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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

• Coronapandemins påverkan ökade kraftigt i början av året för att sedan minska lika 

kraftigt. I dagsläget finns inte längre några hinder för kultur- och fritidsverksamheterna 

att bedriva verksamhet, och utbudet har därför återgått till ett normalläge. 

• Kulturskolans lovverksamhet har visat sig vara populär och kommer ingå i kulturskolans 

ordinarie verksamhet framöver. 

• Till följd av minskat relativt budgetutrymme (årligt effektiviseringskrav) har 

personalneddragning skett inom biblioteksverksamheten, vilket medfört minskade 

öppettider vid huvudbiblioteket. 

• Huvudbiblioteket i Kinna har under vintern/våren fått en ny entré. Ett nytt rum för 

läsning har inretts i den tidigare foajén mellan bibliotek och teater. Biblioteket har fått 

en mer tillgänglig möblering. Den prioriterade målgruppen barn och unga har fått en 

större yta jämfört med tidigare. 
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2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Kulturskola/Kultur för barn och unga  X    

Kultur - fritid   X   

Bibliotek  X    

Till följd av att coronapandemins restriktioner släppt, har verksamheten kunnat återgå till ett normalläge. Kaskad är 

dock fortsatt stängt för om- och tillbyggnad, vilket påverkar badverksamhet och simundervisning. 
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3 Personal 

3.1 Kompetensförsörjning 

Bibliotek 

En rad pensionsavgångar under 2022 innebär rekryteringsbehov motsvarande 2,0 årsarbetare. 

Det är framförallt kompetens mot målgruppen vuxna som behöver ersättas inför hösten. Även 

kompetens inom katalogisering behöver förstärkas. 0,5 åa saknas i bokbussverksamheten, 

rekrytering pågår. 

Bad 

Det har visat sig svårt att återbesätta vakanta badvärdstjänster, vilket är en ny situation, och 

som därför inte hunnit analyseras eller hanteras. Detta påverkar möjligheten att bedriva 

sommarsimskola negativt. 
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4 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

4.1 Driftredovisning 

Tabell periodrapport 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) 

Utfall 
2021 

Utfall 
30/4 
2021 

Utfall 
30/4 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budgetavvik
else 

Intäkter 11 560 2 796 3 766 11 739 10 093 1 646 

Personalkostnader -39 861 -12 897 -12 639 -41 140 -40 379 -761 

Övriga kostnader -50 021 -13 283 -15 658 -53 601 -52 314 -1 287 

Nettokostnader -78 322 -23 384 -24 531 -83 002 -82 600 -402 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

Kulturskola -9 660 -3 049 -2 864 -9 772 -9 699 -73 

Bibliotek -11 259 -3 546 -4 053 -12 770 -13 138 368 

Övrig Kultur- och fritid -57 403 -16 789 -17 614 -60 460 -59 763 -697 

Nettokostnader -78 322 -23 384 -24 531 -83 002 -82 600 -402 

       

Analys av driftredovisning 

Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall den sista april 2022 på 24,5 mnkr är 30 % av 

nämndens budgetram på 82,6 mnkr och ligger 3,0 mnkr lägre än periodens riktvärde på 33 %. 

Den främsta avvikelsen mot budget under perioden är på föreningsbidrag vilket är i linje med 

hur bidragen hanterats tidigare år. Personalkostnaderna ligger, trots två stycken budgeterade 

anpassningskrav på sammanlagt 1,5 mnkr, 0,8 mnkr lägre än riktvärdet, främst till följd av 

vakanser och tjänstledigheter. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar totalt ett underskott om 0,4 mnkr. Årets främsta 

avvikelser beräknas bli ett underskott på inomhusbad om ca: 0,5 mnkr med anledning av 

ombyggnationen. Underskottet beräknas egentligen främst bestå i intäktsbortfall, men rent 

budgettekniskt hamnar underskottet på personal då verksamheten har ett anpassningskrav på 

1 mnkr som ligger i inomhusbadets personalbudget. I övrigt inkluderar prognosen både 

intäkter och kostnader för kommunens satsning på Bästa barnkommun, årets 

sommararrangemang och nykter skolavslutning (Mingla i Mark). 

Årets nettoutfall beräknas bli 4,7 mnkr högre än under 2021 samtidigt som budgeten är ökad 

med 3,8 mnkr. Ökningen av utfallet och till delar budgeten är främst kopplat till 1,6 mnkr 

högre nettokostnader för nya Lyckeskolan i år, samt beräknade ca: 2,3 mnkr högre utfall på 

föreningsbidrag i år. Utöver detta beräknas högre personalkostnader i år främst kopplat till 

vakanser, sjukskrivningar och tjänstledigheter under 2021. 

Intäkter 

Periodens intäkter på 3,7 mnkr är 37 % av årsbudgeten och ligger 0,4 mnkr högre än 

periodens riktvärde, och knappt 1,0 mnkr högre än vid samma period föregående år. 

Periodens avvikelse handlar främst om en intäkt från kommunstyrelsen till årets 

sommararrangemang. 

Medan det föregående år fanns inkomstbortfall kopplat till covid-19, ser vi i år ett utfall som 

näst intill skulle kunna sägas vara normalt för perioden. Normalt sett brukar dock intäkter på 

inomhusbad ligga högt under vinterhalvåret, vilket inte är fallet nu när badet är stängt för 

ombyggnation. Jämfört med budget visar dock intäkterna på badet ingen avvikelse eftersom 

budgeten är anpassad för att badet ska vara stängt. 

Årets intäkter beräknas bli 1,6 mnkr högre än budget främst till följd av intäkter från 
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kommunstyrelsen till satsningen på Bästa barnkommun, årets sommararrangemang och 

nykter skolavslutning (Mingla i Mark). Intäkterna beräknas också bli ca: 0,2 mnkr högre än 

föregående år på grund av intäktsbortfall under 2021 kopplat till covid-19. 

Personalkostnader 

Periodens personalkostnader på 12,6 mnkr är 31 % av årets budgeterade medel och ligger 0,8 

mnkr lägre än periodens riktvärde. I årets personalbudget ligger ett anpassningskrav om 1 

mnkr i personalbudget på inomhusbad och ett anpassningskrav på 0,5 mnkr i personalbudget 

på bibliotek. Trots detta ligger personalkostnaderna på bibliotek 0,5 mnkr lägre än riktvärdet 

och inomhusbadets kostnader ligger 0,2 mnkr lägre än riktvärdet. I båda fallen handlar det 

främst om vakanser och tjänstledigheter. På Kulturskolan ligger personalkostnaderna för 

tillfället 0,4 mnkr lägre än riktvärdet till följd av tjänstledighet, vakans och sjukskrivning. 

Personalkostnaderna prognostiseras överstiga budget med 0,8 mnkr. Årets främsta avvikelse 

väntas bli ca: 0,5 mnkr högre personalkostnader på inomhusbad. Badet har i årets budget ett 

anpassningskrav på 1 mnkr med anledning av förväntat underskott under ombyggnationen. 

Anpassningskravet har rent budgetmässigt hanterats genom en neddragning i 

personalbudgeten på badet. Att underskottet i dagsläget inte beräknas bli så mycket som en 

miljon kronor beror främst på vakanser och tjänstledigheter. Förvaltningens ledning beräknar 

under året ett ca: 0,3 mnkr högre utfall på personal med anledning av tillförordnade 

chefstjänster efter pensionsavgång och som en tillfällig lösning under våren inför stundande 

omorganisation.  

Årets personalkostnader beräknas bli 1,3 mnkr högre i år än under 2021, främst kopplat till 

vakanser, sjukskrivningar och tjänstledigheter under 2021. 

Övriga kostnader 

De övriga kostnadernas utfall på 15,7 mnkr är 30 % av årets budget och ligger 1,8 mnkr lägre 

än periodens riktvärde. Den största avvikelsen återfinns på föreningsbidrag, som ligger 1,6 

mnkr lägre än riktvärdet, och 0,6 mnkr högre än vid samma period föregående år. 

Inomhusbadets kostnader ligger lägre än riktvärdet med anledning av ombyggnationen och i 

övrigt lågt utfall på övriga kostnader kopplat till att det ännu är tidigt på året. 

De övriga kostnaderna prognostiseras överstiga budget med 1,3 mnkr främst kopplat till 

kostnader för satsningen Bästa barnkommun, sommararrangemang och nykter skolavslutning 

(Mingla i Mark), som finansieras av kommunstyrelsen. Inomhusbadets kostnader är liksom 

intäkterna anpassade för att badet ska vara stängt i år. Även om badets kostnader ligger lågt 

hittills i år, väntas högre kostnader under hösten inför att badet öppnar igen. Prognosen på 

badets övriga kostnader ligger just nu på ett utfall i enlighet med budget men kan påverkas av 

hur investeringsprojektet löper på. 

ANALYS PER HUVUDVERKSAMHET 

Kulturskolan 

Kulturskolans nettoutfall på 2,9 mnkr är 30 % av budgeterade medel och ligger 0,4 mnkr lägre 

än periodens riktvärde. Största avvikelsen består i 0,3 mnkr lägre personalkostnader till följd 

av främst tjänstledighet och sjukskrivningar. 

Prognosen på Kulturskolan är ett underskott om 0,1 mnkr hänförligt till aningen lägre intäkter 

än budgeterat. 

Bibliotek 

Nettoutfallet på bibliotek på 4,1 mnkr är 31 % av budgeterade medel och ligger 0,3 mnkr lägre 

än periodens riktvärde. Bibliotek har i årets budget ett anpassningskrav om 0,5 mnkr som 

ligger i budget på personal. Trots detta så är främsta avvikelsen 0,5 mnkr lägre 

personalkostnader, framför allt till följd av vakanser och tjänstledigheter. I övrigt ligger 

intäkter 0,1 mnkr lägre än riktvärdet främst kopplat till budgeterade projektbidrag som 

kommer in senare i år. De övriga kostnaderna ligger 0,1 mnkr högre än riktvärdet främst på 

grund av högt utfall på inköp av litteratur. 

Prognosen på Bibliotek är ett överskott om 0,4 mnkr. Prognostiserad avvikelse handlar främst 

om lägre personalkostnader till följd av vakanser och tjänstledigheter och lägre övriga 

kostnader då en IT-tjänst har avslutats som ett led i nytt samarbete med regionen vad gäller 
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nytt bibliotekssystem. Årets nettoutfall beräknas bli 1,5 mnkr högre än under 2021. Främsta 

skillnaden mellan åren väntas bli högre personalkostnader i år kopplat till tjänstledigheter och 

sjukskrivningar föregående år, samt högre kostnader i år beroende på högre internhyra på 

huvudbiblioteket efter ombyggnationen. 

Övrig Kultur- och fritidsverksamhet 

Den övriga Kultur- och fritidsverksamhetens nettoutfall på 17,6 mnkr är 29 % av årets budget 

och ligger 2,3 mnkr lägre än periodens riktvärde. Utfallet på föreningsbidrag ligger 1,6 mnkr 

lägre än riktvärdet, och 0,6 mnkr högre än vid samma period föregående år. Kostnaderna 

väntas dock öka ju längre året går dels med anledning av att föreningsbidragen hanteras med 

framförallt under hösten inför att badet öppnar igen. Utöver detta har årets ersättning för 

kommunens sommararrangemang om 0,6 mnkr inkommit och ger att nettoutfallet på 

arrangemang ligger 0,6 mnkr lägre än riktvärdet. 

Den övriga Kultur- och fritidsverksamheten prognostiseras lämna ett underskott om 0,7 mnkr. 

Årets väntade avvikelse handlar främst om ca: 0,5 mnkr högre nettokostnader på 

inomhusbadet. I övrigt beräknas ca: 0,3 högre kostnader på förvaltningsledningen med 

anledning av tillförordnade chefstjänster efter pensionsavgång och som en tillfällig lösning 

under våren inför stundande omorganisation. Prognosen inkluderar både intäkter och 

kostnader för kommunens satsning på Bästa barnkommun, årets sommararrangemang och 

nykter skolavslutning (Mingla i Mark). 

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) Utfall 2021 
Utfall 30/4 

2022 
Prognos 2022 Budget 2022 

Arbetsförmedlingen 272 115 250 250 

Försäkringskassan -
 sjuklöneersättning 

144 192 190 0 

Sjuhärads kommunalförbund 150 0 270 0 

Socialstyrelsen -
 Sommarlovsaktiviteter 

482 0 0 0 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 384 0 0 0 

Statens Kulturråd - böcker 76 0 25 25 

Statens Kulturråd - musik och 
kulturskola 

555 257 600 600 

Statens Kulturråd - stärkta 
bibliotek 

560 6 400 400 

VG-regionen Kutlurnämnden 300 0 70 70 

Summa 2 923 570 1 805 1 345 

Kommentar statsbidrag 

Arbetsförmedlingen 

Lönebidrag har under 2022 betalats ut till museum och kulturskolan. 

Försäkringskassan 

Ersättning för sjuklöner med anledning av covid-19. 

Sjuhärads kommunalförbund 

Bidrag till projekt på Museum 2021 och 2022. 

Socialstyrelsen 

Bidrag till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år under 

2021. Bidraget har nyttjats inom Öppen ung, Arrangemang och Bibliotek. 
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Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 

Bidrag 2021 att nyttjas till föreningsbidraget lokalt aktivitetsstöd. 

Statens Kulturråd 

1: Statsbidrag till litteratur. Betalas ut till Bibliotek. 

2: Statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet: 

Ändamålet med statsbidraget är att bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala musik- 

och kulturskole-verksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna for barn och ungdomar 

att delta i verksamheten. Bidraget har betalas ut till Kulturskolan i sex omgångar från 2016-

2021 om sammanlagt 3,3 mnkr. Återstående bidrag i apr 2022: 0,5 mnkr. 

3: Statsbidrag till folkbibliotek för stärkta bibliotek: Ändamålet med bidraget är att öka 

utbud av och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Insatserna ska i första 

hand syfta till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen. 

Bidrag har betalats ut till Bibliotek i fyra omgångar från 2018-2021 om sammanlagt 1,9 mnkr. 

Återstående bidrag apr 2022: 0,4 mnkr. 

VG-regionens Kulturnämnd 

Bidrag för Nycirkusfestival i Rydal på 300 tkr för 2021. 

Utveckling och finansiering på längre sikt 

Inomhusbadets ombyggnation 

Kultur och fritid aviserade under hösten 2021 att inomhusbadet med anledning av 

ombyggnationen beräknar ett underskott om ca: 1 mnkr under 2022, främst till följd av 

uteblivna intäkter. Detta har rent budgetmässigt hanterats genom en neddragning på 1 mnkr i 

personalbudgeten på inomhusbad år 2022 och är alltså en tillfällig neddragning under 

ombyggnadsåret. Nämnden räknar inte med att kunna hantera denna avvikelse inom ram. 

Nämnden kommer däremot att återkomma med ett äskande om ramökning vad gäller 

beräknad ny internhyra till följd av ombyggnationen. Enligt uppgifter från teknik- och service 

planeras badet preliminärt står klart december 2022. Beräknad investering ligger på 143 mnkr. 

Med 33 års avskrivning och internränta 1,25%, motsvarar det kapitalkostnader: avskrivning 

4.303 tkr + ränta 1.775 tkr. Drift beräknas till 2.177 tkr. Totalt ca: 8,3 mnkr per år. 

Lyckeskolans internhyra 

En komponentindelning av hela skolans investeringsprojekt skedde efter skolan var färdig. 

Detta ledde till högre kapitalkostnader för Teknik- och service, som därmed kommer att höja 

internhyran för skolan från och med 2023. För Kultur- och fritids del innebär det ytterligare 0,3 

mnkr årligen i internhyra, som nämnden inte kompenserats för i ram. 

Med anledning av detta kommer nämnden att återkomma med äskande om ramökning inför 

2023. 
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