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Kulturnämnden – Kulturförvaltningen 
1. Viktiga händelser under året 
1.1 Viktiga händelser under året 
Pandemin har kraftigt begränsat verksamheten inom kulturnämndens ansvarsområden. Samtidigt har 
situationen tvingat fram nya arbetssätt och vägar att nå ut till kommuninvånarna. 
Tiden som frigjorts har använts till utvecklingsarbete. Genomlysningen av hela 
biblioteksverksamheten resulterade i beslutet att biblioteksbussen ska avvecklas på sikt. Istället görs 
en satsning på att utveckla biblioteksservicen utanför centralorten genom att de fyra filialerna blir så 
kallade meröppna bibliotek. Därutöver ska något som har arbetsnamnet ”bybibblor” etableras i dialog 
med invånarna på utvalda platser och hemleveranserna av böcker fortsätter. 
Kulturskolan och kulturförvaltningen fortsätter att stärka sitt samarbete med en stor satsning på att nå 
fler barn och unga. Det ska bland annat ske i form av workshopverksamhet, vilket breddar både 
rekryteringen och utbudet. På grund av pandemin har bara enstaka aktiviteter kunnat genomföras. 
Vandalorum har trots pandemin fortsatt att etablera sig som en ledande aktör på den nationella 
konstarenan. Verksamheten får stöd av stat, region och kommun inom kultursamverkansmodellen. 
Genom ett nytt avtal mellan regionen och kommunen ökar alla tre parter sin bidragsandel. 
Inom programverksamheten har en rad mer eller mindre pandemiorsakade nyheter lanserats, såsom 
satsningen på den lokala musikscenen med Gummifabriken goes local och streamade föreläsningar 
från Länsmuseet. Årets upplaga av SmåLit (Smålands Litteraturfestival) genomfördes helt digitalt. 

1.2  Hur har coronapandemin påverkat verksamheten? 
Bibliotekslokalerna var stängda i början av året, men eftersom direktivet från Folkhälsomyndigheten 
stred mot Bibliotekslagen kunde de snart öppna igen. Dock med olika begränsningar i verksamheten 
enligt parollen ”Lämna-Låna-Gå”, ett förhållningssätt som var gemensamt i hela länet. 
Biblioteksfilialerna har inte haft öppet under skoltid för att undvika att allmänheten blandas med 
skolelever. Biblioteksbussens turer har varit inställda sedan mitten av mars 2020. Istället har det 
erbjudits avhämtning och hemkörning av böcker. Budgeten för digitala medier har utökats. 
Många arrangemang har fått ställas in eller skjutas på framtiden, om de inte genomförts med 
restriktioner eller digitalt. Aktiviteter med anledning av hundraårsfirandet har skjutits fram ytterligare. 

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) 
Kulturen har många positiva hälsoeffekter, så när kulturlivet kraftigt har begränsats får det negativa 
effekter på framför allt det psykiska välbefinnandet hos många människor. Förvaltningen har därför 
sökt nya vägar för att erbjuda kultur, till exempel genom digitala arrangemang, begränsningar av 
deltagarantalet och flytt till rymliga lokaler samt aktiviteter utomhus. Barn och unga är en prioriterad 
grupp i programverksamheten. Exempel på coronaanpassade aktiviteter som genomförts är 
promenadteater för barn i Apladalen, digitala tipsrundor samt guidade stadsvandringar. 

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR
2.1 Nämndens mål  
Värnamo fortsätter visa framfötterna på kulturområdet, inte minst genom 
Gummifabriken och Vandalorum. Bedömningen att kvalitetsmålen uppfylls helt eller 
delvis, ett år då corona gör indikatorernas målnivåer tämligen meningslösa. Att mäta 
kultur kvantitativt med indikatorer är ett vanskligt projekt även ett normalår, och just i 
denna delårsrapport ska symbolerna och pilarna tolkas med extra stor försiktighet.   
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_________________________________________________________________ 
Symbolförklaring 

 
=helt uppfyllt 

 
=i hög grad 
uppfyllt  

=delvis 
uppfyllt  

=ej uppfyllt  =ej utvärderat 
 
 
 

 
=ökad  

 
=oförändrad 

 
=minskad 

 
=inget värde angivet 

__________________________________________________________________________________ 

 

Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet) 
Nämndsmål Uppfyllandegrad 

31 augusti 2021 
Bedömd 
uppfyllnadsgrad 
helår 2021 

Trend för 
måluppfyllels
e 

Att främja kvalitet 
och konstnärlig 
förnyelse inom 
olika kulturformer. 

   

Att medverka till 
att utveckla 
Gummifabriken 
som hus och idé. 

   

 

Analys 
Pandemin gör att indikatorerna är svåra att använda för relevanta bedömningar i år. Samtidigt har 
pandemin lett till en förnyelse av både arbetssätt och utbud. Till exempel har satsningen på en lokal 
musikscen utvecklat både utbudet och Gummifabriken som hus. 
 

Åtgärder 
Flera spännande satsningar planeras, vilket bidrar till att göra Värnamo till en attraktiv kommun där 
människor vill bo och verka. Satsningen på en filmhistorisk festival i Gummifabriken är viktig för 
båda målen. 
 

 

Klimatsmarta val underlättas (Klimat) 
Nämndsmål Uppfyllandegrad 

31 augusti 2021 
Bedömd 
uppfyllnadsgra
d helår 2021 

Trend för 
måluppfyl
lelse 

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

   

 

Analys 
Bilkörningen och framför allt körningen med biblioteksbussen har minskat som en följd av pandemin. 
Samtidigt har aktiviteter kopplade till klimat och miljö fått ställas in. 
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Åtgärder 
Biblioteksbussen (som är en dieseldriven lastbil) avvecklas på sikt för att ersättas av meröppna filialer, 
bybibblor samt hemleverans av böcker med miljöbil. 

 
Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens 
utveckling (Delaktighet) 
Nämndsmål Uppfyllande-

grad 31 
augusti 2021 

Bedömd 
uppfyllnadsgrad 
helår 2021 

Trend för 
måluppfyllelse 

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

   

Att utveckla biblioteken 
som mötesplatser och 
arenor för demokrati. 

   

 

Analys 
Biblioteksbesöken och antalet arrangemang har minskat under pandemin. Samtidigt har det utvecklats 
nya sätt att nå kommuninvånarna. 
 

Åtgärder 
När restriktionerna hävs 29 september väntar en massiv arbetsuppgift att åter göra biblioteken till de 
mötesplatser de var innan pandemin och även utveckla dem. Satsningen på meröppna filialer och 
bybibblor är ett led i detta. Aktivt publikarbete behövs för att locka tillbaka besökare till 
programverksamheten. 

 

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 
(Kompetensförsörjning) 
Nämndsmål Uppfyllandegrad 

31 augusti 2021 
Bedömd 
uppfyllnadsgrad 
helår 2021 

Trend för 
måluppfyllelse 

Att främja digital 
delaktighet hos 
medborgare och 
medarbetare. 

   

 

Analys 
Nyttjandet av digitala bibliotekstjänster har ökat under pandemin. Samtidigt har medarbetarna blivit 
mer digitala, både genom fortbildning och genom den omställning som verksamheten tvingats till. 
 

Åtgärder 
I september startar digital handledning på biblioteket, dit medborgarna kan komma för att få hjälp. 
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2.2 Nämndens Ekonomi 

2.2.1 Driftsredovisning  
Kulturförvaltningens driftsbudget för 2021 är 32,2 mnkr. Av budgeten har 20,3 mnkr (62,9%) 
förbrukats under perioden januari-augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 2 mnkr. 

2.2.2 Investeringsredovisning 
Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2021 är 5,0 mnkr. Av budgeten har 0,6 mnkr (11,7%) 
förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 2,8 
mnkr. Överskottet ligger främst inom konstnärlig gestaltning tekniska utskottet. 

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemi 
Att verksamheten begränsats av restriktionerna ger ett ekonomiskt överskott, främst i form av minskat 
vikariebehov, inställda arrangemang och uppskjutna satsningar. Samtidigt har vissa kostnader för 
digitala tjänster tillkommit och biljettintäkterna har minskat. Att restriktionerna upphör från 29 
september innebär att verksamhet som pausats successivt återstartar, även om det dröjer ytterligare en 
tid innan allt återgått till normal drift. Återstarten kan leda till viss minskning av överskottet. 

2.2.4 Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet   

Belopp i miljoner kronor  
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Avvikelse Utfall tom 

2021-08 
Utfall tom 
2020-08 Bokslut 

2020  
Intäkter -1,1 -1,1 0,0 -0,6 -0,5 -1,3  

Kostnader 33,3 31,3 2,0 20,9 21,5 30,9  

Nettokostnad 32,2 30,2 2,0 20,3 21,0 29,6  

       
 
 

Resultat per verksamhetsblock 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Avvikelse Utfall tom 

2021-08 
Utfall tom 
2020-08 

Bokslut 
2020  

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

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

Allmän kulturverksamhet, övr 6,8 5,9 0,9 4,7 4,8 5,3  

Bibliotek 17,7 16,7 1,0 10,8 11,4 17,1  

Kostnadsfördeln kulturförv 7,0 6,9 0,1 4,3 4,4 6,6  

Nettokostnad 32,2 30,2 2,0 20,3 21,0 29,6  

       
 

       
 

Investeringar   
 

 

Belopp i miljoner kronor  
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Avvikelse Utfall tom 

2021-08 
Utfall tom 
2020-08 

Bokslut 
2020  

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Utgifter 5,0 2,2 2,8 0,6 1,6 2,1  

Nettoinvesteringar 5,0 2,2 2,8 0,6 1,6 2,1  

             

Största investeringar              

Momentum, konstnärlig gestaltn. 0,8 0,8 0,0 0,4 0,9 0,9  

    0,0        

      0,0        
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2.3 Nämndens HR 

2.3.1 Analys 
Ökningen av sjukfrånvaron är delvis coronarelaterad, men beror främst på två långtidssjukskrivningar. 
Eftersom förvaltningen har så få anställda, får enstaka sjukdomsfall stor påverkan på den totala 
sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en fortsatt mycket låg nivå. 

 2021-08-31 2020-12-31 Förändring 
Tillsvidareanställda, antal 24 24 Oförändrat 
Tillsvidareanställda, årsarbetare 23 23 Oförändrat 
Tidsbegränsat månadsanställda, antal 1 1 Oförändrat 

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 1 1 Oförändrat 
Sysselsättningsgrad, % 94,1 94,1 Oförändrat 

 

 210101–
210831 

200101–
200831 

Förändring 

Övertid, tkr 1 4 -3 
Fyllnadstid, tkr 20 25 -5 
Timlön, tkr 126 140 -14 
Personalkostnad exklusive pension, tkr 7 906 7 752 +154 

 

 210101–
210731 

200101–
200731 

Förändring 

Övertid, timmar 2 9 -7 
Fyllnadstid, timmar 60 87 -27 
Timlön, timmar 942 1 211 -269 

 

 210101–210731 200101–200731 Förändring 
Sjukfrånvaro, % 6,55 5,24 +1,31 procentenheter 

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 49,20 20,86 +28,34 procentenheter 
 

 210101–
210831 

200101–
200831 

Förändring 

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 74 139 -65 
 

 

 210101–210831 200101–200831 Förändring 
Personalomsättning, %  4,2 8 -3,8 procentenheter 

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 4,2 0 +4,2 procentenheter 

3. Utmaningar och framtida utveckling  
Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket hann bli en succé innan pandemin slog till med full kraft 
och medförde ett tillfälligt stopp i utvecklingen. 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 fått flera utmärkelser. Det förpliktar och det är viktigt att 
vårda det positiva varumärke som Värnamo kommun har byggt upp. 
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. Som ett led i arbetet för ökad samverkan tecknas hösten 2021 ett avtal om ökad 
kultursamverkan mellan GGVV-kommunerna. En länsgemensam utredning genomförs under 2021, 
med syfte att hitta områden för möjlig samverkan mellan länets folkbibliotek för att därigenom uppnå 
effektiviseringar och frigöra resurser som kommer invånarna tillgodo.
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Redovisning delegationer 

 

Nr 4 Föreningen Åminne Bruk Förlustbidrag 
Konsert 13 juli 2021 beviljat bidrag max 20 000 kr. 
 
Nr 5 Värnamo Missionskyrka 
Konsert 21 september 2021 
Beviljat bidrag till artistkostnad 12 000 kr 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-22   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2021.21
  

  

 1 (1) 

 

Wernamo Filmstudio ansökan om 
arrangemangsbidrag 

 

Ärendebeskrivning 

Under pandemin har Wernamo Filmstudio tvingats till ett 
uppehåll i verksamheten. I september återstartar visningarna och 
sju filmer är inplanerade under hösten 2021. De två första sker 
med restriktioner, vilket begränsar antalet biljetter som kan 
säljas. Det finns även en viss osäkerhet kring hur stor del av den 
tidigare publiken som återvänder. 

Mot bakgrund av detta har Wernamo Filmstudio ansökt om ett 
arrangemangsbidrag på 42 500 kronor för att kunna täcka 
eventuella förluster vid återstarten av verksamheten. 

Wernamo Filmstudio startade sina visningar i januari 2016 och 
fyllde den lucka som uppstod gällande kvalitetsfilm när Bio 
Kontrast lade ned sin verksamhet. Satsningen har varit mycket 
lyckad och stämmer väl överens med kulturnämndens uppdrag 
att verka för åtgärder inom filmens område. Wernamo 
Filmstudio kompletterar kulturutbudet i Värnamo på ett mycket 
värdefullt sätt. 
 
Med tanke på att restriktionerna hävs 29 september och att 
arrangemangsbidrag inte betalas ut för administration och 
bokföring, anser dock kulturförvaltningen att 30 000 kronor är 
en rimlig maxnivå. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att bevilja Wernamo Filmstudio max 30 000 kronor i 
arrangemangsbidrag för lokal- och filmhyra vid visning av sju 
filmer hösten 2021. 

 

Lars Alkner 
Kulturchef
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-13   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2021.3  

  

 1 (1) 

 

Inköp av miniatyr ”Equilibrium” 

 

Ärendebeskrivning 

Bänken Equilibrium av konstnär Charlotte Gyllenhammar 
kommer placeras utmed Laganstråket i oktober 2021, som en del 
av projektet Bänkarnas stad. Värnamo kommun har erbjudits att 
köpa in en miniatyr av bänken till kommunens konstsamling. 
Miniatyren är precis som förlagan gjuten i brons och kostar 
72 000 kr exkl. moms. Miniatyren har en bredd på 48 cm och 
kommer placeras ut i kommunala lokaler. 

 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att köpa in miniatyren Equilibrium av Charlotte Gyllenhammar 
för 72 000 kr exkl. moms. 

 

 

Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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aug 2021 66,7%

Investering
Utfall Budget kkr Föreg. år

Projekt ack helår Kvar Använt Utfall ack 

150000 Inventarier 0 103 103 0,0% 171

150001 IT-utrustning 45 271 226 16,6% 62

150002 Konstanslag 61 183 122 33,3% 130

150003 Konstnärlig gestaltning KN 0 425 425 0,0% 551

150004 Konstnärlig gestaltning TU 480 4 020 3 540 11,9% 599

150005 Stadshistorisk utställning 0 17 17 0,0% 118

Summa Investeringsprojekt 586 5 019 4 433 11,7% 1 631

Drift
Utfall Budget kkr Föreg. år

Verksamhet ack helår Kvar Använt Utfall ack 

1000 Nämnd- och styrelseverksamhet 340 572 232 59,4% 349

2250 Konsument-/energirådgivning 50 77 27 64,9% 32

3150 Allmän kulturverksamhet, övr 4 725 6 822 2 097 69,3% 4 824

3200 Bibliotek 10 831 17 755 6 924 61,0% 11 341

3250 Kostnadsfördeln kulturförv 4 310 6 959 2 649 61,9% 4 438

Summa 20 256 32 185 11 929 62,9% 20 984

Driftrapport
Ansvar: 5 - Kulturnämnd    Motpart: Alla motparter    Period: Augusti    Typ: Drift    Verksamhet: Alla verksamheter    År: 2021    

kontostruktur Utfall Aug Utfall Jan - Aug 

Budget Jan - 

Aug 

Avvikelse Jan - 

Aug Budget helår Avvikelse Helår Bokslut 2020 

Driftrapport

3 - Intäkter

3 - Intäkter/inkomster 910,0 -676,4 -751,3 -75,0 -1 127,0 -450,7 -1 340,8

8 - Övr intäkter -0,4

Summa 3 - Intäkter 910,0 -676,4 -751,3 -75,0 -1 127,0 -450,7 -1 341,2

4 - Kostnader

4 - Kostnader/utgifter 10,3 4 516,0 4 679,7 163,7 5 132,0 616,0 4 757,9

5 - Kostnader för arbetskraft 1 030,4 7 940,0 8 335,7 395,7 12 586,0 4 646,0 11 900,4

6 - Övr verksamhetskostn 771,8 6 209,0 6 736,0 527,0 10 104,0 3 895,0 9 845,0

7 - Övr verksamhetskostn 290,4 2 267,0 3 665,3 1 398,3 5 488,2 3 221,2 4 430,5

9 - Övr kostnader 0,4 1,3 0,9 2,0 1,6 4,2

Summa 4 - Kostnader 2 103,0 20 932,4 23 418,1 2 485,6 33 312,2 12 379,8 30 938,0

Summa Driftrapport 3 012,9 20 256,1 22 666,7 2 410,7 32 185,2 11 929,2 29 596,8
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