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

Sammanfattning av ärendet
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.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser till följd av coronapandemin finns specificerade i 
tertialrapporten.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.
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Inledning 

Tertialrapport januari-april är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk ana-
lys, prognos och personalredogörelse 
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Måluppfyllelse 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Utfall perioden 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal mål 6 6 

Antal mål i fas med perioden 4 4 

Antal mål inte i fas med perioden, korrigerande 
åtgärder vidtas. 2 2 

Antal pausade mål på grund av omständigheter 
utanför nämndens kontroll och påverkansmöj-
lighet 

0 0 

 

Årsprognos 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal mål 6 6 

Prognos antal mål som uppnås 6 6 

Prognos antal mål som delvis uppnås 0 0 

Prognos antal mål som inte uppnås 0 0 
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Kommungemensamma och nämndspecifika mål 

Vision: Varaktighet 

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. Ut-
vecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi ad-
derar nya bestående värden till vårt Vallentuna. 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska 
vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Nämnden arbetar för att skapa ett socialt hållbart samhälle med god psykisk hälsa genom att er-
bjuda en aktiv och meningsfull fritid för så många barn och unga som möjligt. Detta sker till största 
del i den dagliga kulturverksamheten som trots coronapandemin upprätthållits i stor utsträckning 
med anpassningar utifrån varje verksamhets art för att vara så smittsäker som möjligt. 

Under året har nämnden ett statligt finansierat projekt i form av kommunkoreograf som är en mo-
dell för att stationera en koreograf i en kommun under ett år. Den här formen av residens gör att 
dansen kommer nära kommuninvånarna. Kommunkoreograf i Vallentuna under 2021 är gruppen 
Arkeolog 8 som kommer genomföra tre projekt som samtliga lyfter klimat- och miljöfrågor. 

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. I ut-
lysningen för konstnärlig gestaltning i naturen i det nya bostadsområdet Kristineberg, har ett skall-
krav ställts att följa framtaget miljöprogram för att skapa ett hållbart bostadsområde. Detta betyder 
att den blivande konstnären måste följa miljöprogrammet i val av material, produktion och i förhål-
lande till platsen för konstverket. 

Inspiration till cirkulär ekonomi fås genom bibliotekets lånepåsar i tyg som erbjuds användarna när 
de efterfrågar en påse att bära hem lånade medier i. Användare kan också själva bidra med egen-
sydda påsar enligt en mall. Detta resulterar i ökad medvetenhet hos användarna om att minska 
plastförbrukningen och många användare har visat uppskattning för initiativet. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis genom kommunkoreografgruppen Arkeolog 8 som 
genomför tre projekt under året som samtliga lyfter klimat- och miljöfrågor, men också genom upp-
rätthållande av och ständigt anpassande av verksamheten utifrån gällande riktlinjer för att skapa 
social hållbarhet för invånarna under en pandemi. 
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Nämndens mål: Kulturnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpå-
verkan. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

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. 
 
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. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

I syfte att sprida kunskap om hållbar utveckling och inspirera användarna till miljömedvetenhet och 
engagemang har bok- och läsinspirerande medieskyltningar ordnats i biblioteket. 

I samma syfte pågår ett arbete med dansgruppen Arkeolog 8 och deras tre olika kommunkoreograf-
projekt som samtliga lyfter klimat- och miljöfrågor. Tillsammans med barn, unga och vuxna i Val-
lentuna kommun arbetar de utifrån olika perspektiv, händelser och projekt för att reflektera och in-
spirera till omställning genom konstnärliga upplevelser. 

Nämnden minimerar onödiga inköp och vid behov av inventarier används i första hand kommunens 
tjänst REKO där begagnade inventarier från kommunens verksamheter förmedlas. 

En inköpsorganisation har införts inom kulturförvaltningen där personal gått utbildning i såväl in-
köp som i kommunens nya inköpssystem. Detta gör att inköp i större utsträckning samordnas vilket 
minskar transporter, men också säkerställer att rätt produkter köps från rätt leverantör. 

Odlingsbyte äger rum för personalen i kulturhuset under april månad i syfte att såväl samtala kring 
miljö och återbruk, som att uppmuntra till och inspirera till att odla hemma. 

Anteckningsblock av återbrukat papper från Kom i Tryck-verksamheten i kommunen används in-
ternt, och utställning med dessa alster visas i Kulturhusets foajé under våren. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis genom det breda arbete som görs för att inspirera och 
informera om hållbarhet såväl externt som internt. Liksom dansgruppen Arkeolog 8 som uppmärk-
sammar klimat- och miljöfrågor genom sina kulturella arrangemang under hela året. 

Indikatorn nedan Andel miljömärkta inköp saknar i dagsläget systemstöd för att kunna mätas, 
med det nya inköpssystemet på plats (som nämns ovan) bedöms indikatorn kunna  mätas inom 
kort. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Andel miljömärkta inköp (%) - - - - 
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Vision: Inspiration 

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I 
fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rö-
relse framåt, där idéer kan födas och växa. 

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

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

I syfte att bedriva kostnadseffektiv verksamhet ingår bibliotekspersonal i Regionbibliotekets pilot-
projekt kring fyra utvalda fokusområden, där möjlighet finns för ökad kostnadseffektivitet genom 
delning av och samverkan kring resurser inom regionen. Biblioteket ingår bland annat i samver-
kansgrupper över kommungränser, Våga Visa bibliotek, och arbetsgrupp för digital inkludering. 

I syfte att höja kvaliteten i Vallentunas skolor har en barnbibliotekarie föreläst på Barn- och fritids-
programmet på Vallentuna gymnasium kring läsfrämjande och barns språkutveckling. 

För att öka kvaliteten på kulturutbudet för unga arbetar kulturnämnden uppsökande med ungdo-
mar för att undersöka deras önskemål och behov när det gäller kultur. Under föregående år besök-
tes flertalet platser i hela kommunen där ungdomar brukar mötas, och utifrån insikter och önske-
mål har kulturaktiviteter planerats under 2021. På grund av rådande restriktioner har de planerade 
aktiviteterna för ungdomar fått skjutas fram till hösten. 

Pandemin begränsar möjligheterna att nå biblioteksanvändarna "fysiskt". I stället har överrask-
ningspåsar iordningställts till främst barn och ungdomar. Återkoppling från vårdnadshavare visar 
att barn både fått ett ökat bokintresse som en förbättrad läsförmåga genom detta. Bokpåsar har 
även levererats till förskolor. Detta visar på verksamhetens förmåga till flexibilitet, tillgänglighet och 
möjlighet att ställa om verksamheten när förutsättningarna i omvärlden förändras. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis genom samverkan med såväl andra nämnder som fo-
rum över kommungränser i kvalitetshöjande syfte, samt i det arbete som görs för att öka kulturut-
budet för unga. 

Nämndens mål: Kulturnämnden ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvali-
tet. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

Kulturnämndens verksamheter bidrar till kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor genom samver-
kan samt genom att erbjuda elever och förskolebarn en mångfald av kulturaktiviteter.  
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Nämnden arbetar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheterna. Det sker bland annat ge-
nom omvärldsbevakning och med hjälp av brukarundersökningar i syfte att få ökad kunskap om be-
sökarnas och brukarnas upplevelse av verksamheterna och förslag på utveckling. Den samlade kun-
skapen används för att utveckla utbudet av aktiviteter och verksamheter som präglas av hög kvalitet.  
 
Kulturnämnden arbetar för att öka nyttjandegraden av lokalerna i syfte att vara kostnadseffektiv. 
 
Prioriterade områden: 
-Nämnden ska bidra till att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. 
-Nämnden ska öka uthyrningen och nyttjandegraden av lokalerna. 
-Nämnden utvecklar arbetet med brukarundersökningar och omvärldsbevakning. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Kulturnämnden arbetar för att ständigt utveckla verksamheterna genom bland annat omvärldsbe-
vakning. För att möta efterfrågan har nämnden under perioden startat nya kurser på kulturskolan 
för nybörjare i körsång samt ett par instrument. Detta får effekten att fler unika elever nås. 

Uppdrag för inventering av konst skickades ut i april till de platser där konst finns deponerad. In-
venteringen beräknas med vissa undantag vara färdig i sommar inklusive uppdatering av konstre-
gistret kopplad till vad som framkommit. En omfattande uppdatering av platser i konstregistret på-
går då många skolor, kontor och verksamheter har flyttat de senaste åren. Detta arbete underlättas 
av den pågående inventeringen och bör bli färdigt samtidigt med denna. 

Under perioden har barn och unga getts stora möjligheter till estetisk undervisning trots pågående 
pandemi. Kulturskolans verksamhet har ställt om till digital undervisning i enlighet med nationella 
och regionala restriktioner. I och med att hela tiden säkerställa elevernas undervisning samt ha så 
mycket fysisk undervisning som möjligt har nämnden kunnat bibehålla barn och ungas rätt till me-
ningsfull fritid och rätt att uttrycka sig estetiskt. 

Som ett led i att höja kvaliteten i Vallentunas skolor har barnbibliotekarie föreläst för Barn- och fri-
tidsprogrammets elever på Vallentuna gymnasium, kring hur de kan arbeta läsfrämjande med barn 
på förskolor och fritidshem. Liksom om vilken roll de i sin yrkesroll kan spela för barnens språkut-
veckling. På samma tema medverkar bibliotekspersonal i en film som Rosendalsskolan Norra 
skapat för att främja läsning hos sina elever i årskurs 4 - 9. Filmen kommer att spridas via skolans 
sociala medier. 

Trots pandemin har bibliotekets bokklubbar kunnat fortsätta och under våren är fem bokklubbar för 
barn och unga igång. 

Samverkan har skett med kulturföreningar och kulturaktörer för uthyrning av lokaler i Disponent-
villan som kulturnämnden tog över vid årsskiftet. Arbetet har resulterat i att flera av rummen i vil-
lan kommer att hyras ut under året. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Detta mål är starkt påverkat av coronapandemin som gjort det 
svårt att såväl arbeta nära skolor som med uthyrning av lokaler, men med rådande läge i beaktning 
bedöms målet ändå vara i fas med perioden utifrån det arbete som gjorts med besök på skolor, 
Skapande skola-verksamhet samt kulturskolans arbete i syfte att höja kvaliteten och hälsan i Vallen-
tunas skolor. 

Indikatorn antal kulturaktiviteter erbjudna till Vallentunas skolor har minskat, hela minskningen 
bedöms hänförlig till coronapandemin. Antal bokade timmar i Vallentuna teater samt Kulturrum-
met har också minskat till följd av coronapandemin, den bokningsgrad som anges är hänförlig till 
interna bokningar av enheter och förvaltningar samt politiska möten. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Antal kulturaktiviteter erbjudna till Vallentunas 
skolor 

87 392 476 - 
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Antal bokade timmar i Vallentuna teater (bok-
ningsgrad %) 27 % 42 % 70 % - 

Antal bokade timmar i Kulturrummet (boknings-
grad %) 

11 % 54 % 71 % - 

     

Vision: Samverkan 

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och 
en levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, 
skapas ett Vallentuna där människor kan leva nära allt. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska erbjuda god service 
och möjligheter till inflytande. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

I syfte att förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna erbjuder nämnden under 
coronapandemin hemleverans samt hämtning av biblioteksmedier i hela kommunen varje tisdag 
med Kulturbilen. Bokpåsar kan även lämnas ut till användare utanför bibliotekens lokaler, för att 
hålla avstånd och begränsa fysisk kontakt. Såväl böcker, ljudböcker och film finns även tillgängligt 
att låna digitalt genom biblioteket. Anpassade medier som lättläst, storstil och talböcker finns på 
samtliga bibliotek, liksom digitalt. 

Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen och exempelvis har bokcirkeln för 65+ 
kunnat fortsätta under pandemin genom att övergå till e-post. Talboksläsare som tidigare träffats en 
gång i månaden får nu i stället ett "läspaket" hemskickat en gång i månaden. 

Kulturnämnden ger invånare möjlighet att påverka och skapar dialog med invånare och användare i 
olika frågor. Exempel på detta är möjligheten för besökare att lämna skriftliga och muntliga syn-
punkter till biblioteket samt uppmuntra till att lämna inköpsförslag. På kulturskolan har det under 
perioden arbetats med resultatet och förslagen från den brukarundersökning som gjordes i slutet av 
2020, liksom med synpunkter som kommit på nämndens verksamhetssystem. Användare har även 
fått tycka till och vara med vid tester av ny version av kulturnämndens Bildarkivsystem. 

Nämndens verksamhet i Karby bibliotek samverkar med och följer i stort sett ICA Nära Brottbyhal-
lens öppettider, vilket ger god tillgänglighet till bibliotekslokalerna. Detsamma gäller Kårsta som är 
ett meröppet bibliotek där antalet bokbeställningar har ökat under pandemin genom att fler har 
nyttjat meröppetfunktionen på kvällar och helger. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis sker detta genom anpassning av verksamheten uti-
från gällande restriktioner för att upprätthålla god service, liksom genom de möjligheter som nämn-
den ger invånare att ha inflytande och påverka i olika frågor. 



Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 2021 10(23) 

Nämndens mål: Kulturnämnden erbjuder och möjliggör ett brett kulturutbud som 
präglas av delaktighet 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

Kulturnämnden erbjuder och möjliggör ett brett kulturutbud i hela Vallentuna kommun. Nämnden 
präglas av inflytande och delaktighet och kommunens invånare inkluderas i planeringen, utveckl-
ingen och genomförandet av befintliga och nya verksamheter. Nämnden har en nära dialog med för-
eningslivet och andra kulturaktörer i syfte att utveckla kulturlivet i hela kommunen. 
 
Prioriterade områden: 
-Nämnden säkerställer besökarnas och deltagarnas inflytande och delaktighet i verksamheterna och 
arbetar med medborgardialoger. 
-Nämnden samverkar med enskilda, föreningslivet och andra kulturaktörer i syfte att utveckla, er-
bjuda och möjliggöra kulturverksamhet i hela Vallentuna kommun. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Nämnden säkerställer invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet genom att blanda annat 
uppmuntra besökare och deltagare att lämna synpunkter och önskemål i biblioteket, såväl skriftligt 
som muntligt. Internt ligger detta till grund för ökad kunskap om användarnas behov samt om ut-
veckling och förbättring av verksamheten. Användare uppmuntras också att lämna inköpsförslag 
om man saknar något i mediebeståndet. 

Två andra exempel på inkluderande förhållningssätt där användarna varit delaktiga är vid tester av 
en ny version av Bildarkivssystemet där utskick gjorts såväl externt som internt och där inkomna 
förbättringsförslag används i utvecklingen av Bildarkivet. Likaså i arbetet med resultatet av den bru-
karundersökning som gjordes inom kulturskolan i november 2020. Resultatet finns nu publicerat 
på kommunens hemsida och det arbetas under våren med resultatet internt för att utveckla verk-
samheten. 

Disponentvillan, Kulturnämndens nya verksamhetslokal för föreningar och kulturaktörer, har iord-
ningsställts under perioden för uthyrning. Två av rummen på entréplanet hyrs ut från och med 
april. Rum på plan två kommer hyras ut senare under året efter att lokalen har utrustats med nödut-
gång för brandutrymning. Uthyrningar genomförs i linje med rådande restriktioner. 

Under perioden har arbete påbörjats kring ny avtalsperiod för kulturskolans verksamhetssystem. 
Brukarnas synpunkter på nuvarande system som implementerades för två år sedan tas med i detta 
arbete. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis sker detta genom möjligheten att lämna synpunkter 
och utveckla såväl verksamheterna som externa system kopplat till verksamheterna. Likaså genom 
det samverkansarbete som gjorts med föreningar och kulturaktörer som önskar hyra rum i Dispo-
nentvillan. 

Indikatorerna gällande kulturaktiviteter har påverkats markant av coronapandemin och de re-
striktioner som varit under perioden. Att antal kulturaktiviteter som rapporteras är så pass få be-
döms i sin helhet bero på coronapandemin. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Antal kulturaktiviteter i centralorten 56 437 801 - 

Antal kulturaktiviteter utanför centralorten 18 41 77 - 
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Vision: Innovation 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka attraktions-
kraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar och hög ser-
viceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer. 

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

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Under perioden har nämnden arbetat med implementeringen av ett nytt bokning- och bidragssy-
stem; Rbok. Resultatet av det nya systemet förväntas bli en förhöjd service och transparens, men 
också effektivisering av bokningsprocessen för föreningar och företag. 
 
Biblioteket är en naturlig samlingsplats i kommunen för studier. Här finns tre bokningsbara studio-
celler där du kan sitta ostört med tillgång till dator och vid behov låna kamera och hörlurar. Det 
finns även ett tyst, bokningsbart läsrum i anslutning till biblioteket. 

Kulturnämnden arbetar med att utveckla samarbeten och skapa förutsättningar för att organisat-
ioner ska kunna verka och växa i kommunen. Ett exempel på detta är Café Form som driver café-
verksamhet på nedre plan i kulturhuset samt vid arrangemang även i Teatern. Detta resulterar i 
nämnden kan erbjuda ett helhetskoncept i samband med kulturarrangemang. Något som på grund 
av coronapandemin inte varit möjligt under denna period. 

Bedömningsgrund 

Bedömningen att målet inte är i fas, grundar sig i att nämnden i låg utsträckning samverkat med fö-
retag och civilsamhället. Åtgärder för att uppnå målet vid årets slut är bland annat att ordna en ut-
omhusfestival på kulturhusets baksida med såväl inköpta program som kulturföreningars program. 
Planering görs också för att ordna guidningar under sommaren samt inom kulturskolan för fler 
samarbeten med andra under året. Prognosen är att målet uppnås vid årets slut. 

Nämndens mål: Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för föreningar och or-
ganisationer att verka inom skapande och kreativa näringar. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

Kulturnämnden arbetar aktivt för att nya kulturföreningar kulturaktörer ska kunna etablera sig i 
Vallentuna kommun samt möjliggör för nya och befintliga aktörer att attrahera och genomföra kul-
turarrangemang och produktioner. Genom samverkan och att skapa goda förutsättningar för olika 
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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. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Kulturnämnden arbetar aktivt för att förenkla för kulturföreningar och andra kulturaktörer att ge-
nomföra kulturarrangemang i hela Vallentuna kommun. I samband med Erika Emeréns utställning 
i konstkuben har en film producerats och publicerats via appen Storyspot. 

Ett nytt samarbete har inletts med Kårsta-Ekskogens bygdegårdsförening där föreningens filmverk-
samhet ska lyftas men även kulturprogram planeras in. Likaså pågår planering med såväl föreningar 
som Svenska kyrkan om samarbeten med kulturskolan inför slutet av vårterminen. Össeby försam-
ling ordnar eftermiddagssamlingar för barn 10 - 12 år på Karby bibliotek där man spelar spel, pyss-
lar och samtalar. Bibliotekets vänförening Bibliotekets Vänner håller kontakt med biblioteket och 
planerar för samverkan. Det planerade årsmötet med författarbesök av Patrik Lundberg i mars fick 
flyttas fram till oktober. 

I syfte att förenkla för kulturföreningar och kulturaktörer håller ett nytt boknings- och bidragssy-
stem på att tas fram tillsammans med fritidsnämnden. I systemet kommer information om kultur-
nämndens lokaler att presenteras och bokning av dessa kommer underlättas. Planen är att systemet 
implementeras under sommaren. 
 
Bedömningsgrund 

Bedömningen att målet inte är i fas, grundar sig i låg andel samarbeten med andra under perioden, 
liksom fåtal kulturarrangemang av andra kulturaktörer eller föreningar under perioden. Åtgärder 
för att uppnå målet vid årets är att i större utsträckning samverka och stötta föreningar och kultur-
aktörer att kunna genomföra arrangemang trots rådande omständigheter. 

Indikatorn Antal föreningar som har fått kulturbidrag visar på en minskning mot föregående år. 
Indikatorns siffra är antalet som beviljats kulturbidrag för året, inte antalet som betalats ut per 
första tertialen. Likaså har antal samarbeten med föreningar och organisationer minskat. Båda 
dessa minskningar bedöms i sin helhet bero på coronapandemin som begränsat möjligheten att 
anordna kulturaktiviteter under första perioden på året.  

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Antal föreningar som har fått kulturbidrag 12 25 18 - 

Antal samarbeten med föreningar, organisationer 
och enskilda 

12 52 92 - 

     

Vision: Omtänksamhet 

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta 
stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med 
livskvalitet för alla. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där 
individen får möjlighet till valfrihet. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 
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Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

I slutet av 2020 gjorde kulturnämnden en brukarundersökning inom kulturskolan där svaren visade 
på att en hög andel av såväl elever som vårdnadshavare upplever att kulturskolan är en trygg plats 
samt att de blir bra bemötta av personalen. Arbete med resultatet av brukarundersökningen har 
fortgått under början av 2021. 

Bibliotekets uppdrag utifrån senaste Ung Livsstils-undersökningen kring att "öka högstadiepojkars 
fritidsläsning" har påbörjats under perioden och ett samarbete med fritidsgården Mega har etable-
rats. Tanken är att skapa ett minibibliotek där även ungdomar som inte har läsning som en självklar 
del i sin vardag får ett utbud av böcker nära till hands att välja bland. Böckerna ska också kunna an-
vändas i Megas egen verksamhet. En annan plan är att fokusera på högstadiepojkarnas vuxna och 
involvera dem i att läsa tillsammans med sina barn och ungdomar. Läskunnighet är grundläggande i 
samhället och ger bildade och ansvarsfulla medborgare liksom ett rikare liv för individen. 

Bedömningsgrund 

Bedömningen att målet inte är i fas grundar sig i att flertalet av de planerade aktiviteterna inte på-
börjats under perioden, exempel på detta är kulturaktiviteter för personer med funktionsvariationer 
och för målgruppen 15-21 år. Inte heller utbildning kopplat till skolbio har genomförts. Bedöm-
ningen är att dessa aktiviteter genomförs eller kommit igång under året och att målet i slutet av året 
är uppnått. 

Nämndens mål: Kulturnämndens verksamheter ska vara trygga och erbjuda jämlika 
rättigheter och möjligheter till ett rikt kulturutbud. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

Kulturnämndens verksamheter bidrar till ett tryggt samhälle genom att bygga broar och att möjlig-
göra möten mellan människor med olika erfarenheter, bakgrunder och åsikter. Nämnden erbjuder 
trygga och tillitsfulla mötesplatser som bidrar till bildning, nyfikenhet och kritiskt tänkande och där 
yttrandefriheten har en självklar plats. Verksamheterna är tillgängliga för alla Vallentunas invånare 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. De verkar för en god psykisk och fy-
sisk hälsa i Vallentuna och motverkar olika former av utanförskap. 
 
Bemötandet i nämndens verksamheter präglas av omtanke, värme och service. 
 
Prioriterade områden: 
-Nämndens verksamheter ska upplevas trygga och med att bra bemötande.  
-Nämnden ska utveckla kulturutbudet för att nå fler målgrupper med fokus på ungdomar samt per-
soner med funktionsnedsättning.  
-Nämndens stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik resursfördelning. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Nämnden arbetar för ett utvecklat kulturutbud för att nå fler målgrupper, bland annat drivs en ung 
kulturgrupp vid namn Stjärnklart bestående av fem ungdomar som träffas en gång i veckan och pla-
nerar olika kulturella aktiviteter som tilltalar målgruppen. Likaså finns en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp, Ung Kultur, som arbetar för att öka kulturaktiviteter för gruppen ungdomar/unga 
vuxna. Bidraget Snabb peng som riktar sig mot ungdomar har under perioden betalats ut till en 
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filminspelning som kommer att visas i Vallentuna Kulturhus. 

För att öka förståelsen kring diskriminering, utanförskap och yttrandefrihet har flertalet utställ-
ningar genomförts, bland annat; "Fira demokratin" och "Ja, må den leva" från Riksdagen, "I telefo-
nen finns hela människan" samt "Pandemin vs demokratin". I syfte att öka tillgängligheten har de 
två sistnämnda utställningarna även presenterats digitalt; "I telefonen finns hela människan" pre-
senterades via appen Storyspot och till utställningen "Pandemin vs demokratin" hölls även en digi-
tal föreläsning. 

För målgruppen unga med funktionsvariationer har pandemiläget försvårat aktiviteter. Planering 
pågår dock för att, när smittläget tillåter, kunna genomföra aktiviteter för målgruppen. För samma 
målgrupp ingår kulturskolan i flera regionala utvecklingsprojekt där arbete fortgått under perioden. 
Viss omflyttning av kulturskolans verksamhet pågår för att möjliggöra så god tillgänglighet som 
möjligt till kulturskolans samtliga ämnesområden. 

Samtliga tre bibliotek håller öppet och erbjuder "snabba ärenden och korta besök", där kontakten 
med bibliotekspersonalen är mycket uppskattad. Möjligheten att låna böcker och andra medier, läsa 
en tidning eller tidskrift, låna en dator för utskrift eller se en utställning skapar en känsla av trygg-
het och normalitet för många. 
 
Bedömningsgrund 

Bedömningen att målet inte är i fas grundar sig i att flertalet planerade aktiviteter inte påbörjats el-
ler kunnat genomföras under perioden. Exempel på detta är kulturaktiviteter kopplade till att nå fler 
målgrupper samt för personer med funktionsnedsättning. Likaså har inte arbetet för en jämlik re-
sursfördelning till föreningslivet inletts under perioden. Bedömningen är att arbete med detta kom-
mer att genomföras under året och att målet vid årets slut är uppnått. 

Under hösten 2020 genomfördes en brukarenkät inom kulturskolan. Resultatet visar att andelen 
besökare som upplever bra bemötande i verksamheterna uppgår till 100 %, likaså andelen besö-
kare som upplever kulturskoleverksamheten som trygg. Antal kulturaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning är, på grund av coronapandemin och dess restriktioner, väldigt låg. Likaså 
antal bidrag till verksamhet för unga. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Andelen besökare som upplever bra bemötande i 
verksamheterna (%) - 100 % - - 

Andel besökare som upplever att verksamheterna 
är trygga (%) 

- 100 % - - 

Antal kulturaktiviteter för personer med funkt-
ionsnedsättning 

2 49 133 - 

Antal bidrag till verksamhet för unga (Snabb Peng) 1 4 2 - 

     

Vision: Nav 

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i Stock-
holm/Uppsalaregionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom kommu-
nen som gentemot invånare och omvärlden. 
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Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-
ande storstadsregion. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

I en tid när mobilitet blir allt viktigare och vanligare är kulturnämnden med i pilotprojektet Kulturs-
kola över kommungränser som är ett samarbete mellan Täby, Sollentuna och Vallentuna, där möj-
lighet ges för barn och unga att ta del av kulturskola i en annan kommun. Projektet är nu inne i en 
utvärderingsfas och om beslut tas för en fortsättning kommer pilotprojektet förlängas till juni 2022. 

En del av projektet är att skapa samarbeten mellan ämnesgrupper från deltagande kommuner. Ar-
bete och planering har inletts för att under läsåret 2021-2022 genomföra workshops, konserter och 
konstprojekt för barn och unga i alla deltagande kommuner. Denna del av projektet finansieras av 
Statens Kulturråd. 

Arkeolog 8 som är kommunkoreograf under 2021 i Vallentuna kommun har påbörjat samarbeten 
med kommunens olika förvaltningar, enheter och grupper till exempel i projektet "Katastrofleden" 
som sträcker sig över hela kommunen. Projektet kopplas ihop med Friluftslivets år och har lagts ut 
på Naturkartan som är en digital besöksguide till kommunens besöksvärda natur- och kulturområ-
den. Syftet med projektet är att möjliggöra för invånare och besökare att ta del av det interaktiva in-
nehållet i Katastrofleden under sommaren. 

Under våren har nämnden fått besked om att statsbidrag från Kulturrådet för Skapande Skola har 
beviljats med 2 295 tkr för kommande två terminer. Skapande skola bidrar till att nämnden kan er-
bjuda kulturaktiviteter till barn och unga i hela kommunen. I ansökan till Kulturrådet för Skapande 
skola-bidrag inför kommande två terminer ingår att även friskolor i kommunen ska få delta i aktivi-
teter kopplade till Skapande skola. Det får effekten att ändå fler barn och unga i kommunen får möj-
lighet att ta del av kulturaktiviteter och möjligheter att uttrycka sig estetiskt. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis sker detta genom pilotprojektet Kulturskola över 
kommungränser i samarbete med två andra kommuner och arbetet kopplat till Friluftslivets år med 
kommunkoreografgruppen Arkeolog 8 vars projekt geografiskt sträcker sig över hela kommunen. 
Likaså i arbetet med Skapande skola som erbjuder kulturaktiviteter för barn och unga i hela kom-
munen. 

Nämndens mål: Kulturnämnden ska utveckla Vallentuna kommun som attraktivt be-
söksmål. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

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 
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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. 
 
Prioriterade områden:  
-Nämnden ska utveckla och levandegöra Vallentuna kommuns kulturmiljöer som besöksmål. 
-Nämnden ska initiera och delta i regional utveckling för att skapa synergieffekter och ett breddat 
utbud av kulturaktiviteter. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Som ett led i arbetet med att lyfta kulturmiljöer som besöksmål har kulturmiljöpodden "Finrum-
met" startats upp i början av året och släpper ett avsnitt i månaden. Kulturnämnden har också un-
der perioden gått med i Stockholms läns museums app "Upptäck historien" där information om 
kommunens kulturmiljöer kommer läggas ut i hela Stockholms län. 

Upprustningen av Vallentuna skolmuseum som nämnden tog över vid årsskiftet har påbörjats för 
att kunna genomföra nyöppning under sommaren eller hösten. 

Kulturnämnden deltar i flera regionala samarbeten och utvecklingsprojekt, ett av dessa är kultur-
skolans samverkan mellan sju kommuner i regionen som erbjuder kulturverksamhet för barn och 
unga med funktionsvariationer. Under perioden har en projektledare anställts och i år inventeras 
nuläget av vilka aktiviteter som erbjuds i de olika kommunerna, vilka resurser som finns, tidigare 
erfarenheter och vilka typer av kulturaktiviteter som efterfrågas hos målgruppen. Nästa år är målet 
att starta upp regelbunden verksamhet och logistiksamarbete i deltagande kommuner. Projektet fi-
nansieras av Statens Kulturråd. 

Ett annat samarbetsprojekt över kommungränser är Gränslös kulturskola. Målet är att genom sam-
verkan mellan sju kommuner i regionen föra dialog med målgruppen 16-19 år i syfte att hitta, prova 
och utvärdera nya sätt för kulturskolan att erbjuda såväl undervisning som andra möjligheter att 
använda estetiska uttryck i sitt identitetsskapande. 

Vallentunas bibliotek firar 70 år som kommunalt bibliotek år 2021. Detta uppmärksammas med 
tävling på temat "När då då?" med en bild per månad från Bildarkivet samt "Gör en klassiker" med 
utmaningen att läsa minst en bok inom sex olika genrer. Världsbokdagen den 23 april uppmärksam-
mades på sociala medier med inlägg från en Vallentunaförfattare med nyutgiven poesisamling. På 
Kårsta bibliotek visas en arkivutställning från Bildarkivet. 

Under sportlovet genomfördes en livestreamad workshop om att skapa spel på plattformen Roblox, 
i arrangemang av föreningen Hemkodat där 39 barn från 10 år deltog. 

Sportlovets tema var Djur, framröstat av barnen själva. Detta uppmärksammades av P4 Radio 
Stockholm som intervjuade ansvarig bibliotekarie. Överraskningspåsar på djurtema, inklusive pys-
selhäfte och tävling om att skap ett ovanligt djur, erbjöds för barn att hämta på biblioteket, istället 
för fysiska träffar. 
 
Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Exempelvis genom att levandegöra kommunens kulturmiljöer ge-
nom podden "Finrummet" som startades i början av året samt i arbetet med att rusta upp skolmu-
seet. Likaså genom det regionala samverkansarbetet kopplat till kulturskolan i syfte att utveckla och 
bredda verksamheten. 

Indikatorn Antal kommunövergripande samarbeten är lägre jämfört med föregående år vilket 
beror på minskat antal samarbeten kring kulturevenemang under pågående coronapandemi. Lö-
pande samarbeten som avser den vanliga löpande verksamheten i större utsträckning, har kunnat 
fortgå. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Antal kommunövergripande samarbeten 5 18 11 - 
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Styrkort 

Kund/invånare 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Rikets 
snitt 

SCB, Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur - - 68 61 

- Biblioteksverksamheten - - 8,2 - 

- Utställnings- och konstverksamheter - - 7,0 - 

- Teaterföreställningar och konserter - - 6,3 - 

Antal besök, kulturhuset 7 140 153 590 245 099 - 

Analys och kommentar 

SCB:s medborgarundersökning genomförs under hösten 2021. 

Om medborgarundersökningen: Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag 
av Vallentuna kommun en attitydundersökning bland Vallentunaborna. 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”. 
 
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. 
 
Antal besökare i kulturhuset (7 140) är påverkat av coronapandemin då kulturhuset haft dels be-
gränsade öppettider och dels ett visst maximalt antal besökare som fått vistas i lokalerna samtidigt. 
Motsvarande period föregående år var besöksantalet 9 955. 

Verksamhet 

  
Prognos 

2021 
Utfall pe-

rioden Helår 2020 
Helår 
2019 

Kulturskolan     

Antal ämneskursplatser inklusive ensemb-
ler 

 1 089 1 186 1 144 

Andel tjejer/killar i ämneskurser (%)  61/39 59/41 59/41 

Antal unika elever  755 788 782 

Fördelning i åldrar (%)     

4 -6 år  2 4 4 

7 -9 år  24 36 35 

10 -13 år  48 38 40 

14 -20 år  27 21 22 

Antal kortkursplatser  76 66 70 

Antal elever i skolföreställningar (kultur-
köp) 

 0 1 275 (31) 
1 300 
(56) 

Antal föreställningar  2 39 70 
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Prognos 

2021 
Utfall pe-

rioden Helår 2020 
Helår 
2019 

Kulturenheten 

Totalt antal besökare på egna program 
(totalt antal egna program inkl. samar-
beten) 

 1 240 11 135 (262) 
33 400 
(593) 

Varav; antal besökare på barnprogram 
(antal barnprogram) 

 0 (0) 7 035 (190) 
16 300 
(413) 

Varav samarbeten  7 47 77 

Antal Skapande skola-program per elev  1,0 2,3 2,3 

Bokningsgrad Kulturrummet i Kulturhuset 
och Vallentuna teater (%) 

 19 48 71 

     

Bibliotek     

Antal utlån per invånare  1,1 4,7 5,5 

Antal aktiva låntagare. Aktiv = minst 1 lån 
per år 

 4 530 9 853 10 472 

Antal barn 0-17 år som deltagit i aktivite-
ter (antal aktiviteter) 

 285 (84) 1 354 (326) 
3 294 
(220) 

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

 214 (26) 859 (204) 
2 392 
(150) 

Analys och kommentar 

Kulturskolan har på grund av coronapandemin en viss minskning i såväl antalet unika elever som 
antal ämneskursplatser. Dock endast en liten minskning då verksamheten jobbat mycket med olika 
anpassningar utifrån varje ämnes förutsättningar, i syfte att bibehålla elevantalet och kunna erbjuda 
högkvalitativ undervisning. 

Kulturenhetens programverksamhet har av förklarliga skäl varit väldigt få under perioden. Restrikt-
ioner kopplade till coronapandemin har även påverkat skolornas Skapande skola-verksamhet nega-
tivt. Bokningsgraden i Kulturrummet och Vallentuna teater avser endast interna bokningar då ex-
terna bokningar inte ägt rum på grund av pandemin. 

Biblioteket ser en markant minskning av antalet lån per invånare, vilket är en naturlig följd av coro-
napandemin då de flesta avstår från att besöka offentliga platser och kulturella verksamheter. Jäm-
fört med helåret 2020 som också var påverkat av coronapandemin i stor utsträckning så har antalet 
aktiva låntagare minskat ytterligare i början på 2021. 
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Ekonomi 

Avsnittet beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en ekonomi i 
balans. I en separat del beskrivs kostnader eller intäktsbortfall som uppstått till följd av coro-
napandemin. 

Sammanfattning 

(Mnkr) 
Sparande i 
eget kapi-
tal 

Budget 
2021 

Avvikelse 
prognos 
2021 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Kulturnämnden 1,0 45,4 0,2 0,9 0,1 

      

      

      

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Kulturenheten 
Färre och mindre arrangemang vilket ger lägre kostnader för 
artistgage, personalkostnader och andra kringkostnader 

0,5 

Kulturenheten 
Minskad utbetalning av kulturbidrag till följd av färre arrange-
mang av kulturföreningar 0,1 

   

Kommentar 

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

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Kulturenheten 
Minskade intäkter på grund av färre arrangemang 
samt minskade lokalbokningar och teknikerupp-
drag 

-0,2 -0,6 

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,2 -0,6 

Kommentar 

Prognosen baseras på att stora begränsningar kring kulturarrangemang kommer hålla i sig fram till 
hösten 2021. 
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Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het 

(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

TOTALT          

K -49,2 -15,5 32 % -48,4 0,8 -48,9 -15,6 32 % -48,2 

I 3,8 1,3 35 % 3,2 -0,6 4,0 1,5 39 % 4,2 

N -45,4 -14,2 31 % -45,2 0,2 -44,9 -14,1 31 % -44,0 

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,1 34 % -0,3 0 -0,3 -0,1 26 % -0,3 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,1 34 % -0,3 0 -0,3 -0,1 26 % -0,3 

Administration  

K -2,2 -0,6 26 % -2,2 0 -2,1 -0,7 32 % -1,9 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -2,2 -0,6 26 % -2,2 0 -2,1 -0,7 32 % -1,9 

Kulturenheten  

K -14,2 -4,4 31 % -13,6 0,6 -14,0 -4,4 31 % -13,4 

I 0,8 0,1 11 % 0,2 -0,6 0,8 0,2 29 % 0,4 

N -13,5 -4,3 32 % -13,5 0 -13,2 -4,2 32 % -13,0 

Bibliotek  

K -17,2 -5,5 32 % -17,0 0,2 -17,5 -5,7 32 % -17,5 

I 0,3 0,1 45 % 0,3 0 0,3 0,2 50 % 0,8 

N -16,9 -5,4 32 % -16,7 0,2 -17,2 -5,5 32 % -16,7 

Kulturskolan  

K -15,1 -5,0 33 % -15,1 0 -15,1 -4,8 32 % -15,1 

I 2,7 1,1 41 % 2,7 0 2,9 1,1 40 % 2,9 

N -12,4 -3,9 31 % -12,4 0 -12,1 -3,7 30 % -12,1 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal 
(mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Analys och kommentar 

Kulturnämnden har en nettobudget på 45,4 mnkr för år 2021. Riktvärdet per april månad är en net-
toförbrukning om 33 procent och kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om 31 procent, vil-
ket är i linje med motsvarande period föregående år. 

Prognosen per helår är ett överskott om 0,2 mnkr hänförligt till överskott inom biblioteksverksam-
heten. 

Inom Administration redovisar nämnden per första tertialet kostnader under riktvärdet vilket är en-
ligt plan då en projektanställd kulturstrateg börjat under april månad. 

Kulturenheten prognostiserar lägre intäkter än budgeterat på grund av coronapandemin och re-
striktioner kopplade till arrangemang, samtidigt som arrangemangskostnaderna som korrelerar 
med intäkterna också är lägre. Prognosen för helåret är trots den kraftiga minskningen av intäkter 
en budget i balans för enheten. 
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Bibliotekets verksamhet har under perioden haft förkortade öppettider kopplat till coronapandemin 
jämfört med ordinarie öppettider, vilket ger en kostnadsbesparing kopplat till personal och vikarier. 
Prognosen för helåret är ett överskott hänförligt till detta på 0,2 mnkr. 

Kulturskolan redovisar såväl kostnader som intäkter i nivå med samma tidpunkt föregående år. 
Endast en liten minskning kan ses av antalet elever i verksamheten. En ansökan för kulturskolebi-
drag har skickats in till Kulturrådet och besked väntas under maj månad. Prognosen är en budget i 
balans vid årets slut. 

Prognosen för helåret för kulturnämnden är ett överskott om 0,2 mnkr. 

Under våren har nämnden fått besked om att statsbidrag för Skapande Skola för läsåret 2021-2022 
beviljats med 2,3 mnkr. Skapande skola bidrar till att nämnden kan erbjuda kulturaktiviteter till 
barn och unga i hela kommunen. Nämnden skapar verksamhet för hela statsbidraget, vilket innebär 
ökade kostnader, summan av kostnaderna och intäkterna (statsbidraget) är dock noll. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Totalt (tkr) 0,5 0 0 0 0,5 

      

      

      

      

Analys och kommentar 

Det årliga anslaget har inte använts under perioden och det finns per det första tertialet inga plane-
rade investeringar för året där det årliga anslaget behöver tas i anspråk. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2021 Totalt, projekt 
Klart 
år 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall 
Pro-
gnos 

 

Totalt (mnkr) 0 0 0 1,4 0 1,4 0 

Boksorteringsrobot 0 0 0 1,4 0 1,4 2022 

        

Analys och kommentar 

Investeringsmedel för en boksorteringsrobot finns år 2022 och nämnden har påbörjat visst förar-
bete kopplat till investeringen. 



Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 2021 22(23) 

Medarbetare nämnden 

Personal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda 55 55 57 

Varav tillsvidareanställda 50 49 52 

Antal årsarbetare 46,4 47,2 48,9 

Medelålder (år) 48,5 48,6 47,9 

Medellön (tkr) 34,5 34,0 33,8 

Medianlön (tkr) 33,5 33,0 32,2 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 0,0 % 10,4 % 39,3 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,4 % 1,0 % 1,4 % 

Kvinnor 2,0 % 4,4 % 3,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 2,3 % 2,5 % 5,6 % 

30 - 49 år 1,0 % 3,9 % 2,3 % 

50 år och äldre 2,5 % 2,8 % 3,2 % 

Samtliga 1,8 % 3,4 % 2,9 % 

Personalomsättning % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

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

Jämställdhet och mångfald % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda, andel män 24 % 25 % 25 % 

Sammanfattande analys och kommentar 

Den 30 april 2021 hade kulturnämnden 55 månadsavlönade medarbetare varav 50 tillsvidarean-
ställda. Antalet anställda är oförändrat sedan helår 2020, men antal tillsvidareanställningar har 
ökat med en person. Omräknat till antal årsarbetare motsvarar detta 46,4 jämfört med 47,2 för 
helår 2020. 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 1,8 
procent under det första tertialet. Det är en minskning med 2,1 procent jämfört med samma period 
föregående år då pandemin bröt ut och en minskning med 0,6 procent jämfört med samma period 
2019, vilket är en positiv trend. Förvaltningskontoret har fortsatt enligt huvudregeln att arbete ska 
ske på distans i den mån verksamheten kunnat bedrivas så. Andelen korttidssjukfrånvaro inom kul-
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turskolan och biblioteksenheten som under föregående år periodvis hade en hög andel korttidsfrån-
varo, har minskat under det första tertialet. Statistiken visar att nämnden fortsatt lyckats begränsa 
smittspridning och sjukdom under början av 2021. Vallentuna kommun som helhet och kultur-
nämnden har fortsatt arbetet med aktiva skyddsåtgärder i försök att minimera smittspridning. Hela 
organisationen har kontinuerligt anpassats efter nya förutsättningar och följt utvecklingen vad gäl-
ler myndigheternas rekommendationer. Det har resulterat i ett tydligare förhållningssätt och fram-
tagande av rutiner och arbetssätt som under året kunnat anpassas efter respektive verksamhets be-
hov och förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva verksamhet. Biblioteket var stängt från slutet 
av december fram till slutet av januari 2021. Därefter har de följt myndigheternas rekommendat-
ioner med ett maxantal som får vistas i lokalen samtidigt. 

Andelen långtidssjuka mer än 60 dagar var under det första tertialet 0 procent, jämfört med 10,4 
procent för helåret 2020 och 12,5 procent under samma period 2020, vilken är en positiv trend. 
Förändringen av nyckeltalet får stor effekt inom en liten förvaltning med få medarbetare. Det konti-
nuerliga arbetet med tidiga rehabiliteringsinsatser och aktiva åtgärder som underlättar för individer 
att återgå i arbete har varit ett prioriterat område. Arbetssättet som även innefattar stödjande sam-
tal mellan chef och medarbetare vid korttidssjukfrånvaro väntas fortsatt bidra till låga ohälsotal. 

Personalomsättningen var under det första tertialet 0 procent, vilket var i nivå med samma period 
föregående år. För helåret 2020 var personalomsättningen 8 procent vilket motsvarade fyra perso-
ner vars tillsvidareanställning avslutats. Det är en låg personalomsättning som möjliggör att bibe-
hålla kompetens och stabilitet i verksamheterna. Även förändringen av detta nyckeltal får stor effekt 
inom en liten förvaltning med få medarbetare. 

Vallentuna kommun som helhet och kulturnämnden har på många sätt fortsatt det aktiva arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare, med ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt för att attrahera 
och behålla kompetens. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2021 om en ny HR-policy som er-
satte det tidigare personalpolitiska programmet. HR-policyn beskriver Vallentuna kommuns perso-
nalpolitik och utgör en styrning och ett stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla Vallentuna som 
en attraktiv arbetsgivare, med ett hållbart medarbetarengagemang och hållbart arbetsliv med effek-
tivitet och kvalitet. På kommungemensam nivå fortsätter utbildningsinsatserna kring det generella 
och fördjupade medarbetarprogrammet, digitala onboarding-processer, användandet av testverktyg 
i rekryteringsprocesser för en transparent och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess samt strategiskt 
kompetensförsörjning. Årets medarbetarenkät påbörjades under april månad och resultat kommer 
att presenteras och arbetas vidare med från och med maj månad och framåt. Nämnden har arbetat 
vidare med arbetsmiljömålet "jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid", vilket kommer 
att följas upp i årets medarbetarenkät. Utvärderingen av distansarbete för de som arbetat inom de 
centrala förvaltningskontoren visade på positiva resultat kopplat till möjligheter att utföra arbets-
uppgifter via distans och effektivitet i arbetet. Inom kulturnämnden har ledningsgruppen arbetat 
aktivt med ledarutveckling med fokus på det strategiska arbetet. 

Resultatet av 2021 års kommunkompassen visade på ett mycket bra resultat och en stark utveckling 
där SKR lyfte fram Vallentuna som ett gott nationellt exempel. Vidare visade utvärderingen på att 
påtagligt många i Vallentuna väljer att göra karriär inom kommunen, att växa in i nya roller och lära 
känna organisationen från flera perspektiv. Vallentuna var också mycket starka i kompassens områ-
den 7 och 8, som handlar om ett hållbart arbetsliv och kommunen som arbetsgivare. Andra starka 
delar var område 4, effektivitet, samt område 5, brukarens fokus, där kommunen visar upp ett ge-
nomtänkt kundfokus som präglar alla stora processer. Det är invånaren och kunden som är i cent-
rum i Vallentuna. 
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