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2021-06-02   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2021.19
  

  

 1 (2) 

 

Yttrande över fördjupad översiktsplan för 
Värnamo stad 

 

Ärendebeskrivning 

Planförslaget till nu fördjupning av översiktsplanen för Värnamo 
stad är ute på granskning. 

Med anledning av detta har kulturnämnden föredragits 
planförslaget och givit i uppdrag till kulturförvaltningen att 
sammanställa vissa synpunkter inom nämndens ansvarsområde. 

Kulturförvaltningen har sammanställt synpunkterna under 
rubriken ”Förslag till yttrande”. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna förslaget till yttrande gällande fördjupning av 
översiktsplanen för Värnamo stad 

att överlämna yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

Lars Alkner 
Kulturchef 
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Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2021.19
  

  

 2 (2) 

Förslag till yttrande 

Kulturnämndens ansvarsområde behandlas främst på sidorna 29-
30 i planförslaget. 

Meningen ”Vidare bör den offentliga konsten utformas så att 
människor kan interagera med den” bör strykas. Varje 
konstnärlig gestaltningsprocess måste utgå från den platsens 
förutsättningar och den konstnärliga friheten ska värnas.  

En referens till ”Policy för konstnärlig gestaltning enligt 
enprocentsregeln” kan med fördel infogas. 

Synpunkter gällande ställningstaganden (sidan 38): 

I enlighet med ovan bör ställningstagandet ändras till ”Offentlig 
konst ska nyttjas som ett verktyg i fysisk planering”. Vidare bör 
följande mening infogas: ”Policy för konstnärlig gestaltning 
enligt enprocentsregeln” ska vara en utgångspunkt i arbetet. 

Tillägg under ”Kulturmiljövärden” efter första meningen: 
Ställningstaganden från ”Plan för kulturmiljön i Värnamo 
kommun” ska integreras och beaktas i den ordinarie 
verksamheten. 

Tillägg under ”Övriga underlag”: ”Kulturmiljöinventering och 
karaktärisering av Värnamo stads landsbygd”. 

Följande stycke kan infogas på sidan 30 över ”Värdefulla 
kulturmiljöer: 

Kommunala kulturmiljöer 
Kommunen har möjlighet att definiera vissa områden som 
särskilt värdefulla kulturmiljöer ur ett lokalt perspektiv. Inom 
dessa kulturmiljöer finns även så kallade värdekärnor utpekade, 
som särskilt väl illustrerar områdets kulturhistoriska innehåll. 
För kulturmiljöer ska kulturhistoriska värden bevakas vid 
detaljplanering och bygglovsprövning. 
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Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.25
  

  

 1 (1) 

 

Avtal kultursamverkan GGVV 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kulturnämndens sammanträde 2020-10-28 presenterades ett 
förslag till avtal om kultursamverkan mellan GGVV-
kommunerna (Dnr: KN.2020.25). Syftet är att skapa en 
sammanhållen kulturregion med ett ökat utbud och variation för 
medborgarna. Bland annat möjliggör avtalet för skolklasser att 
besöka en rad olika kulturinstitutioner kostnadsfritt och 
kulturföreningar erbjuds rabatterade lokalhyror på ett flertal 
ställen i GGVV-regionen. 

På grund av pandemin har arbetet med att färdigställa avtalet 
skjutits fram och avtalet har därför förlängts med ett år och 
gäller 2021–2024. Avtalet undertecknas av ordförande i 
respektive nämnd med kulturansvar. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna förslaget till ”Avtal om kultursamverkan i GGVV-
kommunerna”, 

att ge ordförande mandat att underteckna avtalet. 

 

Lars Alkner 
Kulturchef
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Avtal om kultursamverkan i GGVV-kommunerna 
Med syfte att skapa en sammanhållen kulturregion med ett ökat utbud och variation för 
medborgarna, har ansvarig nämnd i Vaggeryds, Värnamo, Gnosjö och Gislaveds kommuner enats om 
nedanstående avtal. 

Skolklasser med barn och elever från alla skolformer i de fyra kommunerna får besöka följande 
institutioner med visning utan kostnad: Vandalorum, Smålands konstarkiv, Åminne bruk, Gislaveds 
industrimuseum, Gislaveds konsthall, Töllstorps industrimuseum, Hylténs industrimuseum samt 
Remida. Skolklasser från hela GGVV-regionen får besöka Miliseum på samma villkor som skolorna i 
Vaggeryds kommun. 

Föreningar får hyra lokaler på samma villkor som värdkommunens föreningar på följande ställen: 
Gummifabriken (scener och möteslokaler), Gislaveds konsertsal, Teatersalongen Skillingehus, 
Vaggeryds Folkets Hus, Hammargården, Månsidan på Gnosjö bibliotek samt Hylténs industrimuseum. 
Även kommunala kulturverksamheter och studieförbund omfattas av detta. 

Invånare får nyttja Glashusets aktivitetsrum och delta i Kulturplatåns aktiviteter på samma villkor 
som Gislaveds kommuns invånare. 

En gemensam folder med höjdpunkter ur de fyra kommunernas kulturprogram eller annan form av 
gemensam marknadsföring tas fram varje termin, om inte annat överenskommes. Möjligheterna att 
resa kollektivt till arrangemangen lyfts fram. 

Det åligger varje kommun att garantera att den egna kommunens skolor, föreningar och invånare 
inte får sämre tillgång till den egna kommunens kultur. 
 
Avtalstiden är 2021–2024 och avtalet utvärderas årligen. Under 2024 ska en större utvärdering göras 
och beslut om en eventuell förlängning fattas. 

 

Vaggeryd 2021–09-xx   Värnamo 2021–09-xx 

 

 

Sverker Bernhardsson   Eva Törn 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande  Kulturnämndens ordförande 
Vaggeryds kommun   Värnamo kommun 

 

Gnosjö 2021–09-xx   Gislaved 2021–09-xx 

 

 

Kristine Hästmark   Urban Nilsson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kulturnämndens ordförande 
Gnosjö kommun   Gislaveds kommun
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Redovisning av delegationsbeslut 

Nr 2 Stiftelsen Museum Vandalorum Konstkollo på Vandalorum 16 – 17 juni 
summa 9 500 kr 

Nr 3 Direktupphandling jan – juni 2021 Skickat till upphandlingsnämnden 
  
 

  
Extra bidrag för kultur och hembygdsföreningar 
Nr 1 Värnamo hembygdsförening 
 

Inköp av röstförstärkare  
Summa: 2 688 kr 

Nr 2 Fryele hembygdsförening Vård och underhållsarbeten 
investeringsbidrag 
Summa: 15 100 kr 
 

Nr 3 Vidfamnes Vänner Upprustning av Vidfamne 
Summa 11 500 kr 
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Reviderad 
Verksamhetsplan för kulturnämnden 

2022–2024 

                                
 
 
 
Antagen av nämnd: Kulturnämnden  
Datum: 2021-03-24, § 32 
Dokumentet gäller från: 2022-01-01 
Dokumentansvarig: ordf Eva Törn, förvaltningschef Lars Alkner  
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3 ( 10 ) 
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022–2024 

 

Antagen av Kulturnämnden 2021-03-24. Gäller från 2022-01-01

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Uppdragets omfattning 
Kulturnämnden representerar kulturbenet i Gummifabrikskonceptet och deltar aktivt i samverkan inom 
huset. Därmed fungerar nämnden som en länk mellan Gummifabrikens övriga verksamhet och den 
kommunala organisationen. 

Kulturnämnden ansvarar för biblioteksverksamheten. Den styrs av den nationella bibliotekslagen, som 
ligger till grund för den regionala och den kommunala biblioteksplanen. Biblioteken har ett 
omfattande samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen när det gäller att inspirera barn och 
unga till läsning. Biblioteken i Rydaholm, Bor, Bredaryd och Forsheda är också skolbibliotek. Det 
finns även en biblioteksbuss med fast turlista. Andra grupper utöver barn och unga som ges hög 
prioritet är personer med funktionsnedsättning och kommuninvånare med annat modersmål än 
svenska. Kommunens konsumentvägledning ingår i verksamheten. 

Kulturnämnden ger bidrag till föreningar och stiftelser inom kulturområdet samt till studieförbunden. 
Årligen delas tre kulturstipendier ut. 

Kulturnämnden har en egen programverksamhet som speglar olika konstarter och kulturyttringar i 
samhället, ofta i samverkan med andra aktörer. 

Kulturnämnden köper in och förvaltar konsten i såväl det offentliga rummet som i kommunala lokaler.  
Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning tillämpas vid ny-, till- och ombyggnation. 

Kulturnämnden arbetar med att bevara och tillgängliggöra kulturarvet i samverkan med bland annat 
hembygdsrörelsen och Jönköpings läns museum. 

  

Kulturnämnd

Kulturchef

Kulturkansli Bibliotekschef

Bibliotek
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Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022–2024 

2. Verksamhetsåren 2022–2024 
Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket hann bli en succé innan pandemin slog till med full kraft i 
mars 2020 och medförde ett tillfälligt stopp i utvecklingen. Satsningen lyckades, Värnamoborna tog 
Gummifabriken till sig och publiken hittade hit. 

När restriktionerna lättar finns därmed alla förutsättningar för att Gummifabriken ska kunna såväl 
återta som förstärka den uppnådda positionen som en given mötesplats för kultur, akademi och 
näringsliv i hela regionen. Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att Värnamo 
etablerat sig som en kulturkommun i ett nationellt perspektiv och har fått flera utmärkelser. Det 
förpliktar och det är viktigt att vårda det positiva varumärke som Värnamo kommun har byggt upp. 

Återstarten sker dock inte av sig självt, utan det kommer att krävas hårt och målmedvetet arbete. 
Pandemin fortsätter att påverka nämndens verksamhet lång tid framöver. Biblioteken har fått begränsa 
såväl öppettider som utbud och service. I vanliga fall är biblioteken självklara mötesplatser, men nu 
uppmanas besökarna att bara komma för snabba ärenden. Programverksamheten ligger till stora delar 
nere. Mängder av arrangemang har skjutits på framtiden, ställts in eller genomförts digitalt. 
Effektiviseringsuppdraget innebär att kulturnämnden ska spara totalt 596 000 kronor 2020–2022. 
Stängningen av Vråens bibliotek får full ekonomisk effekt 2021, vilket innebär en total årlig besparing 
på ca 600 000 kronor i driftsbudget. 
 
2.1 Strategier och metoder 
Bästa sättet att möta de rättmätiga förväntningar som invånarna har på både Gummifabriken och 
kulturutbudet i hela kommunen, är att fortsätta utveckla samverkan. Inom Gummifabriken, med andra 
förvaltningar, med andra kommuner, med regionala institutioner och inte minst med civilsamhället och 
näringslivet. Utan våra föreningar, kyrkor och andra fristående aktörer skulle kulturutbudet i Värnamo 
kommun sjunka drastiskt. Som ett led i arbetet för ökad samverkan tecknas under 2021 ett avtal om 
ökad kultursamverkan mellan GGVV-kommunerna. En utredning om ökad samverkan mellan 
folkbiblioteken i Jönköpings län genomförs under 2021. 

En genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbussen har resulterat 
i en plan för att vi ska kunna erbjuda en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen, oavsett ålder och 
bostadsort. I planen ses hela biblioteksverksamheten som en helhet där det nya stadsbiblioteket i 
Gummifabriken med sina generösa öppettider utgör ett självklart nav. Nästa steg är en satsning på de 
fyra biblioteksfilialerna i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm. Genom att göra dem till meröppna 
bibliotek, kan de fungera som tillgängliga bibliotek även för den omgivande landsbygden på ett helt 
annat sätt. Meröppet innebär att du med passerkort kan besöka biblioteket även på tider när det inte är 
bemannat. Därutöver planeras något som har arbetsnamnet ”bybibblor” runtom på landsbygden. Det 
kan vara ett obemannat hämtställe för böcker där det även kan finnas olika former av digital 
samhällsservice. Det kan också vara samarbeten med annan kommunal verksamhet, föreningar och 
andra aktörer som sköter utlämning av beställda böcker och även har ett mindre sortiment för 
spontanlån. Som ett komplement till filialer och bybibblor finns ett pop up-bibliotek som kan sättas 
upp nästan var som helst. Hemleverans av böcker har blivit en populär tjänst som kommer att leva 
kvar även efter pandemin för dem som av olika skäl har svårt att besöka oss. 

Detta innebär att behovet av en ny biblioteksbuss inte kvarstår, utan den befintliga bussen avvecklas 
successivt. En vanlig personbil av kombimodell räcker för att köra ut böcker och för att kunna 
bemanna bybibblorna vissa tider. Genom att inte vara låst vid en buss kan personal med olika 
specialistkompetenser vara på plats på tider när folk är hemma. Kulturnämnden vill därför överföra de 
investeringsmedel som avsatts för en ny biblioteksbuss till projektet ”Biblioteksfilialer och bybibblor”. 
Investeringen läggs ut över flera år så det ges möjlighet att successivt bygga ut konceptet och pröva 
sig fram till vilka lösningar som passar på respektive plats. Det skapar även utrymme för 
medborgardialog och för att kunna dra nytta av teknikutvecklingen. 

10



5 ( 10 ) 
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022–2024 

Kulturskolan är en grundförutsättning för ett levande kulturliv i såväl Gummifabriken som i hela 
Värnamo kommun. Här finns en unikt god samverkan mellan kulturskolan och kulturförvaltningen. 
Med hjälp av de extra medel som avsatts i driftsbudgeten 2021–2023 planeras en stor gemensam 
satsning på att nå fler barn och unga. Det är främst tänkt att ske i form av workshopverksamhet på 
Gummifabriken och andra ställen i kommunen. Det kan bli en inkörsport för barn som är svåra att nå 
genom kulturskolans ordinarie kursutbud, samtidigt som det skapar ett ökat och breddat utbud på 
Gummifabriken. Kulturformer som kan bli aktuella är till exempel rap, dj och breakdance, slöjd, 
kulturarv, skrivande, nycirkus och ungt arrangörskap. Det är viktigt att denna satsning inte blir ett 
kortvarigt projekt, utan att verksamheten kan byggas upp långsiktigt i nära samverkan med 
Gummifabriken och civilsamhället. Det är även viktigt att samarbetet utformas på ett sätt som bidrar 
till att säkra kulturskolans totala budgetram, så att kulturskolan kan jobba under mer stabila 
ekonomiska förutsättningar. 

Vandalorum har trots pandemin fortsatt att etablera sig som en ledande aktör på den nationella och 
internationella konstarenan, vilket har stor betydelse för kommunens attraktivitet och utveckling. 
Vandalorum får ett årligt verksamhetsbidrag inom den så kallade samverkansmodellen som 
indexuppräknas varje år, vilket innebär att stat, region och kommun går in med samma summa. 
Regionen har för avsikt att öka sin egen och statens bidragsandel utöver indexuppräkningen för 2021, 
något som Värnamo kommun måste möta upp för att inte missa möjligheten till mer statliga och 
regionala kulturpengar till Värnamo. Bidraget kopplas till en uppdragsbeskrivning med fokus på 
konstnärlig och pedagogisk verksamhet som följs upp årligen. 

 
2.2 Digitalisering 
Biblioteken har tillsammans med Kontaktcenter och Campus Värnamo en nyckelroll i arbetet med att 
öka medborgarnas digitala delaktighet, vilket lyfts fram i ”Plan för centrala strategier för digitalisering, 
2019–2022”. Det finns ett stort digitalt utanförskap och kommunens digitalisering får inte önskad 
effekt om inte medborgarna kan använda de digitala tjänsterna. Med anledning av detta har biblioteket 
en IT-pedagog anställd på deltid, som under 2021 ska börja ta emot besök från allmänheten så fort 
smittläget tillåter. Det pågår även fortbildning av bibliotekspersonalen. 

Det är fortsatt ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra medier, en utveckling 
som har accelererat under pandemin. Detta ökar utbudet och tillgängligheten för låntagarna, minskar 
den fysiska hanteringen för personalen, men innebär samtidigt en utmaning i att hitta en bra modell för 
utlåning av digitala medier till en rimlig kostnad. 

3. Utmaningar och framtida utveckling 
Att återstarta verksamheten och hela Gummifabriken i takt med att pandemin ger med sig är givetvis 
en utmaning, men konceptet Gummifabriken är så starkt att alla förutsättningar finns för en lyckad 
återstart. 

Utlåningen av fysiska böcker minskar, men det innebär inte att biblioteken blir mindre viktiga när det 
gäller läsfrämjande och kunskapsförmedling. Tvärtom. Bibliotekens roll förändras, men de är minst 
lika betydelsefulla för medborgarna och spelar en viktig funktion i samhället. Detta har blivit extra 
tydligt under pandemin, precis som behovet av att minska det digitala utanförskapet. 

Biblioteken och kulturen får en allt viktigare roll i tider av polarisering, fake news, bristande källkritik 
och ifrågasättande av de demokratiska värderingar som vi länge har tagit för givna. Här kan 
biblioteken i än högre utsträckning bli demokratiska mötesplatser och kulturen en brygga mellan 
människor. Detsamma gäller Gummifabriken, som är mer än ett hus. Gummifabriken bär en idé om 
kulturens roll i samhällsbygget och symboliserar tron på en ljus framtid för Värnamo kommun. Ett hus 
som gör det roligare att bo i Värnamo, som får oss att mötas och må bättre. Gummifabriken och 
kulturen bidrar till att fler vill bo i och besöka Värnamo kommun. 
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4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal 

4.1 Nämndens mål  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämndsmål: 
Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer. 
Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé. 
 Nuläge: Målnivåer: 
Indikatorer 2020 2021 2022 2023 2024 
Hur nöjd är du med bibliotekets 
service när det gäller utbud av 
medier? (SCB:s 
medborgarundersökning) 

8,1 8,2 Mäts ej 8,3 Mäts ej 

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

8,4 8,5 Mäts ej 8,6 Mäts ej 

Hur nöjd är du med 
kulturförvaltningens 
programverksamhet för barn, unga 
och vuxna? (SCB:s 
medborgarundersökning) 

7,2 7,3 Mäts ej 7,4 Mäts ej 

Antal aktiviteter som genomförs 
tillsammans med annan aktör i 
Gummifabriken. 

28 48 50 52 54 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer 
och säkrar verksamhetens kvalitet.
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.
  
Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.   Vi vill att medborgare och 
medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling.

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare.

- Medborgare får svar på sina frågor
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete

 
Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras 
sammanhållet. 

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet
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Nämndsmål: 
Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. 
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati. 
 Nuläge: Målnivåer: 
Indikatorer 2020 2021 2022 2023 2024 
Antal offentliga arrangemang 
utanför Värnamo tätort. 

75 125 130 135 140 

Antal besök på stadsbiblioteket. 109 179* 157 000 159 000 161 000 163 000 
*Begränsade öppettider från mars. Helt stängt 22–31 december 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nämndsmål: 
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare. 
 Nuläge: Målnivåer: 
Indikatorer 2020 2021 2022 2023 2024 
Totalt antal sidvisningar på 
kulturförvaltningens webbsidor. 

52 000* 66 000 68 000 70 000 72 000 

*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. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nämndsmål:  
Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö. 
 Nuläge: Målnivåer: 
Indikatorer 2020 2021 2022 2023 2024 
Antal aktiviteter som har en 
koppling till miljö- och klimatfrågor. 

13 26 28 30 32 

Antal mil med poolbil/egen bil i 
tjänsten. 

1 009 1 100 1 000 900 800 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. 
Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar.

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering 
för alla arbetsgivare i kommunen.
Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara.

Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsplats. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig.  Vi ska skapa goda 
förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan.

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och 
bedriva verksamhet klimatsmart.
 
Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.
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8 ( 10 ) 
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022–2024 

4.2 Nämndens Ekonomi  
 

4.2.1 Driftbudget 2022 samt plan 2023–2024 
Kulturnämndens preliminära driftbudgetramar för år 2022 är 31,9 miljoner kronor, för år 2023 32,1 
miljoner kronor och för år 2024 31,5 miljoner kronor. 
DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget  Prel Prel Prel 

Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal 2019 2020 2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

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

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

Allmän kulturverksamhet, övr 5,5 5,3 6,7       

Bibliotek 17,9 17,1 17,6       

Kostnadsfördeln kulturförv 6,8 6,6 6,8       

              

TOTAL NETTOKOSTNAD 30,7 29,6 31,8 31,9 32,1 31,5 
 
4.2.2.Investeringsbudget 2022 samt –plan 2023–2026 
Kulturnämndens investeringsbudgetförslag för år 2022 är 2,8 miljoner kronor. 
Kulturnämndens förslag till investeringsplan för år 2023-2026 är totalt 11,0 miljoner kronor. 
Projektnamn/Projektgruppering   Budget Plan Plan Plan Plan 

Belopp i miljoner kronor med en decimal 
Projektblad 
nr 

2022 2023 2024 2025 2026 

Inventarier KN 001 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
IT-utrustning KN 002 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Konstanslag KN004 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Bokbuss KN 005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biblioteksfilialer och bybibblor   1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 
Konstnärlig gestaltning KN KN 003 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
Konstnärlig gestaltning TU KN 003 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
              

SUMMA INVESTERINGAR   2,8 3,0 2,7 2,7 2,6 
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9 ( 10 ) 
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022–2024 

4.3 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 
konstant låg nivå. 

 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 1 512 +120 

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

 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. 

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 
 Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Antal utlån 189 634 166 782* 190 000 190 000 190 000 190 000 
Andel utlån barn/ungdom av totala 
antalet utlån 

66% 53% 60% 60% 60% 60% 

Antal arrangemang 830 518 800 800 800 800 
*Stadsbiblioteket stängt 22–31 december 2020. 
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Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022–2024 

5. Sammanfattning 
När restriktionerna lättar finns alla förutsättningar för att Gummifabriken ska kunna förstärka den 
uppnådda positionen som en given mötesplats för kultur, akademi och näringsliv i hela regionen. 
Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att Värnamo etablerat sig som en 
kulturkommun i ett nationellt perspektiv. Vandalorums betydelse för kommunens attraktivitet kan 
knappast överskattas, så när region och stat ökar sina bidrag inom samverkansmodellen måste 
kommunen möta upp. 
Meröppna filialer, bybibblor och hemleverans av böcker innebär en satsning på en likvärdig 
biblioteksservice i hela kommunen. Därmed kvarstår inte behovet av en ny biblioteksbuss. 
Tillsammans med kulturskolan och civilsamhället görs en satsning på ett ökat och breddat kulturutbud 
för barn och unga i Gummifabriken och på andra ställen. 
Gummifabriken, biblioteken, Vandalorum och kulturskolan. Fyra aktörer som är helt avgörande för att 
Värnamo ska vara en mänsklig tillväxtkommun och uppnå målet om 40 000 invånare 2035.
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   Värnamo 2021-06-09 

 

 

Smålands Konstarkiv har drabbats kännbart av Coronapandemin 

Smålands Konstarkivs uppgift är att väcka och utveckla intresset för konsten i Småland. Vi har som 

enda institution fokus på hela landskapet. Verksamheten arrangerar utställningar och köper aktivt in 

konstverk till samlingen som idag utgör ca 1600 verk. Samlingen består av framstående konstnärskap 

som på ett eller annat sätt är har varit knuten till landskapet. Smålands Konstarkiv är en viktig aktör 

för samtida konstnärer och utgör också en del av vårt småländska kulturarv. 

Smålands Konstarkiv har drabbats kännbart av Coronapandemin. En mycket viktig del av 

verksamhetens intäkter utgörs av entréavgifter i samband med besök till Vandalorum. Vi har 

tillsammans med Vandalorum följt Folkhälsomyndighetens direktiv om begränsade insläpp till våra 

utställningar. Vi har varit glada över att ändå, trots restriktioner, kunna hålla öppet för publik. 

Förutom betydande intäktstapp har även pandemin bidragit till ökade kostnader när det gäller 

förlängda öppettider och utökade insatser för städ. 

För de kulturinstitutioner som ingår i samverkansmodellen och som har liknande problematik 

kommer dessa glädjande nog kunna kompenseras då Kulturrådet avsätter 195 miljoner kronor extra 

till regional kulturverksamhet. För Smålands Konstarkiv ser situationen mörkare ut då vi inte ingår i 

modellen.  

Hur kan de verksamheter som inte återfinns i modellen få del av kompensation relaterat till 

Coronapandemins effekter? Smålands Konstarkiv har levt med denna ekonomiska verklighet ända 

sedan Coronapandemin startade. Under 2021 har de ekonomiska konsekvenserna accelererat och 

blivit än mer kännbara. Det är som ni förstår ett ansträngt läge och vi hoppas kunna hitta en lösning 

på situationen. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Karin Lundh    Nicolas Hansson 

Ordförande Stiftelsen Smålands Konstarkiv  Verksamhetsansvarig  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-06-23  

Justerare 

§ 107 Dnr: KS.2021.80 
 
Verksamhets- och driftbudget 2022 samt 
verksamhets- och driftbudgetplan 2023-2024 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att  för att förbättra folkhälsan efter pandemin tillföra 1 000 000 

kronor aktiviteter i föreningar och stiftelser under år 2022, 
fördelning sker av kommunstyrelsen efter ansökan, 

att   i driftbudgetram för barn- och utbildningsnämnden under åren 
2022 – 2024 årligen tillföra 3 000 000 kronor för utveckling av 
verksamheten, samt att återredovisning ska ske till 
kommunstyrelsen senast 2024-03-31, 

att   i driftbudgetram för tekniska utskottet under åren 2022-2024 
årligen tillföra 300 000 kronor för ett trygghetsbelysningsprojekt, 
samt att återredovisning ska ske till kommunstyrelsen           
2024-03-31, 

att   budgetanslag för kommunikationssystemet RAKEL från och med 
år 2022 överflyttas från servicenämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden och utökas från 354 000 kronor till 
394 000 kronor, 

att   i driftbudgetram för kulturnämnden från och med år 2022 årligen 
utöka driftbidraget till Vandalorum med 300 000 kronor, 

att   budgetanslag för ledningsfunktion vid it-center från och med år 
2022 överflyttas från kommunstyrelsen till servicenämnden och 
utökas från 770 000 kronor till 1 100 000 kronor, 

att   i driftbudgetram för servicenämnden från och med år 2022 
tillföra 750 000 kronor för systemförvaltning vid it-center, 

att    utöka driftbudgetramarna för nämnderna från och med år 2022 
med sammanlagt 1 900 000 kronor avseende ökade 
driftskostnader för HR-system. Utfördelningen kommer ske från 
servicenämnden till respektive nämnd som en teknisk justering av 
budgeten under hösten, 

att   i driftbudgetram för servicenämnden tillföra 750 000 kronor för 
projekt e-tjänster som förlängs under år 2022, återredovisning till 
kommunstyrelsen senast 2022-03-31, 

att   i driftbudgetram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) 
tillföra 250 000 kronor årligen från år 2023 för att permanenta 
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach),  

att   i driftbudgetram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) för 
sjuksköterskeprogrammet intag 2021, under 2022 och 2023 
tillföra 230 000 kronor årligen samt år 2024 115 000 kronor,   

att   i driftbudgetram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) för 
sjuksköterskeprogrammet intag 2022, under 2022 tillföra 115 000 
kronor, för år 2023 och 2024 årligen tillföra 230 000 kronor, 

att   i driftbudgetram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) för 
medfinansiering av förskollärarutbildning intag år 2020, 2022 
samt 2024 sammanlagt tillföra 280 000 kronor årligen under år 
2022 och 2023 samt 300 000 kronor år 2024, 

                                                                                              Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-06-23  

Justerare 

Kf § 107 (forts) 
 
att      i driftbudgetram för kommunstyrelsen 

(kommunledningsförvaltningen) från och med 2022 tillföra   
875 000 kronor årligen för ökade friskvårdssatsningar för 
anställda,  

att      i driftbudgetram för kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) från och med 2023 tillföra 
ytterligare 250 000 kronor årligen för satsning på trygghet och 
säkerhet,   

att       i driftbudgetram för kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) från och med 2022 tillföra 
ytterligare 150 000 kronor årligen till det lokala 
Brottsförebyggande rådet,  

att      i driftbudgetram för kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) från och med år 2022 tillföra 
650 000 kronor för tjänst som kommunikatör, 

att      i driftbudgetram för kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) från och med år 2022 tillföra 
650 000 kronor avseende e-handel, 

att      i driftbudgetram för kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) från och med år 2022 tillföra 
650 000 kronor för tjänst som upphandlare, 

att     uppdra åt samtliga nämnder att senast 2021-09-30 göra en 
översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut 
som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhets- och 
driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan    
2023-2024, 

att    fastställa verksamhets- och driftbudget för 2022 med 
verksamhets- och driftbudgetplan 2022-2024 enligt 
Alliansens budgetförslag daterat 2021-05-26,  

att     tilldela respektive nämnd ett totalanslag för 
nettodriftskostnader 2022 som nämnden själv äger fördela 
till de verksamheter man ansvarar för,  

att    vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen 
samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna 
styrdokument beaktas,  

att     uppdra åt ekonomichefen att till kommunfullmäktige i 
november genomföra och redovisa tekniska justeringar av 
budgetramar såsom exempelvis kompensation 
löneökningar, förändrade lokalhyror vid ny- och 
ombyggnationer,   

att    uppdra åt ekonomichefen att efter nya beräkningar löpande 
under år 2022 justera nämndernas budgetramar för 
kapitaltjänstkostnader och finansieringsbudget för 
kapitaltjänstintäkter,  

att    fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 
2022 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i 
förhållande till 2021, 

 
                                                                            Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-06-23  

Justerare 

Kf § 107 (forts) 
 
att     öka vuxennärvaron i högstadiet kombinerat med utökad 

resurs inom fältassistentverksamheten. Från och med 2022 
i driftbudgetramarna tillföra barn- och 
utbildningsnämnden och medborgarnämnden 750 000 
kronor vardera, totalt 1,5 miljoner kronor, samt 

att     kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) i 
driftbudgetram från och med 2022 tillför 50 000 kronor 
för feriearbete utöver budgeterat förslag,  

     
Reservationer 
Mikael Andersson (S), Susanne Andersson (S), Ardita Berisha 
Cani (S), Håkan Nilsson (S), Anders Ferngren (S), Sandra 
Adesund (S), Anja Johansson (S), Anders Jansson (S), Senada 
Besic (S), Azra Muranovic (S), Anette Myrvold (S), Britt-Marie 
Sellén Nilsson (S), Bo Svedberg (S), Åke Wilhelmsson (S),  
Tero Väisänen (S), David Kolström (V) och Linda Svensson (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) 
yrkande. 
 
Jan Cherek (SD), Jerker Friberg (SD), Sylvia Friberg (SD),  
Sven Evert Bråkenhielm (SD), Johnny Hornbrink (SD), Mikael 
Skogström (SD), Bengt Lundström (SD) och Katja Ganekind 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Chereks 
(SD) tredje tilläggsyrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2023-2024 ska fastställas. 
 
Alliansen har överlämnat ett förslag till verksamhets- och 
driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2023-2024. 
 
Socialdemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och 
driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2023-2024. 
 
Miljöpartiet har överlämnat förslag till förslag till verksamhets- 
och driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan 
2023-2024. 
 
Budgetberedningen har överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen 8 juni 2021, § 8. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 8 juni 2021, § 231. 
 
               
                                                                  Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-06-23  

Justerare 

Kf § 107 (forts) 
 

Yrkanden 
Mikael Karlsson (C) med instämmande av Gottlieb Granberg (M), 
Håkan Johansson (KD), Runar Eldebo (L), Maria Johansson (C), 
Glenn Lund (M), Haris Sibonjic (C), Gunnar Crona (KD), Tobias 
Pettersson (M), Ibrahim Candemir (KD), Laila Sedin (C), Eva Törn 
(M), Stefan Widerberg (C), Gabrielle Davidsson (C), Agnes 
Johansson (M), Johan Hilding (C), Tomas Sköld (M), Lena Freij 
(KD) och Bengt Einarsson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till 
verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan  2023-2024. 
                                                                                 
Azra Muranovic (S) med instämmande av David Kolström (V), 
Anders Ferngren (S), Bo Svedberg (S), Tero Väisänen (S), 
Sandra Adesund (S), Susanne Andersson (S), Åke Wilhelmsson 
(S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Anders Jansson (S), Anette 
Myrvold (S), Ardita Berisha Cani (S) och Senada Besic (S)  
yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhets- 
och driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan     
2023-2024. 
 
Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till 
förslag till verksamhets- och driftbudget 2022 samt 
verksamhets- och driftbudgetplan 2023-2024. 
  
Bo Svedberg (S) med instämmande av Azra Murnaovic (S) och 
Anette Myrvold (S) yrkar avslag på Alliansens förslag. 
 
Jan Cherek (SD) tilläggsyrkanden 
att   öka vuxennärvaron i högstadiet kombinerat med utökad 

resurs inom fältassistentverksamheten. Från och med 2022 i 
driftbudgetramarna tillföra barn- och utbildningsnämnden 
och medborgarnämnden 750 000 kronor vardera, totalt 1,5 
miljoner kronor, 

att  kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) i 
driftbudgetram från och med 2022 tillför 50 000 kronor för 
feriearbete utöver budgeterat förslag,  

att  omsorgsförvaltningen ombesörjer med fritt trygghetslarm till 
samtliga behövande. 
Den 1 april 2021 fanns det 797 verkställda beslut om 
trygghetslarm inom omsorgsförvaltningen av dessa 
innefattas ett flertal i högkostnadsskyddet. 

 
Mikael Karlsson (C) yrkar bifall till Jan Chereks (SD) två första 
tilläggsyrkanden och avslag på den tredje. 
 
 
 
                                                                                 Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-06-23  

Justerare 

Kf § 107 (forts) 
 
Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas 
budgetförslag mot Miljöpartiets för att utse ett motförslag till 
Alliansens budgetförslag som är huvudförslaget. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att utse 
Socialdemokraternas förslag som motförslag till Alliansens 
budgetförslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Alliansens budgetförslag mot 
Socialdemokraternas och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Alliansens budgetförslag. 

                                                                                           
Ordföranden ställer proposition på Jan Chereks (SD) första 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan Chereks (SD) andra 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan Chereks (SD) tredje 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå 
tilläggsyrkandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet
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Ärenden
Utskriven av: Riitta AnderssonUtskriftsdatum: 2021-04-16

Ärendenummer Ärendemening

Datum Avsändare Remiss till

KS.2020.464 Motion - Hållbar central stadsmiljö i Värnamo Sbn

2020-08-19 Miljöpartiet

KS.2020.467 Motion Arenastad Sbn

2020-08-19 Sverigedemokraterna

KS.2020.528 Motion - Riktlinjer och god belysningsplanering Tu

2020-09-23 Socialdemokraterna

KS.2020.529 Motion - Belysning för våra yngre Tu

2020-09-23 Socialdemokraterna

KS.2020.581 Motion - Jämställd fördelning av ekonomiska stöd Mbn

2020-10-29 Socialdemokraterna

KS.2021.54 Motion - Hälsosamma och hållbara scheman i 
Omsorgen 

On

2021-01-26 Socialdemokraterna

KS.2021.102 Motion – GC passage väg 127! Tu

2021-02-22 Sverigedemokraterna

KS.2021.107 Motion - Undvikande av oönskade partiväxlingar Kf presidium

2021-02-25 Socialdemokraterna

KS.2021.132 Motion - Trygghet! Klf i samråd med Sbn

2021-03-08 Sverigedemokraterna

KS.2021.135 Motion - Alkolås! Sn och Tu

2021-03-09 Sverigedemokraterna

KS.2021.136 Motion - Offentliga Handlingar! Klf

2021-03-09 Sverigedemokraterna
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-06-23  

Justerare 

§ 90 Dnr: KS.2021.233 
 
Obesvarade motioner per 2021-04-30 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att   godkänna redovisning av obesvarade motioner per            

30 april 2021. 
   
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
årligen vid två tillfällen redovisa de motioner vilkas beredning 
ännu ej slutförts. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning 
per 30 april 2021. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 27 april 2021, § 185. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet
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From:                                 Tommy Sörensen
Sent:                                  Mon, 2 Aug 2021 15:38:21 +0200
To:                                      Riitta Andersson
Subject:                             avsägning

Hej Riita!
Jag ämnar avsäga mig mitt uppdrag i kulturnämnden, kan jag göra det på detta sätt ?
Om inte, kan du ledsaga mig till rätt forum ?

Med vänlig hälsning,
Tommy Sörensen
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Meddelanden 

 

Kommunfullmäktige 210623 § 90 
Obesvarade motioner per 2021-04-30 
Bilaga: Obesvarade motioner 
 

 § 107 
Verksamhets- och driftbudget 2022 samt 
verksamhets- och driftbudget 2023-2024 
 

 Avsägelse ledamot i kulturnämnden 
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juni 2021 50,0%

Investering
Utfall Budget kkr Föreg. år

Projekt ack helår Kvar Använt Utfall ack 

150000 Inventarier 0 103 103 0,0% 96

150001 IT-utrustning 44 271 227 16,2% 57

150002 Konstanslag 44 183 139 24,0% 127

150003 Konstnärlig gestaltning KN 0 425 425 0,0% 430

150004 Konstnärlig gestaltning TU 50 4 020 3 970 1,2% 215

150005 Stadshistorisk utställning 0 17 17 0,0% 104

Summa Investeringsprojekt 138 5 019 4 881 2,7% 1 029

Drift
Utfall Budget kkr Föreg. år

Verksamhet ack helår Kvar Använt Utfall ack 

1000 Nämnd- och styrelseverksamhet 291 572 281 50,9% 282

2250 Konsument-/energirådgivning 40 77 37 51,9% 24

3150 Allmän kulturverksamhet, övr 4 638 6 822 2 184 68,0% 4 731

3200 Bibliotek 8 146 17 755 9 609 45,9% 7 905

3250 Kostnadsfördeln kulturförv 3 435 6 959 3 524 49,4% 3 560

Summa 16 550 32 185 15 635 51,4% 16 502

Resultatrapport

Utfall Ack 

2021-06

Budget 

Ack 

2021-06

Avvikelse 

Ack 2021-

06

Budget 

Helår

Avvikelse 

helår

Bokslut 

2020-12
10 Försäljningsintäkter -121,4 -246,5 -125,1 -493,0 -371,6 -470,8

15 Taxor och avgifter -6,6 -10,0 -3,4 -20,0 -13,4 -31,8

25 Erhållna bidrag -650,8 -306,9 343,8 -614,0 36,8 -746,4

30 Övriga intäkter -4,2 0,0 4,2 0,0 4,2 -91,9

Verksamhetens intäkter -783,0 -563,4 219,5 -1 127,0 -344,0 -1 340,8
35 Lämnade bidrag 4 482,2 4 582,0 99,8 4 993,0 510,8 4 671,6

45 Kostnader för arbetskraft 6 491,6 6 632,8 141,1 12 586,0 6 094,4 11 900,4

50 Lokal-/markhyror 3 494,7 3 509,5 14,8 7 019,0 3 524,3 7 051,9

55 Kapitaltjänstkostnader 736,0 736,0 0,0 1 432,2 696,3 1 483,1

60 Övriga kostnader 2 128,2 3 633,0 1 504,8 7 280,0 5 151,8 5 826,9

Verksamhetens kostnader 17 332,7 19 093,2 1 760,6 33 310,2 15 977,6 30 933,9

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 16 549,7 18 529,8 1 980,1 32 183,2 15 633,5 29 593,0
65 Finansiella poster 0,4 1,0 0,6 2,0 1,6 3,8

VERKSAMHETENS RESULTAT 16 550,1 18 530,8 1 980,7 32 185,2 15 635,1 29 596,8
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