
Verksamhetsberättelse Kulturnämnden 

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente  
Nämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten, kommunens bibliotek samt 

konsumentvägledning. 

2. Verksamhetsåret 2020  
Under början av året fortsatte Gummifabrikens succé med många besökare och en mångfald av 

arrangemang som lockade olika målgrupper. Smålands Litteraturfestival blev återigen mycket lyckad 

och satsningen på utökad programverksamhet i kransorterna fortsatte. 

Sedan kom corona och ändrade förutsättningarna totalt. Trots det har det varit många besökare på 

biblioteken och utlåningen ligger på en relativt stabil nivå, även om det är en tydlig minskning 

gällande framför allt barnlitteratur. Under hösten kunde ett par konserter och föreläsningar genomföras 

med publik, och därtill två premiärvisningar av dokumentärfilmer med lokal anknytning. 

I augusti antog kommunfullmäktige ”Plan för biblioteken i Värnamo kommun 2019–2022”. 

Samverkan med kulturskolan har stärkts ytterligare. Ett strategiskt utvecklingsråd för kulturskolan har 

startat. I februari var det premiär för en obligatorisk heldag för kommunens alla sjätteklassare med 

besök på Vandalorum, Teknikcenter samt stadsbiblioteket i Gummifabriken. Därigenom säkerställs en 

likvärdighet för alla elever oavsett var i kommunen de bor och oberoende av intresset hos enskilda 

lärare och skolledare. 

 

2.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten? 

Biblioteken fick snabbt införa olika begränsningar i verksamheten och uppmana till korta besök. En 

rad åtgärder vidtogs för att förhindra smittspridning i biblioteksmiljön. I november införde länets alla 

folkbibliotek gemensamt ett stopp för besök längre än 15 minuter enligt parollen ”Lämna-Låna-Gå”. 

Den 22 december stängde biblioteken helt enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten och regeringen, 

ett direktiv som drogs tillbaka bara någon dag senare eftersom det stred mot Bibliotekslagen. 

Biblioteksbussens turer har varit inställda sedan mitten av mars. Istället har det erbjudits avhämtning 

och hemkörning av böcker.  

En mängd arrangemang har fått ställas in eller skjutas på framtiden. Andra arrangemang har ställts om 

och genomförts med restriktioner eller i digital form. Ett exempel på det är femårsfirandet av Rutan, 

där landets professionella kulturarbetare som drabbats hårt av pandemins effekter bjöds in att 

framträda i Rutan.  

Många aktiviteter kopplade till Värnamo stads 100-årsjubileum har påverkats, bland annat så har 

musikteatern om Värnamo stads historia och invigningen av den permanenta stadshistoriska 

utställningen i Gummifabriken flyttats fram. Den stadshistoriska vandringen Pinnapå kunde dock 

invigas och har blivit en succé. 

 

2.2 Digitalisering 

Corona har lett till ett ökat nyttjande av bibliotekets digitala tjänster, såsom e-böcker och streaming av 

filmer. En del arrangemang har genomförts digitalt, såsom Rutans femårskalas, kulturquiz, boktips, 

bokcirkel och vernissage för Gillet-tavlorna. Låten ”Tills det vänder” som Glädjekällan spelade in på 

uppdrag av kulturförvaltningen blev en viral succé. 

En IT-pedagog har anställts på halvtid för att arbeta med invånarnas digitala delaktighet i enlighet med 

”Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019–2022”. Lanseringen av IT-stöd för invånarna med 

mottagning på biblioteket har dock fått skjutas på framtiden, då dessa fysiska besök av en 

företrädesvis äldre målgrupp ska undvikas i nuläget. 



3. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal 
__________________________________________________________________________________ 

Sammanfattande analys 

Värnamo har fortsatt etablera sig som en kulturkommun. Påverkan av corona var mycket påtaglig och 

begränsade nämndens verksamhet kraftigt under 2020. Det resulterade i ett ekonomiskt överskott på 

1,6 miljoner kronor, samtidigt som flera av indikatorernas målnivåer omöjligen kunde uppnås. 

__________________________________________________________________________________ 

3.1 Nämndens mål  

Värnamo har fortsatt att etablera sig som en kulturkommun på nationell nivå. Både 

genom ett enträget arbete med basverksamheten och med nyskapande projekt som 

skapar stor uppmärksamt långt utanför kommunens gränser. Gummifabriken och 

Vandalorum är två viktiga motorer i detta. 

Med bakgrund i detta är bedömningen att kvalitetsmålen uppfylls, ett år då corona gjorde 

indikatorernas målnivåer tämligen meningslösa. Att mäta kultur kvantitativt med indikatorer är ett 

vanskligt projekt även ett normalår, och just i denna verksamhetsberättelse ska symbolerna och pilarna 

tolkas med extra stor försiktighet. 

 

3.1.1 Jämförelse av resultat 

De flesta mål och indikatorer antogs hösten 2019 och tanken var att justera indikatorernas målnivåer 

för kommande år i verksamhetsplan för 2021–2023. Corona kastade dock omkull allt och har haft 

extremt stor inverkan på flera indikatorer, varför en jämförelse avseende nämndens måluppfyllelse 

över tid inte blir meningsfull att göra.  

 

3.1.2 Mål i sammandrag 

__________________________________________________________________________________ 

Symbolförklaring 

 
=helt uppfyllt 

 
=i hög grad 

uppfyllt  
=delvis 

uppfyllt  
=ej uppfyllt 

 
=ej utvärderat 

 

 

 

 

=ökad  
 

=oförändrad 
 

=minskad 
 

=inget värde angivet 

__________________________________________________________________________________ 

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för 

Nämndmål:  

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer. 

Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé. 

Bedömning: 

 

 
 

 

 
 

Indikatorer: 2019: 2020: Målnivå 

2020: 

  

Hur nöjd är du med bibliotekets service när det gäller 

utbud av medier? (SCB:s medborgarundersökning*) 

8,1 8,1 Mäts ej  
 

 

Hur nöjd är du med bemötandet på biblioteket? (SCB:s 

medborgarundersökning) 

8,4 8,4 Mäts ej 
 

 
 

Hur nöjd är du med kulturförvaltningens 

programverksamhet för barn, unga och vuxna? (SCB:s 

medborgarundersökning) 

7,2 7,2 Mäts ej. 
  

Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med annan 

aktör i Gummifabriken. 

45 28 46 
  

*Undersökningen genomförs vartannat år. Därför kvarstår 

2019 års resultat även 2020. Ny undersökning 2021. 

     

 



DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Nämndmål:  

Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och 

förutsättningar. 
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati. 

Bedömning: 

 

 

 

 
 

Indikatorer: 2019: 2020 Målnivå 

2020: 

  

Antal offentliga arrangemang utanför Värnamo tätort. 121 75 122 

  

 

Antal besök på stadsbiblioteket. 152 917 109 179 155 000 
 

 

 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 

Nämndmål:  

Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare. 

Bedömning: 

 

 
 

 

 
 

Indikatorer: 2019: 2020: Målnivå 

2020: 

  

Totalt antal sidvisningar på kulturförvaltningens 

webbsidor. 

61 662 52 000* 64 000 

   

*Beräknad uppskattning utifrån statistik för perioden 2020-06-02-2020-12-31 på grund av leverantörsbyte. Omfattar endast 
kommun.varnamo.se, ej de av kulturens sidor som i juni flyttade till varnamo.se. 

 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 

Nämndsmål:  

Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och 

miljö.  

Bedömning: 

 

 

 

 
 

Indikatorer: 2019: 2020: Målnivå 

2020: 

  

Antal aktiviteter som har en koppling till miljö- och 

klimatfrågor. 

22 13 24 

  

 

Antal mil med poolbil/egen bil i tjänsten. 1 248 1 009 1 200 
 

 
 

3.2 Nämndens Ekonomi 

3.2.1 Driftsredovisning  

Kulturnämndens driftbudget för 2020 är 31,2 miljoner kronor. Helåret 2020 visar ett överskott på 1,6 

miljoner kronor. Överskottet beror främst på minskade personalkostnader när frånvarande personal 

inte har behövt ersättas eftersom verksamheten varit begränsad, men även minskade kostnader för 

programverksamhet, arrangemangsbidrag och biblioteksbussen. 

 

3.2.2. Investeringsredovisning  

Kulturnämndens investeringsbudget för 2020 är 5,5 miljoner kronor. Helåret 2020 visar ett överskott 

på 3,4 miljoner kronor. Överskottet ligger främst inom konstnärlig gestaltning tekniska utskottet. 

 

3.2.3. Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Att verksamheten begränsats gav ett ekonomiskt överskott, samtidigt som vissa kostnader för digitala 

medier och satsningar tillkom. 

 



3.2.4. Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 
    

 Budget 
2020 

Bokslut 
2020 Avvikelse 

Bokslut 
2019 Belopp i miljoner kronor  

Intäkter -1,5 -1,3 -0,2 -1,7 

Kostnader 32,7 30,9 1,8 32,4 

Nettokostnad 31,2 29,6 1,6 30,7 

        

 Budget 
2020 

Bokslut 
2020 Avvikelse 

Bokslut 
2019 Resultat per verksamhetsblock 

Nämnd- och styrelseverksamhet 0,6 0,5 0,1 0,4 

Konsument-/energirådgivning 0,1 0,1 0,0 0,1 

Allmän kulturverksamhet, övr 5,6 5,3 0,3 5,5 

Bibliotek 18,2 17,1 1,1 17,9 

Kostnadsfördeln kulturförv 6,7 6,6 0,1 6,8 

          

Nettokostnad 31,2 29,6 1,6 30,7 

     

     

Investeringar     

 Budget 
2020 

Bokslut 
2020 Avvikelse 

Bokslut 
2019 Belopp i miljoner kronor  

Inkomster 0,0 0,0 0,0 -0,7 

Utgifter 5,5 2,1 3,4 1,3 

Nettoinvesteringar 5,5 2,1 3,4 0,6 

        

Största investeringar         

Momentum 1,7 0,9 0,8 0,0 

Stadshistorisk utställning 0,4 0,4 0,0 0,1 

Leklundens förskola 0,2 0,2 0,0 0,0 

 

3.3 Nämndens HR 

Ökningen av sjukfrånvaron är delvis coronarelaterad. Eftersom förvaltningen har så få anställda, får 

dock enstaka sjukdomsfall stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en 

fortsatt mycket låg nivå. 

 

3.3.1 HR i sammandrag 

 2019-12-31 2020-12-31 Förändring 

Tillsvidareanställda, antal 25 24 -1 

Tillsvidareanställda, årsarbetare 23 23 Oförändrat 

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 2 1 -1 

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 2 1 -1 

Andel kvinnor, % 84,0 83,3 -0,7 
procentenheter 

Sysselsättningsgrad, % 93,1 94,1 +1 procentenheter 



 

 

 2019-12-31 2020-12-31 Förändring 

Övertid, tkr* 7 9 +2 

Övertid, timmar** 15 23 +8 

Mertid, tkr* 46 39 -7 

Mertid, timmar** 184 168 -16 

Timlön, tkr* 194 164 -30 

Timlön, timmar** 1 394 1 514 +120 
 

*Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31, timmarna är utförda december 2019 - november 2020 (12 månader). Inklusive 
deltidsbrandmän. 

**Avser timmar utförda december 2019 - november 2020 (12 månader). Exklusive deltidsbrandmän. 

 

 2019-12-31 2020-12-31 Förändring 

Sjukfrånvaro, % * 5,27 7,33 2,06 
procentenheter 

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % * 59,27 42,91 -16,36 
procentenheter 

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr ** 88 000 219 000 +131 000 
*Avser sjukfrånvarotid januari 2020 - november 2020. I förvaltningsberättelsen finns uppgift om sjukfrånvarotid januari 2020-december 

2020. 
**Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31. 

 

 2019-12-31 2020-12-31 Förändring 

Personalomsättning, % * 4,0 8,0 +4 procentenheter 

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % * 4,0 0 -4 procentenheter 

Pensionsavgångar, antal faktiska * 0 2 +2 
*Avser tillsvidareanställda. 

 

Pensionsavgångar prognos 

(beräknat vid 65 års ålder) * 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022 

Prognos 

2023 

Prognos 

2024 

Prognos 

2025 

Antal 0 0 1 2 0 
*Avser tillsvidareanställda. 

 

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal  

 2018 2019 2020 

Antal utlån 180 456* 189 634 166 782* 

Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån 57% 66% 53% 

Antal arrangemang/aktiviteter 689 830 518 
*Stadsbiblioteket stängt 1 januari–1 mars 2017 samt 22–31 december 2020. 

 

4. Utmaningar och framtida utveckling 
Corona fortsätter att påverka verksamheten i hög grad, och därmed även måluppfyllelsen. Genom 

kreativ personal och innovativa lösningar kan målen ända uppnås till stor del, även om stor kraft 

behöver läggas på att återupprätta verksamheten till samma nivå som innan pandemin. 

Samtidigt har det frigjorts tid att arbeta med utvecklingsfrågor. I höstas antogs en ny biblioteksplan. 

Under året kommer det att tecknas ett avtal mellan GGVV-kommunerna om utökad samverkan inom 

kulturområdet, en utredning gällande ökad bibliotekssamverkan mellan länets kommuner ska 

genomföras, en ny och mer användarvänlig bibliotekswebb lanseras. 

En genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbussen har resulterat 

i att någon ny buss inte köps in, utan att det i stället sker en flerårig satsning på meröppna 

biblioteksfilialer samt en utbyggnad av hämtställen/minibibliotek under samlingsnamnet ”Bybibblor”. 

Detta kompletteras med hemleverans av böcker och pop up-bibliotek. 

Tillsammans med kulturskolan dras en satsning igång på att nå fler barn och unga genom ett breddat 

utbud, nya verksamhetsformer och en ökad samverkan med civilsamhället. 


