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Inledning 

Rapporten är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk analys, 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 5 4 

Antal mål inte i fas med perioden, korrigerande 
åtgärder vidtas. 1 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 5 4 

Prognos antal mål som delvis uppnås 1 2 

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 

Kulturnämnden arbetar för att skapa ett socialt hållbart samhälle med god psykisk hälsa genom att 
erbjuda 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 ut-
sträckning 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 danskoreograf i en kommun under ett år. Detta görs genom dansgruppen 
Arkeolog 8 som genomför tre olika kommunkoreografprojekt som samtliga lyfter klimat- och mil-
jöfrågor. Tillsammans med barn, unga och vuxna i Vallentuna kommun arbetar de utifrån olika per-
spektiv, händelser och projekt för att reflektera och inspirera till omställning genom konstnärliga 
upplevelser. 
 
Kulturnämnden lyfter kulturmiljöer som en resurs samt betydelsen av att ta hänsyn till kulturhisto-
riska värden i samhällsplaneringen, i syfte att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. I 
utlysningen 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 
förhållande till platsen för konstverket. 

Bok- och läsinspirerande medieskyltning har ordnats i biblioteket i syfte att sprida kunskap om håll-
bar utveckling och inspirera till mer miljömedvetna val. Likaså under sommaren har skyltning 
gjorts kring böcker på miljö, klimatkatastrofer och beredskap. 

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 oavsett ålder 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 

Under våren uppmanades besökare att lämna in fysiska eller digitala "läsfröer" i form av titlar på 
böcker de läst. För varje läst bok planterades ett blomsterfrö i urnor inköpta av Gatu- och parkav-
delningen, placerade utanför biblioteket. Detta resulterade i glädje för såväl besökare som insekter. 

I syfte att sprida kunskap om hållbar utveckling och inspirera användarna till miljömedvetenhet, 
hållbarhet 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. Detta sker bland annat genom deras vand-
ringsled Katastrofleden. I samband med ledens öppnande skyltades med böcker på tema katastrof, 
miljö och beredskap. Denna skyltning sammanföll även med de översvämningar som inträffade i 
Sverige och Europa under sommaren. 

Nämnden minimerar onödiga inköp och vid behov av inventarier används i första hand kommunens 
tjänst REKO där begagnade inventarier från kommunens verksamheter förmedlas. Konkreta exem-
pel på detta är kulturskolan som återbrukat exempelvis en arbetsbänk från Väsbygården när äldre-
boendets kök avvecklades och istället kom till nytta i kulturskolans bild- och formsal. Vidare har 
kulturskolan genom REKO skänkt ett kassaskåp till Lovisedalsskolan. 
 
En familjekonsert har arrangerats under perioden med Vattenmannen & Speed med tema miljö och 
vatten. Tillsammans med barn som besökte konserten sjöng gruppen om hur man tar hand om mil-
jön och vårt vatten. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Bedömningen grundar sig på det breda arbete som görs för att in-
spirera och informera om hållbarhet såväl externt som internt för att höja kunskapen. Liksom dans-
gruppen Arkeolog 8 som uppmärksammar klimat- och miljöfrågor genom sina kulturella arrange-
mang under hela året. 
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Indikatorn nedan Andel miljömärkta inköp saknar i dagsläget systemstöd för att kunna mätas. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Andel miljömärkta inköp (%) - - - - 

     

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. 

En utbildning för kommunens unga sommarjobbande läsinspiratörer har genomförts i samarbete 
med barn- och ungdomsnämnden. Ungdomarna har försetts med böcker att läsa på de fritidshem 
och förskolor de sommarjobbat vid, samt tips på hur man läser högt och inkluderande för barn. 

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 hösten planeras ett 
större kulturarrangemang riktat mot unga där ett av syftena är att få ytterligare åsikter i vad unga 
vill ha för kulturutbud. 

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. Liksom i det arbete som görs för att öka kultur-
utbudet för unga och inspirera till läsning och språkutveckling. 
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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.  
 
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 fick under våren besked om tilldelning om statsbidrag för utveckling av kultursko-
leverksamheten. Detta medför bland annat att kursen kulturverkstad kan ges på grundskolorna i 
syfte att nå nya elever. Likaså kan utvecklingen av verksamheterna i Kårsta samt Karby fortsätta, 
där bland annat kursen "Dans i Karby" blir en avgiftsfri danskurs på skolan. 

Kulturskolan har gjort rekryteringsinsatser under perioden, såväl digitala som en turné på skolorna 
runt om i kommunen, i syfte att nå nya elever samt skapa meningsfull fritid för fler. 

Under perioden har arbete pågått med bibliotekets nya webbplats inför lansering i september. Syftet 
med den nya hemsidan är en betydligt mer användarvänlig webbplats, med allt från litteraturtips 
och boklistor, till guidning till rätt hylla i biblioteket och kalendarium för bibliotekens aktiviteter. 
 
Sommarlovsaktiviteter har genomförts för barn och unga och varit ett uppskattat inslag när mycket 
annat varit inställt under pandemin. Exempelvis skriv- och berättarkurs, läsutmaning för familjer, 
sommarklubbens poängjakt, uppdrag21, i syfte att på ett roligt och annorlunda sätt inspirera till läs-
ning, språkutveckling och aktivitet. 
 
Under våren påbörjades inventering av konst på de platser där konst finns deponerad. De flesta 
verksamheter har under perioden lämnat in sin inventering av offentlig konst. En omfattande upp-
datering av platser i konstregistret pågår då många skolor, kontor och verksamheter har flyttat de 
senaste åren. Depositionsavtal med uppdaterad inventarielista ska distribueras för att avsluta inven-
teringen. 

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 hösten. 

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, 
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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. Indikatorerna nedan avse-
ende år 2021 avser per sista augusti, medan indikatorerna för 2020 och 2019 avser per helår. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Antal kulturaktiviteter erbjudna till Vallentunas 
skolor 

147 392 476 - 

Antal bokade timmar i Vallentuna teater (bok-
ningsgrad %) 34 % 42 % 70 % - 

Antal bokade timmar i Kulturrummet (boknings-
grad %) 

23 % 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. 

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 vidare med resultatet från den brukarundersökning som gjordes i slutet av 2020, 
synpunkter som kommit på nämndens verksamhetssystem samt med resultatet av en enkät som ge-
nomfördes vid sommarens kulturskoleläger. 

Nämndens verksamhet i Karby bibliotek samverkar med och följer i stort sett lokala livsmedelsbuti-
kens 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. 
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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 vissa frågor inom nämndens skilda områden. 

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

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås delvis 

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. Användaren får personlig återkoppling och synpunkter tas upp för vidare hantering 
vid enhetens personalmöten. Internt ligger detta till grund för ökad kunskap om användarnas behov 
samt om utveckling och förbättring av verksamheten. 

Två andra exempel på inkluderande förhållningssätt där användarna varit delaktiga är vid kultur-
skolans sommarläger med ca 85 elever där även en enkät genomfördes om elevernas upplevelse av 
lägret. Likaså har det under sommaren byggts upp ett minibibliotek på fritidsgården Mega tillsam-
mans med ungdomarna, i syfte att uppmuntra unga till att läsa. 

Disponentvillan, kulturnämndens nya verksamhetslokal för föreningar och kulturaktörer, iord-
ningsställdes under våren för uthyrning och har under perioden delvis öppnat för uthyrning. Bland 
annat har två cirkelverksamheter med måleri i fokus startats upp och inför höstterminen har flera 
kulturaktörer bokat in sig. 

Nämnden har under perioden arbetat med att upphandla en ny period gällande verksamhetssystem. 
Där tas både brukarnas och lärarnas synpunkter och förbättringsförslag med för att få ännu större 
kundnytta. 

Biblioteket ingår i nätverket för folkbibliotekens arbete med digital delaktighet inom region Stock-
holm. Tre biblioteksmedarbetare ingår i varsin samverkansgrupp i region  Stockholms pilotprojekt 
"Biblioteks samverkan i praktiken". 

I samarbete med Kårsta-Ekskogens Bygdegårdsförening genomfördes en lyckad clownföreställning i 
Kårsta-Ekskogens bygdegård som drog fullt hus - reglerat till 50 personer. Fler samarbeten har pla-
nerats under till hösten. 
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Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet inte är i fas med perioden och att må-
let endast delvis kommer vara uppnått vid årets slut. Detta då exempelvis medborgardialoger inte 
utförts inom verksamheterna, samt att antalet kulturaktiviteter i samverkan med föreningar och 
kulturaktörer varit lågt under perioden. Delvis kan detta förklaras av rådande coronapandemi. 

Indikatorerna gällande kulturaktiviteter har påverkats markant av coronapandemin och de re-
striktioner som varit under perioden. Indikatorerna nedan avseende år 2021 avser per sista au-
gusti, medan indikatorerna för 2020 och 2019 avser per helår. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Antal kulturaktiviteter i centralorten 234 437 801 - 

Antal kulturaktiviteter utanför centralorten 48 41 77 - 

     

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 i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

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. 
 
Under perioden har kulturnämnden tillsammans med fritidsnämnden, arbetat med implemente-
ringen av ett nytt bokning- och bidragssystem; Rbok. Från mitten av augusti sker alla lokalbok-
ningar i det nya systemet och resultatet förväntas bli en förhöjd service och transparens, men också 
effektivisering av bokningsprocessen för företag och föreningar. 
 
Biblioteket är en naturlig samlingsplats i kommunen för arbete och studier. Här finns tre boknings-
bara studioceller där du kan sitta ostört med tillgång till dator och vid behov låna kamera och hörlu-
rar. Under pandemin har företagare i behov av att skriva ut eller sitta ostört besökt biblioteket i 
större utsträckning mot tidigare. Studieplatserna i biblioteket har under sommaren förbättrats yt-
terligare med armatur med laddningsmöjlighet för datorer och mobiler, samt ökat antal eluttag. 

I samarbete med Össeby Garns församling spelade 31 stråkelever med sina två lärare sommarmusik 
i Össeby Garns kyrka. Spelningen filmades och delades till alla som ville lyssna. Även utomhuskon-
serter har getts för äldreboenden i centrala Vallentuna. Både genom kulturskolans ensembler och 
orkestrar men också av årets sommarjobbare. 

Under en vecka i juni genomfördes utomhusfestivalen "Under bar himmel" på Kulturhusets baksida 
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med rådande coronarestriktioner. Festivalen gav en plattform för artister, föreningar och publik att 
mötas på. Programmen drog mycket folk och de deltagande föreningarna var väldigt nöjda efteråt. 
Kulturhusets uteplats bjöd inte bara på en festival utan det blev också en plats för cirkus-workshops 
för barn- och unga. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Detta bland annat genom det arbete som gjorts med kultursko-
lans samarbeten och spelningar under sommaren, utomhusfestivalen på kulturhusets baksida, samt 
planeringen som gjorts inför hösten med såväl kulturföreningars program som inköpta program. 
Liksom att implementeringen av det nya boknings- och bidragssystemet har genomförts enligt plan 
vilket bland annat underlättar för företag och föreningar att boka nämndens lokaler. 

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

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

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 
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. Kulturskolan har haft samarbeten med Ös-
seby Garns församling där stråkelever spelade sommarmusik och utomhuskonserter har getts för 
äldreboenden. 

Samarbetet med Rotary Club Vallentuna våren 2021 innebar att Rotary har delat ut stipendium till 
elever vid Kulturskolan. Dessa stipendier är ett värdefullt, ekonomiskt tillskott för eleverna. 

Vallentuna Kulturhus hemsida, vallentuna.se genomgår just nu en uppdatering för att bättre möta 
besökare och deras behov, samt visa vad de kan ta del av för tjänster i kulturhuset. Närvaron på so-
ciala medier har ökat med ytterligare breddat innehåll för att stärka och utveckla organisationer 
inom skapande och kreativa näringar. 

I syfte att skapa goda förutsättningar för föreningar att verka inom skapande verksamhet tillhanda-
hålls lokaler för uthyrning till kulturverksamheter i Disponentvillan, där Akvarellgruppen och må-
largruppen Vedic Art numera samlas för att måla tillsammans. 

I juni genomfördes utomhusfestivalen "Under bar himmel" på kulturhusets baksida under en vecka. 
Programmen drog mycket folk och de deltagande föreningarna var väldigt nöjda. I samarbete med 
Kårsta-Ekskogens bygdegårdsföreningen arrangerades en clownföreställning i Kårsta. 

I augusti genomfördes Vallentuna Bluesfestival på Vallentuna Teater tillsammans med den relativt 
nystartade föreningen Vallentuna Bluesförening. Festivalen var den första i sitt slag i Vallentuna och 
förhoppningen är att den ska kunna återkomma årligen. 

Huvudbiblioteket har åter öppnats för ett större antal personer i samband med att restriktioner 
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hävts och sittplatser och studierum är nu tillgängliga i normal utsträckning. Bokcirkel för 65+ har 
vid gynnsamt väder träffats utomhus utanför biblioteket under maj och augusti. 

Bedömningsgrund 

Nämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas med perioden och att målet 
kommer att uppnås vid årets slut. Detta då flertalet samarbeten genomförts under perioden för 
samtliga nämndens verksamheter, samt att flera kulturarrangemang av andra aktörer och före-
ningar kunnat genomföras under perioden, självklart i linje med rådande restriktioner. 

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. Li-
kaså har antal samarbeten med föreningar och organisationer minskat. Båda dessa minskningar 
bedöms i sin helhet bero på coronapandemin som begränsat möjligheten att anordna kulturaktivi-
teter under året. Indikatorerna nedan avseende år 2021 avser per sista augusti, medan indikato-
rerna för 2020 och 2019 avser per helår. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Antal föreningar som har fått kulturbidrag 13 25 18 - 

Antal samarbeten med föreningar, organisationer 
och enskilda 42 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 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås delvis 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

I syfte att skapa trygghet samt meningsfull fritid för ungdomar, har under perioden planerats för ett 
kulturarrangemang under hösten som är riktat mot målgruppen. Det kommer vara en kväll med 
upplevelse av film, musik, spoken word, dans, sång- och slagverksworkshop på Vallentuna teater 
och Traversen. 
 
Bibliotekets uppdrag utifrån senaste Ung Livsstils-undersökningen kring att "öka högstadiepojkars 
fritidsläsning" har påbörjats. Under perioden har ett minibibliotek skapats på och i samarbete med 
fritidsgården Mega. 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 användas 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 an-
svarsfulla medborgare liksom ett rikare liv för individen. 
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Vallentunas kommunkoreografer under år 2021 - dansgruppen Arkeolog 8, har skapat ett tvärkonst-
närligt projekt i form av en vandringsled - Katastrofleden. Katastrofleden är en vandringsled utmed 
vilken du möter olika inspel om kriser, oro och katastroftankar. I samband med ledens öppnande 
under perioden, skyltade biblioteket med böcker på tema katastrof, miljö och beredskap. 
 
Bedömningsgrund 
Bedömningen att målet inte är i fas grundar sig i att flertalet av de planerade aktiviteterna inte ge-
nomförts under perioden, exempel på detta är kulturaktiviteter för personer med funktionsvariat-
ioner och för målgruppen 15-21 år. Inte heller utbildning kopplat till skolbio har genomförts samt 
arbetet med att öka högstadiepojkars fritidsläsning har endast sparsamt påbörjats. Bedömningen är 
att dessa aktiviteter endast hinner påbörjas under året och att målet endast delvis är uppfyllt vid 
årets slut. 

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 delvis 

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. Den förvaltningsövergri-
pande gruppen Ung Kultur har under perioden planerat den första aktiviteten som går av stapeln 
den 1 oktober. Det är ett event med upplevelse av film, musik, spoken word och dans-, sång- och 
slagverksworkshop på Vallentuna teater och Traversen. Målet är att locka ungdomar samt ta reda på 
vad de önskar för kulturaktiviteter för målgruppen unga. 

I syfte att nå fler målgrupper samt personer med funktionsnedsättning har kulturskolan under peri-
oden startat "Kulturkarusellen" i samarbete med Olympiaskolan. Här kommer barn och unga med 
funktionsnedsättning att besöka kulturskolan och ta del av olika ämnesområden. För att försöka 
skapa så god tillgänglighet som möjligt i kulturskolans lokaler har viss omflyttning av verksamheten 
genomförts. 

Under perioden har Kultur Vallentuna producerat en större utställning i Kulturhuset om kommu-
nens arkiv - Folkrörelsearkivet, kommunarkivet och bildarkivet i samarbete med de tre arkiven. Lik-
som en miniutställning om att barnkonventionen blev lag 2020. Utställningen om barnkonvent-
ionen visas på biblioteksfilialerna i Karby, Kårsta och Lindholmen. 

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 
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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. Nämnden 
planerar 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. 

Talböcker på cd-rom framställs på beställning för de som inte kan läsa tryckt text, och skickas hem 
per post. Legimusinskrivningar för tillgång till Myndigheten för tillgängliga medias (MTM) digitala 
talböcker har genomförts digitalt under vår och sommar. Talboksläsecirkeln har fortsatt, men med 
hemsändning av "Månadens talbok", och med recensioner och samtal via telefon eller mejl. Äldre-
boenden har erbjudits depositioner av böcker och talböcker samt faktaböcker med många bilder. 
 
De unga läsinspiratörerna, som biblioteket utbildat och försett med medier, har fungerat som 
läsande förebilder på de fritidshem och förskolor där de verkat. 
 
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 detta kommer vara 
svårt att hinna genomföra under kvarvarande del av året och att målet endast uppnåtts delvis vid 
årets slut. 

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. Indikatorerna nedan avseende år 2021 avser per sista au-
gusti, medan indikatorerna för 2020 och 2019 avser per helår. 

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 10 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/Uppsala-regionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom kommu-
nen som gentemot invånare och omvärlden. 

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

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 
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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. Under perioden har beslut 
fattats om att förlänga pilotprojektet ett år fram till juni 2022. 

En del av projektet är att skapa samarbeten mellan ämnesgrupper från deltagande kommuner. Ar-
bete och planering har skett under perioden för att under läsåret 2021-2022 genomföra workshops, 
konserter, konstprojekt etc. för barn och unga i deltagande kommuner. Denna del av projektet fi-
nansieras av Statens Kulturråd. 
 
Vallentunas kommunkoreograf och dansgrupp Arkeolog 8 har under perioden genomfört ett antal 
program för både allmänheten och för grundskoleelever i projektet Skapande skola: Det interaktiva 
projektet Lilla Katastrofleden med elever från Lovisedalsskolan och Karlsundsskolan Norra och Läs-
projektet To Bee . Katastrofleden, som är 4 mil lång och sträcker sig över hela kommunen öppnades 
för allmänheten i juni. Leden kopplas ihop med Friluftslivets år och har lagts ut på Naturkartan som 
är en digital friluftsguide till kommunens besöksvärda natur- och kulturområden. Syftet med pro-
jektet är att möjliggöra för invånare och besökare att ta del av det interaktiva innehållet i Katastrof-
leden under sommaren. Gruppen uppträdde även på Dansens dag på torget i centrala Vallentuna. 
 
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 barn och unga i hela kommunen 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 
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. 
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Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Som ett led i arbetet med att utveckla och levandegöra kulturmiljöer som besöksmål har arbete med 
att upprätta en discgolfbana i anslutning till fornlämningar vid Snapptunafältet påbörjats. Detta 
sker i samarbete med fritidsnämnden och skyltar kommer att tas fram för att lyfta kulturmiljöerna i 
närområdet. Flera poddavsnitt av podden "Finrummet" har spelats in på temat arkeologi och forn-
lämningar. Likaså erbjöds yoga i runriket vid Arkils Tingstad och Risbyle under sommaren, i syfte 
att levandegöra kulturmiljöer. 
 
Utställningarna i Vallentuna Skolmuseum i Össeby-Garn har rustats upp och museet har en offent-
lig nyöppning i slutet av augusti och därefter söndagsöppet under september. 
 
Nämnden deltar i flera regionala samarbeten och utvecklingsprojekt kopplat till kulturskolan. Utö-
ver pilotprojektet kulturskola över kommungränser, deltar kulturskolan i "Kulturskola för alla" med 
målet att i samverkan med sju kommuner i regionen erbjuda kulturverksamhet för barn och unga 
med funktionsvariationer. Under perioden har projektet kommit in i en aktiv fas där gemensam 
fortbildningsdag för personalen i de sju kommunernas kulturskolor genomförts.  Under hösten pla-
neras en gemensam utbudsdag för målgruppen. 

Ett annat regionalt samarbete är "Gränslös kulturskola". Där är målet att i samverkan mellan sju 
kommuner i regionen utveckla nya samarbetsmöjligheter och arenor över kommungränserna. Detta 
sker genom dialog med målgruppen (16-19 år) för att hitta, prova och utvärdera nya sätt för kulturs-
kolan att erbjuda undervisning och möjligheter att använda estetiska uttryck i sitt identitetsskap-
ande. Projektet finansieras av Statens Kulturråd. 

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 arbete som gjorts för att levandegöra kom-
munens kulturmiljöer som besöksmål, podden "Finrummet" samt arbetet som gjorts för att rusta 
upp Skolmuseet i Össeby Garn som haft nyöppning i slutet av augusti. Likaså genom de olika reg-
ionala samverkansarbeten kopplat till kulturskolan i syfte att utveckla och bredda verksamheten 
samt nå nya målgrupper. 

Indikatorn Antal kommunövergripande samarbeten är lägre jämfört med föregående år vilket 
beror på minskat antal samarbeten kring kulturevenemang under pågående coronapandemi. 
Samarbeten som avser den vanliga löpande verksamheten har i större utsträckning kunnat 
fortgå. Indikatorn nedan avseende år 2021 avser per sista augusti, medan indikatorn för 2020 
och 2019 avser per helår. 

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 59 696 153 590 245 099 - 

Analys och kommentar 

SCB:s medborgarundersökning genomförs under hösten 2021. 
 
Antal besökare i kulturhuset (59 696) 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 109 983, vilket innebär nästan att besöksanta-
let 2021 är nästan en halvering mot föregående år. Detta bedöms i sin helhet vara kopplat till coro-
napandemin. 

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) 

 750 1 275 (31) 
1 300 
(56) 

Antal föreställningar  38 39 70 

     

Kulturenheten     

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

 
3 917 
(181) 11 135 (262) 

33 400 
(593) 

Varav; antal besökare på barnprogram 
(antal barnprogram) 

 
3 245 
(128) 

7 035 (190) 
16 300 
(413) 

Varav samarbeten  34 47 77 
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Prognos 

2021 
Utfall pe-

rioden Helår 2020 
Helår 
2019 

Antal Skapande skola-program per elev  1,5 2,3 2,3 

Bokningsgrad Kulturrummet i Kulturhuset 
och Vallentuna teater (%) 

 29 48 71 

     

Bibliotek     

Antal utlån per invånare  2,4 4,7 5,5 

Antal aktiva låntagare. Aktiv = minst 1 lån 
per år 

 6 305 9 853 10 472 

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

 619 1 354 (326) 
3 294 
(220) 

Antal vuxna över 18 år som deltagit i akti-
viteter (antal aktiviteter)  430 859 (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 färre än normalt för perioden. Re-
striktioner kopplade till coronapandemin har även påverkat skolornas Skapande skola-verksamhet 
negativt. Bokningsgraden i Kulturrummet och Vallentuna teater avser till största del interna bok-
ningar då externa bokningar varit få till antalet 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 under 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 0,4 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 

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 

-0,4 -0,6 

    

    

    

    

    

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,4 -0,6 
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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 -31,2 64 % 48,2 1,0 -48,9 -31,7 65 % -48,2 

I 3,8 1,7 46 % 3,2 -0,6 4,0 2,1 52 % 4,2 

N -45,4 -29,5 65 % -45,0 0,4 -44,9 -29,6 66 % -44,0 

Politisk verksamhet     

K -0,3 -0,2 63 % -0,3 0 -0,3 -0,2 54 % -0,3 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -0,3 -0,2 63 % -0,3 0 -0,3 -0,2 54 % -0,3 

Administration  

K -2,2 -1,3 58 % -2,2 0 -2,1 -1,3 62 % -1,9 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N -2,2 -1,3 58 % -2,2 0 -2,1 -1,3 62 % -1,9 

Kulturenheten  

K -14,2 -8,6 60 % -13,4 0,8 -14,0 -8,7 62 % -13,4 

I 0,8 0,1 12 % 0,2 -0,6 0,8 0,2 31 % 0,4 

N -13,5 -8,5 63 % -13,5 0,2 -13,2 -8,5 64 % -13,0 

Bibliotek  

K -17,2 -11,0 64 % -17,0 0,2 -17,5 -11,4 65 % -17,5 

I 0,3 0,3 105 
% 

0,3 0 0,3 0,5 153 
% 

0,8 

N -16,9 -10,7 63 % -16,7 0,2 -17,2 -10,9 64 % -16,7 

Kulturskolan  

K -15,1 -10,1 67 % -15,1 0 -15,1 -10,0 66 % -15,1 

I 2,7 1,3 48 % 2,7 0 2,9 1,4 47 % 2,9 

N -12,4 -8,8 71 % -12,4 0 -12,1 -8,6 71 % -12,1 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man 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 augusti månad är en 
nettoförbrukning om 67 procent och kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om 65 procent, 
vilket är i linje med motsvarande period föregående år. 
 
Prognosen per helår är ett överskott om 0,4 mnkr hänförligt till överskott inom bibliotek samt kul-
turverksamheten. 
 
Inom Administration redovisar nämnden per augusti kostnader under riktvärdet vilket är enligt 
plan då en projektanställd kulturstrateg började under våren. 
 
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. Likaså kommer kulturbidrag kopplat till arrangemang att betalas ut i 
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lägre utsträckning mot budget då kulturföreningarna haft sparsamt med arrangemang under året. 
Tillsammans ger detta en prognos för helåret som pekar på ett överskott om 0,2 mnkr vid årets slut. 
 
Bibliotekets verksamhet har under perioden haft förkortade öppettider kopplat till coronapandemin 
jämfört med ordinarie öppettider, vilket ger en kostnadsbesparing kopplat till personal och vikarier. 
Att intäkterna är högre än budget är i sin helhet hänförligt till bidraget Stärkta bibliotek. Prognosen 
för helåret är ett överskott om 0,2 mnkr. 
 
Kulturskolan redovisar såväl kostnader som intäkter i nivå med samma tidpunkt föregående år. An-
talet elever är ungefär detsamma som vid motsvarande period föregående år. Under våren fick kul-
turskolan besked om erhållet kulturbidrag från Kulturrådet om 0,8 mnkr. Prognosen för verksam-
heten är en budget i balans vid årets slut. 
 
Prognosen för helåret för kulturnämnden är ett överskott om 0,4 mnkr. 

Nämnden har fått statsbidrag för Skapande Skola för läsåret 2021-2022 vilket uppgår till 2,3 mnkr. 
Skapande skola bidrar till att nämnden kan erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga i hela kom-
munen. Nämnden skapar verksamhet för hela statsbidraget, vilket innebär ökade kostnader, sum-
man 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 augusti inga planerade inve-
steringar 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 Prognos  

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

Boksorteringsrobot 0 0 0 1,4 0 1,4 2022 
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Medarbetare nämnden 

Personal 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda 54 55 57 

Varav tillsvidareanställda 49 49 52 

Antal årsarbetare 46,0 47,2 48,9 

Medelålder (år) 49,1 48,6 47,9 

Medellön (tkr) 35,0 34,0 33,8 

Medianlön (tkr) 33,9 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 17,2 % 10,4 % 39,3 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 0,9 % 1,0 % 1,4 % 

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

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,7 % 2,5 % 5,6 % 

30 - 49 år 1,2 % 3,9 % 2,3 % 

50 år och äldre 2,4 % 2,8 % 3,2 % 

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

Personalomsättning % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Tillsvidareanställda medarbetare 2,0 % 8,0 % 7,7 % 

Jämställdhet och mångfald % 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda, andel män 26 % 25 % 25 % 

Sammanfattande analys och kommentar 

Den 31 augusti 2021 hade kulturnämnden 54 månadsavlönade medarbetare varav 49 tillsvidarean-
ställda. Omräknat till antal årsarbetare motsvarade detta 46,0. 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid var under pe-
rioden fortsatt låg och uppgick till 1,8 procent, jämfört med samma period föregående år (3,3) och 
helåret 2020 (3,4). Förvaltningskontoret har fortsatt arbeta efter huvudregeln att arbete ska ske på 
distans i den mån verksamheten kunnat bedrivas så. Sjuktalen visar att kulturnämnden fortsatt 
lyckats begränsa smittspridning och sjukdom även inom de verksamheter som varit igång under 
större delen av perioden, exempelvis biblioteket och kulturskolan. De aktiva skyddsåtgärderna, an-
passningar av rutiner och arbetssätt med exempelvis maxantal som får vistas i lokalen samtidigt har 
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varit framgångsrika för att fortsatt kunna bedriva verksamheten och minimera risk för smittsprid-
ning och sjukdom under perioden. 

Andelen långtidssjuka mer än 60 dagar, som under det första tertialet var 0, uppgick under peri-
oden till 17,2 procent vilket också är en högre andel jämfört med föregående år. Förändringen av 
nyckeltalet får stor effekt inom en liten förvaltning med få medarbetare. Det kontinuerliga arbetet 
med tidiga rehabiliteringsinsatser och aktiva åtgärder som underlättar för individer att återgå i ar-
bete är ett fortsatt ett prioriterat område. Arbetssättet som även innefattar stödjande samtal mellan 
chef och medarbetare vid korttidssjukfrånvaro väntas fortsatt bidra till låga ohälsotal. 

Personalomsättningen var fortsatt låg och uppgick till 2,0 procent vilket motsvarar en tillsvidarean-
ställning som avslutats under perioden. Det möjliggör fortsättningsvis att kunna bibehålla kompe-
tens och stabilitet i verksamheterna. 

Kommunens årliga medarbetarundersökning som bestod av en fördjupad medarbetarenkät omfat-
tande ca 50 frågor, samt mätning av hållbart medarbetarengagemang (HME) genomfördes under 
april månad. Svarsfrekvensen var 84 procent och resultatet presenterades i maj. Resultatet visade 
att medarbetarna i kommunen som helhet i mycket hög grad upplever att deras arbete engagerar 
dem (95%) och att man totalt sett är nöjd med sin nuvarande arbetssituation. Förtroendet för kom-
munledningen och att man vill rekommendera Vallentuna kommun som arbetsgivare är några av de 
frågor som ökat allra mest i årets undersökning. Resultatet i år var extra glädjande då alla medarbe-
tares arbetsförutsättningar under lång tid påverkats på olika sätt av den rådande pandemin. 

Resultatet visade också en ökning för kommunen som helhet i den årliga HME-undersökningen. 
Återigen ökade kommunens resultat både totalt och för de tre indexområdena motivation, ledarskap 
och styrning. Resultatet för Kultur och fritid vars HME-resultat är högre än kommunen som helhet 
stärktes ytterligare inom området styrning. HME-resultatet för Kultur som är högren än kommunen 
totalt sätt, stärktes också inom samtliga områden. 

Det positiva utfallet är ett kvitto på att det systematiska arbetet med att utveckla kommunen som 
arbetsgivare har lönat sig, och visar att kommunens prioriteringar inom ledarskap, medarbetarskap, 
kvalitets- och verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt! 

Kulturnämndens verksamheter har arbetat vidare med resultatet av medarbetarenkäten på avdel-
ningsnivå där nämndens arbetsmiljömål "jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid", 
också följs upp. 

Medarbetarenkät 2021 

Område 
Kommunen, 
totalt 2021 

Kultur och 
fritid 2021 

Kultur 2021 
Kommunen, 
totalt 2020 

Kultur och 
fritid 2020 

Kultur 2020 

Motivation 83 82 84 83 82 85 

Ledarskap 85 88 90 83 88 89 

Styrning 83 86 89 81 84 88 

HME 84 85 88 82 85 87 
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