförligt till coronapandemin som försvårat denna typ av arrange-
mang. Antalet bidrag för unga - Snabb Peng har ökat från 2 förra året när bidraget infördes, till 4 
i år vilket delvis förklaras av det arbete som lagts ner för att marknadsföra bidraget till unga och 
göra ansökningsförfarandet enklare och tydligare. Se tabellen nedan. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal kulturaktiviteter för personer med funktionsned-
sättning 

49 133 - 

Antal bidrag till verksamhet för unga (Snabb Peng) 4 2 - 

    

    

Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet 
av hög kvalitet. 

 Målet är uppfyllt 

I syfte att öka kvaliteten och kulturutbudet för unga har kulturnämnden under året arbetat uppsö-
kande med ungdomar för att undersöka deras önskemål och behov när det gäller kultur. Besök har 
gjorts hos Össeby kyrkans ungdomsgrupp, Vallentuna gymnasium, bibliotekets Ungkulturgrupp, 
kulturskolans elever och fritidsgårdarna Mega och Haket. Utifrån de insikter och önskemål som 
framkommit planeras kulturaktiviteter för unga under 2021. 
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Ett annat sätt att jobba med kvalitetsutveckling är att medverka i regionala satsningar och samar-
beten med föreningar, företag och kommuninvånare. Liksom att jobba med kompetensutveckling av 
personalen och studiebesök som nämnden gjort under våren. 

Coronapandemin har påskyndat den digitala utvecklingen och kompetensen inom nämndens verk-
samheter, exempelvis genom digitala möten, kurser och bokcirklar. Digital kompetensutveckling 
har blivit en del av vardagen. Kulturnämnden bidrar till en digitalt kunnig befolkning genom att in-
formera om och hjälpa till med olika digitala tjänster. E-böcker och filmer har via appen Biblio och 
webbaserade Cineasterna mött nya användare, och sommaraktiviteterna för barn och unga har vävt 
ihop det analoga och det digitala. 

Under året har nämnden satsat på verksamhetsutveckling genom bland annat samverkan med 
andra bibliotek, studiebesök samt samarbetet med kulturskola över kommungränser. 

Nämndens mål: Kulturnämnden ska möjliggöra ett brett kulturutbud 
som präglas av mod, bildning och delaktighet 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Kulturnämnden arbetar för en god folkhälsa i Vallentuna kommun genom att möjliggöra ett rikt 
kulturliv. Nämnden arbetar aktivt för att nya kulturföreningar och kulturaktörer ska kunna etablera 
sig i Vallentuna kommun. I dialog med enskilda, föreningslivet och andra kulturaktörer fortsätter 
nämnden utvecklingen av kulturlivet i hela kommunen. I nämndens verksamheter är inkludering, 
inflytande och delaktighet en självklarhet och kommunens invånare involveras i verksamheternas 
planering, utveckling och genomförande. 
 
Kulturnämnden bidrar till kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor genom samverkan med sko-
lorna samt genom att erbjuda elever och förskolebarn en mångfald av kulturaktiviteter.  
 
Nämnden arbetar med omvärldsbevakning, lokalt, nationellt och internationellt och genomför bru-
karundersökningar för att genom kunskap utveckla och säkerställa att ett relevant utbud av inne-
håll, aktiviteter och verksamheter erbjuds. Nämnden arbetar för att nå nya målgrupper med fokus 
på unga.  
 
Prioriterade områden: 
- Nämndens verksamheter ska säkerställa besökarnas och deltagarnas inflytande och delaktighet. 
- Nämnden ska tillsammans med enskilda, kulturföreningar och andra kulturaktörer utveckla, bed-
riva och möjliggöra kulturverksamhet i hela Vallentuna kommun. 
- Nämnden ska bidra till skolans arbete för hög kvalitet och en god fysisk och psykisk hälsa. 

Kulturnämndens verksamheter arbetar på olika sätt med delaktighet och inflytande från besökare, 
deltagare och användare. Kulturskolans breda kursutbud tar hänsyn till invånarnas önskemål. För 
att öka valfriheten har ett samarbete med Täby och Sollentuna inletts under 2020 för att möjliggöra 
att elever kan delta i kulturskola över kommungränserna. Detta ger ökad tillgänglighet och något 
ökat utbud då de olika kommunerna erbjuder en viss variation i kursutbudet. 

Under hösten har kulturskolan genomfört brukarenkäter, en för elever och en för vårdnadshavare. 
Enkäternas resultat ska tillsammans med undersökningen Ung livsstil, som genomfördes under slu-
tet av år 2019, peka ut riktningen i kulturskolans förändringsarbete och utveckling framåt. 

Under våren genomförde kulturnämnden ett fokusarbete med inriktning på ung kultur. Det resulte-
rade bland annat i ett ungkulturråd vid namn Stjärnklart som består av tio ungdomar mellan 17-23 
år. Syftet med gruppen är att fånga upp ungdomars önskemål kring kultur och utifrån detta skapa 
kulturaktiviteter. Vissa aktiviteter har fått ställas in på grund av coronapandemin, men de jobbar 
även uppsökande genom kvällspromenader i Vallentuna för att ha dialog och inhämta ungdomars 
kulturrelaterade önskemål. 

Fokusarbetet med ung kultur resulterade också i en intern projektgrupp med representanter från 
både kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen som tillsammans arbetar för att skapa kulturar-
rangemang för och med unga i åldern 15-21 år under år 2021. 
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Kulturnämnden arrangerar aktiviteter för barn och unga på alla skollov, exempelvis sportlovets 
tema detektiver med koppling till dåvarande utställning i kulturhuset, höstlovet med tema känslor. 
Samtliga aktiviteter genomfördes utifrån rådande restriktioner. 

Coronapandemin har av förklarliga skäl påverkat verksamheternas utbud under året, ett par förfat-
tarprogram har arrangerats av biblioteket, Afternoon Tea i samarbete med ABF och bibliotekets 
vänförening arrangerade ett författarprogram öppet för alla i samband med årsmötet. 
 
Inspiration till läsning och förkovran ges via medieskyltningar i biblioteken, samt via digitala kana-
ler. För dem som inte har möjlighet att besöka biblioteket har kulturbilen varit ett bra komplement 
för att köra ut media till boende runt om i kommunen. 

 

En långsiktig trend nämnden noterat de senaste åren är en ökad efterfrågan av studieplatser i 
biblioteket i kulturhuset, samt i Karby bibliotek. För att möta detta har fler eluttag och laddnings-
möjligheter för dator, mobil och surfplatta installerats. 

I slutet av sommaren hölls en workshop för "motorburen ungdom" på Össeby IP:s parkering. Två 
konstpedagoger hjälpte ungdomar att snygga till sina bilar med bland annat foliedekorer, tyger, 
fransar med mera. Projektet möjliggjordes genom bidraget Snabb peng. En drive-in bio var plane-
rad som avslutning på kvällen men fick ställas in på grund av restriktionerna kring coronapande-
min. 

Kulturskolans dagläger i augusti kunde genomföras enligt plan där cirka 80 barn mellan 10 och 12 
år deltog. Lägret bidrog till bra sysselsättning för eleverna de sista dagarna på sommarlovet och gav 
en bra start på terminen. 

Utifrån restriktioner kopplade till coronapandemin har kulturskolan fått anpassa verksamheten uti-
från varje ämnes förutsättningar. Distansundervisning, utomhusundervisning och minskat antal 
barn i respektive grupp är några av de åtgärder som vidtagits och som gjort att i princip all under-
visning har kunnat fortgå. Med undantag de sista veckornas gruppundervisning för äldre elever som 
i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer behövde ställas in. 

Nämndens programverksamhet inom kulturskolan har påverkats mycket av coronapandemin och 
många program har fått ställas in eller flyttas fram. I många fall har nya arbetssätt kring redovisning 
av elevers arbete och utveckling växt fram, med allt från enklare dokumentation som delas till re-
spektive elev och vårdnadshavare, till större digitala projekt som exempelvis en digital julkalender 
på sociala medier under december månad. 
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Antal kulturaktiviteter som genomförts enligt tabellen nedan har såklart påverkats av coro-
napandemin som gjort att många aktiviteter fått ställas in, vilket gör att samtliga indikatorer vi-
sar på lägre antal aktiviteter under 2020 jämfört med året innan. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal kulturaktiviteter i centralorten 437 801 - 

Antal kulturaktiviteter utanför centralorten 41 77 - 

Antal kulturaktiviteter erbjudna till Vallentunas skolor 392 476 - 

    

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förut-
sättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden har under många år arbetat med att utveckla samarbeten och skapa förutsättningar 
för kulturföreningar och organisationer att verka och växa. Under coronapandemin och alla utma-
ningar som detta har ställt på verksamhet och utövare, har nya digitala arbetssätt utvecklats med 
andra. Tillsammans med det lokala produktionsbolaget PJP gjordes ett första samarbete med digi-
tala sändningar av konserter med den streamade konserten "På egen hand" från Vallentuna kultur-
hus. Ett annat samarbete var med den lokala folkmusikartisten Emilia Amper som tillsammans med 
sin trio gjorde en digital konsert från kulturhuset. 

Kulturnämnden verkar för att finnas i hela Vallentuna samt för att nå fler och nya besökare och an-
vändare. Det satsas även på nya informationskanaler, samarbetssätt och arbetssätt i lärandet, något 
som påskyndats under året i och med coronapandemin. 

För föreningar och andra organisationer skapar nämnden förutsättningar att nyttja de lokaler som 
nämnden ansvarar för, exempelvis Disponentvillan som kulturnämnden kommer ta över tillsam-
mans med barn- och ungdomsnämnden från och med 2021. 

Nämndens mål: Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för för-
eningar och organisationer att verka inom skapande och kreativa nä-
ringar. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Kulturnämnden möjliggör för organisationer och företag att attrahera och genomföra kulturar-
rangemang och produktioner i Vallentuna kommun. Genom samverkan och att skapa goda förut-
sättningar för olika kulturaktörer bidrar nämnden till att stärka och utveckla marknaden för företag 
inom skapande och kreativa näringar.  
 
Prioriterade områden: 
-  Nämnden ska förenkla för kulturföreningar och andra kulturaktörer att genomföra kulturarrange-
mang i hela Vallentuna kommun. 

Kulturnämndens verksamheter har alla påverkats på olika sätt av coronapandemin, men har i den 
utsträckning det varit möjligt fokuserat på att ställa om istället för att ställa in. Ett par exempel på 
omställning är livesändning av årets Rotarykonsert från Kulturrummet med mycket gott resultat, 
utdelandet av stiftelsen Greta Perssons stipendier som gjordes digitalt, digitalt nationaldagsfirandet 
samt luciatåg och digital adventskalender under december av kulturskolans elever. 
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Arrangemang som har kunnat genomföras som vanligt är den årliga Fröshowen där 130 elever och 
lärare framförde musikdramatiska verket Oskar och draken för fyra fulla salonger på Vallentuna Te-
ater i början av 2020. Utöver det har det mesta flyttats utomhus med begränsad publik, exempelvis 
kulturskolans årliga avslutningskonsert med elever som tar studenten. För att erbjuda elever ett bra 
slut på en annorlunda termin genomfördes en konsertturné på äldreboenden och förskolor under 
sommaren. 

Nämnden startade under hösten ett nytt samarbete med Animationsfestivalen Rex som visar anime-
rade kortfilmer för alla åldrar. Filmerna visades som förfilmer innan ordinarie filmvisningar på Val-
lentuna Kulturhus och på TunaBio i Vallentuna Teater. Dessutom visades en filmserie på bildskär-
mar i Vallentuna kulturhus under tre veckor i november. Festivalsamarbetet planeras att fortsätta 
under 2021. 
 
I syfte att underlätta för unga att söka bidraget Snabb peng har en informationsfolder tagits fram 
samt kontakter tagits med bland annat kyrkornas ungdomsgrupper för att sprida information. Även 
hemsidan har uppdaterats med tydligare information och ansökningsblanketter. 

Kulturnämnden har i syfte att förenkla för kulturföreningar och andra kulturaktörer att genomföra 
kulturarrangemang haft många samarbeten under året. Exempelvis på samarbeten är med PRO i 
Karby, Össeby församling, barnavårdscentralen och logopedmottagningen, Svenska kyrkans öppna 
förskola i Kårsta, föreningen Tabasom som erbjuder läxläsning i kulturhuset och som även genom-
fört datorskola på persiska. 

I slutet av året blev det klart att Kulturnämnden tar över Disponentvillan som tidigare hyrts av stu-
dieförbundet Vuxenskolan. Villan kommer att samnyttjas med Barn- och ungdomsnämnden och de-
ras öppna förskoleverksamhet. I villan kommer kulturföreningar och studieförbund kunna bedriva 
verksamhet i ett nytt "föreningarnas hus". 

Indikatorn Antal föreningar som har fått föreningsstöd visar på en ökning mot föregående år, 
medan antal samarbeten med föreningar och organisationer har minskat. Minskningen bedöms i 
sin helhet bero på coronapandemin som begränsat möjligheten att anordna gemensamma kultur-
aktiviteter under året. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal föreningar som har fått föreningsstöd 25 18 - 

Antal samarbeten med föreningar och organisationer 52 92 - 

    

    

Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-
ande storstadsregion. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden deltar aktivt i lokal, delregional och regional samverkan för ett utvecklat kulturut-
bud för invånarna i Vallentuna. Nämnden har bland annat varit drivande projektet kulturskola över 
kommungränser som startade vid årsskiftet. 

Kulturskola över kommungränser är ett pilotprojekt mellan Vallentuna, Täby och Sollentuna där 
kommunerna möjliggör för elever att delta i kulturskola även i en kommun där de inte är skrivna. 
Syftet med projektet är att bredda utbudet samt att möta barn och ungas ökade rörlighet över 
kommungränser. Kundundersökningar har visat att syftet med projektet uppnås för de barn/famil-
jer som deltar, och ytterligare kommuner har visat intresse och nyfikenhet för projektet. 
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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 kulturprogram, kulturskola och bibliotek i stora delar av Vallentuna kommun. 
Biblioteken i Karby och Kårsta används flitigt och möjliggör besök, bokprat, lån och biblioteksin-
formation och bidrar till en levande landsbygd. 

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: Kulturnämnden ska utveckla Vallentuna kommun som 
attraktivt besöksmål. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Vallentuna kommuns rika kulturmiljöer är unika resurser som ger möjlighet till en utvecklad be-
söksnäring. I balans med utvecklingen av Vallentuna kommun som besöksmål ska nämnden värna 
om dess kulturmiljöer och delta aktivt i samhällsplaneringen för att bidra med kunskap i den fysiska 
planeringen. Vallentuna kommun har unika förutsättningar för ett attraktivt och levande kulturliv 
för människor i regionen där höga kulturmiljövärden är en central del och kulturnämnden bidrar 
aktivt till ett angeläget kulturutbud i hela kommunen. 
 
Vi välkomnar studiebesök och seminarier i våra verksamheter och lokaler då det bidrar till vår egen 
utveckling och att sätta kulturkommunen Vallentuna på kartan.  
 
Prioriterade områden:  
- Nämnden ska utveckla och levandegöra Vallentuna kommuns kulturmiljöer som besöksmål. 
- Nämnden ska initiera och delta i regional utveckling för skapa synergieffekter och ett breddat ut-
bud av kulturaktiviteter. 

För att synliggöra Vallentunas kulturverksamhet utanför kommunen har flera kommunöverskri-
dande samarbeten genomförts under året. Exempelvis fortsatte under höstterminen projektet Mu-
sik till vardags med Musikcentrum Öst och två konserter kunde genomföras inom projektet. Tidi-
gare under året gjordes ett lyckat samarbete med produktionsbolaget MTA genom konserten "Wa-
terloo - A tribute to ABBA" som streamades över hela världen från Vallentuna Teater. Ett liknande 
samarbete var den streamade ABBA-konserten "På egen hand" som var ett samarbete med produkt-
ionsbolaget PJP. Två lyckade exempel på när kulturverksamhet ställs om istället för att ställas in. 

I syfte att utveckla verksamheten och skapa synergieffekter i regionen, ingår kulturnämnden i sam-
arbetsforumet NOS (bibliotek i elva kommuner norr om Stockholm), verksamhetsutvecklingsmo-
dellen Våga Visa Bibliotek (sju kommuner) samt i Regionbibliotek Stockholms nätverk. 

I samverkan med flera andra Stockholmskommuner deltar Vallentuna kulturskola i ett tvådelat pro-
jekt för att öka delaktigheten hos ungdomar. Det ena med syfte att öka antalet ungdomar med 
funktionsvariationer i kulturskoleverksamhet. Det andra syftar till att utveckla nya samarbetsmöj-
ligheter och arenor över kommungränserna genom att i dialog med målgruppen (16-19 år) hitta, 
prova och utvärdera nya sätt för kulturskolan att erbjuda undervisning och möjligheter att använda 
estetiska uttryck i sitt identitetsskapande. Kommunerna har tillsammans erhållit statsbidrag från 
Kulturrådet för projektet och målet är att synliggöra det kursutbud som finns i kommunerna för 
målgruppen. 
 
I samarbete med åtta kommuners kulturskolor har Vallentuna initierat en vikariepool för lärare och 
pedagoger i regionen. Systemet heter Recruto och har under november sjösatts och förhoppningen 
är att vi ska minska arbetet och höja kvaliteten vid korta vikariat. 
 
Som ett led i arbetet med att lyfta kulturmiljöer publikt har en inventering och klassificering av kul-
turmiljöer som besöksmål gjorts. Nästa steg är att specifika besöksmål ska väljas ut och utvecklas 
utifrån inventeringen. 
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En annan satsning kring att göra kulturmiljöer mer tillgängliga är lanseringen av en ny hemsida till 
Runriket, www.runriket.se, där designen och informationen har uppdaterats. Hemsidan kommer 
löpande uppdateras med ny information. 

Under hösten kunde kulturskolans stråkorkestrar genomföra en fantastisk konsert för en begränsad 
publik på Musikaliska, Nybrokajen 11. 

 

Gällande indikatorn nedan Antal kulturmiljöer som besöksmål, så pågår ett arbete med att defini-
era kulturmiljöer vilket gör att rapportering inte varit möjlig för perioden. Antal kommunöver-
skridande samarbeten har dock ökat markant sedan föregående år. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antal kulturmiljöer som besöksmål - - - 

Antal kommunöverskridande samarbeten 18 11 - 

    

    

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffek-
tivt. 

 Målet är uppfyllt 

Kulturnämndens viktigaste resurs är medarbetarna och nämnden arbetar för att erbjuda relevant 
och bra kompetensutveckling som i förlängningen utvecklar verksamheterna såväl som medarbe-
tarna. Nämnden arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö för att 
behålla medarbetare. Nämnden har tagit fram arbetsmiljömål för 2020 som alla chefer har arbetat 
med under året tillsammans med medarbetarna. Hittills under året har stort arbete lagts på att ha 
en god och trygg arbetsmiljö för medarbetarna under coronapandemin. 

I syfte att bevaka och tillgodose nämndens långsiktiga lokalbehov och verka för effektivt nyttjande 
av lokaler arbetar nämnden med kommunens övergripande lokalresursplan. Arbetet möjliggör en 
högre nyttjandegrad av både egna och externa lokaler och anläggningar. I den kommungemen-
samma lokalresursplanen förtydligas nämndens lokalbehov på såväl kort som lång sikt. 

Samnyttjande av lokaler är en bra metod för kostnadseffektivitet. Kulturnämnden ser goda möjlig-
heter till att dela lokaler med andra enheter och förvaltningar i kommunen. Under höstterminen har 
kulturskolan exempelvis utökat utbytet av lokaler på Karlslundsskolan norra och från årsskiftet 
kommer kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden samarbeta kring nyttjandet av Dispo-
nentvillan. 
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Under ett år med mycket oro och ovisshet har många användare uppskattat att något i tillvaron är 
konstant där både kulturskolan och biblioteket stått för en normalitet och trygghet i mångas vardag. 
Båda verksamheterna har i mångt och mycket kunnat hålla öppet och bedriva verksamhet under 
större delen av året. En kostnadseffektiv insats för kommunens alla invånare då många vänder sig 
till biblioteket för samtal, information och stöd, särskilt i oroliga tider. 

Nämndens mål: Kulturnämndens alla resurser ska nyttjas effektivt. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Kulturnämnden deltar aktivt i kommunens strategiska samhällsplanering, i kommunala och region-
ala utvecklingsarbeten samt i planering av nybyggnationer. I arbetet verkar nämnden för att ha rätt 
förutsättningar för den egna verksamheten samt att den offentliga konsten inkluderas tidigt i plane-
ringen. Nämnden mäter och analyserar nyttjande- och bokningsgraden i nämndens lokaler i syfte 
att effektivare använda lokalerna och öka kulturaktiviteterna arrangerade av andra kulturaktörer. 
 
Prioriterade områden: 
- Nämnden ska öka uthyrningen och nyttjandegraden av lokalerna. 
- Nämnden ska samverka med interna och externa aktörer i genomförande av arrangemang.  
- Nämnden ska förnya och utveckla arbetssätten för att öka resurseffektiviteten. 

Kulturnämnden har i och med coronapandemin snabbt behövt ställa om, förnya och utveckla ar-
betssätt och verksamheter. Något nämnden kommer kunna dra nytt av även på lång sikt i och med 
ökad kunskap om digitala verktyg, möten och kurser, samt arbete på distans. Men såklart också live-
sändningar, digitala kulturprogram och utomhusaktiviteter. 

Nämnden har som ett led i att effektivisa bibliotekets verksamhet genomfört ett antal observationer 
dels av nyttjandegraden av bibliotekslokalen under hela öppethållandet, dels av vilken typ av frågor 
användarna ställer och var i huset de ställs och när. Syftet har varit att få faktaunderlag till diskuss-
ioner kring bibliotekets öppettider, för att på sikt skapa en effektivare verksamhet som i större ut-
sträckning bedrivs på dagtid, där barn och äldre samt funktionsnedsatta är prioriterade. 

Kulturskolan har under perioden arbetat mycket för att säkerställa att elever och föräldrar känner 
sig trygga vid deltagande i kulturskolekurser. Åtgärder kring god hygien, avstånd, mindre grupper 
distansundervisning och utomhusundervisning är exempel på bra metoder som bibehåller god verk-
samhet. 

Inför höstterminen skedde rekryteringsarbete genom kommunikation, skolturnéer, digitalt öppet 
hus och annonser i sociala medier och tidningar för att säkerställa god beläggning på kurser. Resul-
tatet av detta arbete är att antalet elever/elevplatser höstterminen 2020 är lika många som höstter-
minen 2019. Detta får ses som ett gott arbete utifrån årets begränsande förutsättningar i och med 
coronapandemin. 

I syfte att öka nyttjandet av kulturnämndens bokningsbara kulturlokaler har förtydliganden om 
vilka aktiviteter som kan vara i lokalerna gjorts, samt information skickats ut till de nätverk som 
finns för att nå ut till aktörer som kan vara i behov av lokaler. Även en genomgång av priser på våra 
kulturlokaler i jämförelse med närliggande kommuner har genomförts vilket resulterat i en föresla-
gen justering av priser gentemot externa hyresgäster. 

Under coronapandemin har inte nyttjandet av kulturlokaler av naturliga skäl kunnat ökas. Istället 
har arbete gjorts med digitala sändningar från kulturhuset och teatern, samt öppnat upp för verk-
samhet utomhus på baksidan av kulturhuset. 

Bibliotekets anpassade öppet- och bemanningstider har möjliggjort att biblioteken har kunnat hål-
las öppna i stort sett hela året trots coronapandemin, något som varit till stor glädje för användarna. 
Likaså att kulturhuset har hållits öppet utifrån aktuella restriktioner. Utställningar och bildarkivet 
har varit tillgängligt och Träffpunkten har använt kulturhusets baksida för aktiviteter för äldre och 
har förutom platsen fått låna stolar och högtalare. 
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Startmöte av konstprojekt i området Kristineberg, etapp 1, har genomförts och arbete med att ta 
fram ett konstprogram är påbörjat. Det är det första stora konstprojektet som följer kommunens 
konstpolicy som antogs i slutet av 2018. Utöver detta har ett nytt konstverk av Peter Tillberg,  "Få-
ret", köpts in och ska placeras i en offentlig miljö i Vallentunas centrala delar. 

I slutet av året blev det klart att Kulturnämnden tar över tre nya lokaler från och med 1 januari 2021. 
Skolmuseet, Väsby Kvarn och Disponentvillan på Åby gata 3 som tidigare hyrts av Studieförbundet 
Vuxenskolan. I samtliga lokaler är planen att bedriva kulturverksamhet och i Disponentvillan har 
kulturföreningar möjlighet att hyra lokaler. 

På grund av coronapandemin har bokningsgraden för såväl Vallentuna teater som Kulturrummet 
minskat jämfört med föregående år, vilket syns i indikatortabellen nedan. Nämnden arbetar ak-
tivt för att lokalerna ska vara attraktiva och ändamålsenliga för såväl interna som externa hyres-
gäster och bedömningen är att den minskade bokningsgraden i sin helhet beror på coronapande-
min. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel uthyrda timmar i Vallentuna teater (bokningsgrad 
%) 

42 % 70 % - 

Andel uthyrda timmar i Kulturrummet (bokningsgrad %) 54 % 71 % - 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2020 

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 153 590 245 099 223 895 214 215 

     

Kommentar 

Antalet besök i kulturhuset har minskat kraftigt under 2020 till följd av coronapandemin. 

Om medborgarundersökningen: 
Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Vallentuna kommun en atti-
tydundersökning bland Vallentunaborna. I medborgarundersökningen får cirka 1 000 slumpvis ut-
valda personer i åldrarna 18 – 84 år, möjlighet att tycka till om kommunen 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”. 

Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Kulturskolan     

Antal ämneskursplatser inklusive ensembler  1 186 1 144 978 

Andel tjejer/killar i ämneskurser (%)  59 / 41 59 / 41 60 / 40 

Antal unika elever  788 782 765 

Fördelning i åldrar (%)     

4 -6 år  4 4 7 

7 -9 år  36 35 35 

10 -13 år  38 40 40 

14 -20 år  21 22 18 

Antal kortkursplatser  66 70 - 

Antal elever i skolföreställningar (kulturköp)  1 275 (31) 
1 300 

(56) 
1 500 

(57) 

Antal föreställningar  39 70 70 
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Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Kulturenheten     

Totalt antal besökare på egna program (totalt antal 
egna program inkl. samarbeten) 

 
11 135 

(262) 
33 400 

(593) 
45 354 

(528) 

Varav; antal besökare på barnprogram (antal barnpro-
gram) 

 
7 035  
(190) 

16 300  
(413) 

16 182  
(404) 

Varav samarbeten  47 77 - 

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

Bokningsgrad Kulturrummet i Kulturhuset och Vallen-
tuna teater 

 48 71 54 

     

Biblioteket  4,7 5,5 5,4 

Antal utlån per invånare  9 853 10 472 9 378 

Antal aktiva låntagare. Aktiv = minst 1 lån per år     

Antal barn 0-17 år som deltagit i aktiviteter (antal akti-
viteter) 

 
1 354 
(326) 

3 294  
(220) 

5 261 

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

 
859  

(204) 
2 885  
(220) 

2 011 

Kommentar 

Kulturskolan redovisar nyckeltal i linje med tidigare år. Verksamheten har lyckats ställa om och 
varje ämne har anpassats utifrån sina unika förutsättningar och det rådande läget under coro-
napandemin. 

Antal föreställningar inom kulturskolan har av förklarliga skäl minskat på grund av coronapande-
min. Likaså har antalet evenemang och besökare av naturliga skäl minskat i samband med coro-
napandemin. Många av de stora publikdragarna för vuxna på Biblioteket: Afternoon-tea, författar-
träffar och föreläsningar ställdes in som en följd av pandemin. 
 
Även antal aktiva låntagarna på biblioteket har minskat när besöken uteblivit, sista veckorna på året 
tvingades biblioteket dessutom att hålla helt stängt. Trots minskningen av antal utlån per invånare 
ses en stor ökning av antalet som lånar e-medier. 

Analys - Miljö 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

  - - - 

     

     

Kommentar 

Kulturnämnden arbetar med att ta fram relevanta nyckeltal inom miljöområdet. 
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Analys - Ekonomi  

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Kulturnämnden 1,0 -44,9 0,9 0,1 0,6 

      

Kommentar 

Kulturnämnden redovisar ett överskott om 0,9 mnkr för år 2020. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

TOTALT        

K -48,9 -48,2 98 % 0,7 -48,8 -48,9 100 % 

I 4,0 4,2 104 % 0,2 4,4 4,6 104 % 

N -44,9 -44,0 98 % 0,9 -44,4 -44,3 100 % 

Politisk verksamhet    

K -0,3 -0,3 87 % 0 -0,4 -0,4 99 % 

I 0 0 - - 0 0 - 

N -0,3 -0,3 87 % 0 -0,4 -0,4 99 % 

Administration  

K -2,1 -1,9 93 % 0,2 -2,7 -2,3 85 % 

I 0 0 - 0 - - - 

N -2,1 -1,9 93 % 0,2 -2,7 -2,3 85 % 

Bibliotek  

K -17,5 -17,5 100 % 0 -17,3 -17,3 100 % 

I 0,3 0,8 267 % 0,5 0,9 0,7 75 % 

N -17,2 -16,7 97 % 0,5 -16,4 -16,6 101 % 

Kulturskola  

K -15,1 -15,1 100 % 0 -14,7 -14,9 101 % 

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

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

Kulturenheten  

K -14,0 -13,4 96 % 0,6 -13,8 -14,1 102 % 

I 0,8 0,4 53 % -0,4 0,9 1,2 133 % 

N -13,2 -13,0 98 % 0,2 -12,9 -12,9 100 % 

K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 
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Kommentar 

Kulturnämnden redovisar ett överskott om 0,9 mnkr vid årets slut, vilket är strax över det överskott 
om 0,8 mnkr som prognostiserades vid månadsuppföljningen i oktober. 

Inom Administration redovisar nämnden ett överskott om 0,2 mnkr vilket beror på lägre allmänna 
kostnader kopplat till coronapandemin, exempelvis lägre kostnader för utbildning och förvalt-
ningsövergripande konferens än budgeterat. 
 
Biblioteket redovisar ett överskott om 0,5 mnkr som beror på ökade intäkter vilket i sin tur är tack 
vare statsbidraget Stärkta Bibliotek. Personalkostnaderna har varit lägre under större delen av året 
kopplat till förkortade öppettider och lägre behov av vikarier. 
 
Kulturskolan redovisar en budget i balans vid årets slut. Detta beror på god anpassning av verksam-
heten under coronapandemin, lägre personalkostnader samt statsbidrag från Kulturrådet. 
 
Kulturenhetens verksamhet är den av nämndens verksamheter som påverkats mest av coro-na-
pandemin genom att många arrangemang tvingats ställa in eller genomförts på annat sätt än plane-
rat. Detta har gjort att intäkterna är betydligt lägre än budgeterat, samtidigt som även arrange-
mangskostnaderna är lägre. Likaså är personalkostnaderna lägre då vissa vakanta tjänster inte till-
satts fullt ut samt att glapp uppstått mellan medarbetare som slutat och nyanställd som ska börja. 
Kulturenheten redovisar ett överskott om 0,2 mnkr vid årets slut. 
 
Nämnden har fått beviljade statsbidrag från Kulturrådet för Skapande Skola för läsåret 2020-2021 
uppgående till 2,1 mnkr. Nämnden skapar verksamhet för hela statsbidraget, vilket innebär ökade 
kostnader, summan av kostnaderna och intäkterna (statsbidraget) är dock noll. Likaså har biblio-
teket fått bidraget Stärkta Bibliotek för perioden 2020-2021 om 650 tkr och kulturskolan har fått 
bidrag om 295 tkr för samma period. 
 
Totalt redovisar kulturnämnden ett överskott om 0,9 mnkr vid årets slut. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % 
Avvikelse mot 

budget 

Totalt (mnkr) 0,5 0,2 48 % 0,3 

     

     

     

     

Kommentar 

Nämnden har under året hemställt pengar för investering av teknisk utrustning i kulturhuset. Inve-
steringen blev något billigare än tidigare förutspått och hela det hemställda beloppet behövde inte 
tas i anspråk. 
 
Delar av det årliga anslaget har även använts för inköp av ett konstverk av Peter Tillberg som kom-
pensation för det delvis övermålade konstverket på Rosendalsskolan under 2020. 
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Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2020 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr) - - - - - - 

       

       

Kommentar 

Kulturnämnden har inte genomfört några investeringar under 2020, mer än vad som står noterat 
under årligt anslag. 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 55 57 57 

Varav tillsvidareanställda 49 52 51 

Antal årsarbetare 47 49 48 

Medelålder 48,6 47,9 47,6 

Medellön (tkr) 34,0 33,8 33,0 

Medianlön (tkr) 33,0 32,2 31,5 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 10,4 % 39,3 % 47,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,0 % 1,4 % 10,0 % 

Kvinnor 4,4 % 3,5 % 1,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 2,5 % 5,6 % 1,5 % 

30 - 49 år 3,9 % 2,3 % 3,5 % 

50 år och äldre 2,8 % 3,2 % 5,2 % 

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

Personalomsättning 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 8,0 % 7,7 % 9,8 % 
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Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 25 % 25 % 28 % 

Medarbetarenkät 2020 

Område 
Kommunen to-
talt 2020 

Kultur 2020** 
Kultur och fri-
tid 2020 

Kommunen to-
talt 2019 

Kultur och fri-
tid 2019 

Motivation 83 85 82 81 79 

Ledarskap 83 89 88 82 87 

Styrning 81 88 84 80 82 

HME 82 87 85 81 83 

Kompletterande text: 

** Kulturförvaltningens resultat för 2020 har separerats från SKLs indelning (Kultur och fritid) 

Kommentar 

Under året har antal månadsavlönade och tillsvidareanställda minskat i jämförelse med föregående 
år. Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen har sedan den 1 januari 2020 en gemensam ordina-
rie förvaltningschef, och tidigare förvaltningschef har avslutat sin anställning. Det finns ytterligare 
tjänster där förvaltningen avvaktat med att ersätta i väntan på ny budget och i samband med detta 
har man hittat nya effektiva arbetssätt. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i förhållande till föregående period. Ökningen märks bland kvin-
nor och åldersgruppen 30-49 år, medan sjukfrånvaron totalt sett minskat bland män och i ålders-
grupperna yngre än 29 år och 50 år och äldre. Andelen långtidssjukskrivna (de som är sjuka 60 da-
gar eller mer) har minskat avsevärt i jämförelse med tidigare år och ligger på en låg nivå sett till an-
tal timmar vilket är en positiv trend. Vallentuna kommun som arbetsgivare har fortsatt arbeta syste-
matiskt och långsiktigt i syfte att minska antalet långtidssjukskrivna. Samtliga långtidssjukskrivna 
har en rehabiliteringsplan som aktivt följs upp och utvärderas. 

Den totala sjukfrånvaron per månad följde utvecklingen och kurvan i samhället i stort med en ökad 
sjukfrånvaro under mars i samband med coronapandemins utbrott, samt en ökning av sjukfrånva-
ron under september. Ökningen beror på en hög andel korttidsfrånvaro (dag 1-14) inom kultursko-
lan och biblioteksenheten där verksamheterna har varit igång under året. Kulturförvaltningen har 
följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunledningens riktlinjer under coro-
napandemin. Huvudregeln för medarbetare inom förvaltningskontoret har varit att arbete ska ske 
på distans i den mån verksamheten har kunnat bedrivas så. På så sätt har risken för smittspridning 
minskat och sjukfrånvaron har varit låg bland dessa personalgrupper. Medarbetare tillhörande 
verksamheter som har varit igång har arbetat inom verksamheten som vanligt och där har sjukfrån-
varon periodvis varit högre än jämfört med tidigare år. Rekommendationerna att stanna hemma 
med milda symtom och vara hemma symtomfri har också påverkat de höga sjukfrånvarotalen. Ett 
stort antal åtgärder har införts under året för att minimera risk för smittspridning i form av skydds-
glas där personal möter besökare, skyltning i lokalerna som uppmanar besökare hålla avstånd, in-
formation om hygien, samt utökade tider för återlämning av böcker utanför entrén. I slutet av året 
stängde biblioteket verksamheten efter regeringens direktiv. 

Personalomsättningen var på samma nivå som tidigare år och motsvarar fyra personer som valt att 
avsluta sin anställning i Vallentuna kommun. 
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Vallentuna kommun genomför en medarbetarundersökning varje år som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt ge-
nomförs den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och vartan-
nat år genomförs en mindre enkät med fokus på Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och 
Hållbart medarbetarengagemang (HME). 
 
2020 års medarbetarenkät var av det mindre formatet, även kallat pulsmätning. Resultatet av med-
arbetarundersökningen visar på stärkta resultat för kommunen som helhet, samt inom kultur och 
fritid, liksom inom kultur separat. Resultatet inom kultur är i nivå med föregående års undersök-
ning och starkare än kommunen som helhet inom samtliga områden vilket är mycket positivt. 
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