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Inledning 
Budgetarbetet inom kultur- och fritidskontoret följer de riktlinjer och styrprinciper som finns 
beslutade inom Skellefteå kommun, ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” KF 2018-06-18, 
§180 samt ”Styrprinciper 2020” KF 2019-12-17, § 412.  

Detta dokument innehåller förutsättningar för budgetarbetet, konsekvenser av fördelningen, 
åtgärderna för att få en budget i balans, förklaring av skillnaderna i budgetramen mellan 2022 och 
2023, tilldelad budgetram fördelad på kulturnämndens verksamheter samt förslag till fördelning 
av investeringsbudgeten. 

KULTURNÄMNDEN  
Ordförande: Daniel Sjögren Förvaltningschef: Ingrid Thylin 

 

Kulturnämndens inriktningar 2023 
INRIKTNINGAR 2023 MOTIVERING 
Utveckla aktiviteter och upplevelser Handlar om att utveckla utbudet för och med barn och 

unga för att öka upplevelser och deltagandet i 
kulturutövande i hela kommunen. Barn och unga är 
aktiva medskapare i utvecklingen och kännedomen om 
utbudet ska vara högt. 

Tillgängliga kulturaktiviteter Handlar om att, i samverkan med andra aktörer, 
utveckla kulturen i Skellefteå, i staden såväl som på 
landsbygden. Verksamhet mot underrepresenterade 
grupper ska öka. 

Driftbudget 2023 och plan 2024–2025 
Kulturnämndens budgetram/kommunbidrag för 2023 omfattar 84,3 miljoner kronor (mnkr). 
 
Förändring budgetram, tkr   
Budget 2022  83 039  
Kulturaktiviteter  500  
Höjd internränta  100  
Höjt po-pålägg  1 900  
Budget 2023  85 539  

 
Anslagsnivåer, tkr 2023  2024 2025 
Kulturnämnd  1 180   1 180   1 180  
Kultur och fritid  84 359   84 359   84 359  

 
Budgetramen har utökats med 2,5 mnkr. Kulturnämnden får ett tillskott på 500 tusen kronor (tkr) 
för kulturaktiviteter samt utreda vilken fordonsfunktionalitet och samverkansstruktur som krävs 
för den nya bokbussen. Medlen används för arbetet med offentlig gestaltning samt att behålla 
öppettider på biblioteken. Kompensation ges för ökade personalomkostnader och för ökad 
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internhyra. Personalomkostnadspålägget¹ (PO) höjs från 39,75 procent till 44,53 procent och 
internräntan höjs från 1,0 procent till 1,25 procent. Ökningen av internräntan ger främst ökade 
hyreskostnader.  

1) I personalomkostnadspålägget ingår de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter) och de avgifter 
som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner). 

 

Förutsättningar för budgetarbetet 
Verksamheterna är numera återigen i gång i full skala efter den pandemi som påverkat oss de 
senaste två åren. Året 2022 har till stor del varit en uppstartssträcka, både för externa 
kulturaktörer och internt, efter att restriktionerna hävdes i februari. Det har tagit tid att våga tro på 
att evenemang ska kunna genomföras utan restriktioner och i samma nivå som tidigare. Utfallen 
för åren 2020–2022 är i och med pandemin avvikande på många sätt och försvårar därmed 
budgetarbetet då lång tid gått sedan normalutfall. 

Sara kulturhus har i september 2022 firat 1 år. Intresset har varit stort att besöka stadsbiblioteket, 
Skellefteå konsthall och att strosa runt i övriga delar av kulturhuset. Det har ur flera aspekter varit 
en omställning för verksamheterna. Bland annat har det varit en utmaning för personalen med 
bemanning enligt de ökade öppettiderna. Personalen arbetar numera i team med flera 
kompetenser för att möta behovet. Närbiblioteken har sedan 2022 öppet två dagar i veckan för att 
förstärka personalbemanningen i kulturhuset. Personalkostnaderna har justerats med en 
schablonlöneökning på 2,5% samt en ökning av PO med 4,78 procentenheter, vilket ger ökade 
kostnader med 2,6 mnkr.  

Från och med 2020 använder kommunen sig av kommunbidrag vid fördelning av budget. Det 
innebär att budget täcks av kommunbidrag och ska vara noll på totalen. Budget periodiseras där 
det är möjligt, det innebär att budget fördelas ut på den eller de månader då transaktionerna 
väntas infalla, i stället för som tidigare med hela beloppet vid årets början.  

Åtgärder för att få en budget i balans 
Arbetet med att få en budget i balans inför 2023 har varit tufft och inneburit att alla kostnader och 
intäkter setts över för att göra de prioriteringar som krävs.  

Verksamhet Budget 
2022 

Prognos utfall 
grundverksamhet 

2022 

Budgetförslag 
2023 

Differens 
mellan åren 

1000 Nämnd- o 
styrelseverksamhet -1,2 -1,2 -1,2 0,0 
1300 Övrig politisk verksamhet 0,0 0,0 -0,6 -0,6 
3100 Stöd till studieorganisationer -4,7 -4,7 -4,7 0,0 
3150 Allmän kulturverksamhet -11,3 -10,8 -12,6 -1,3 
3158 Bidr till kulturföreningar -3,1 -2,9 -3,1 0,0 
3205 Bibliotek -32,7 -31,1 -32,4 0,2 
3301 Kulturskolan -24,0 -22,5 -24,4 -0,5 
5135 Daglig verksamhet enl LSS -2,4 -2,3 -2,4 0,0 
9302 Övrig administration -3,8 -4,8 -4,1 -0,3 
Totalt -83,0 -80,2 -85,5 -2,5 
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För verksamhet 1300 Övrig politisk verksamhet har en nämndsekreterare åter börjat belasta 
kulturnämndens verksamhet. I samband med sammanslagningen med fritidskontoret lades hela 
denna kostnad på fritidsnämnden. Ny kostnad på 0,6 mnkr. 

För verksamhet 3150 Allmän kultur justeras ramen upp med 1,3 mnkr till 12,6 mnkr. Översyn har 
gjorts av vilken verksamhet personal ska ligga på inom kultur- och biblioteksavdelningen. Personal 
som ska arbeta med offentlig gestaltning finns nu i grundbudgeten. Det har även tillkommit del i 
utvecklingsledare. Tjänsten som utvecklingsledare fördelas 50% vardera på fritidsnämnden 
respektive kulturnämnden. Det tillkommer kostnad för del av korridoren på våning 1 på Nordanå. 
Korridoren togs bort ur ram inför 2022 i samband med beräkning av Utsikten men verksamheten 
är i behov av vissa kontor på Nordanå.  

För verksamhet 3201 Bibliotek justeras ramen ned med 0,2 mnkr. Det beror främst på 
omfördelning av personal till verksamhet 3150. Men det har även tillkommit kostnader i form av 
ökade lokalkostnader (hyresökning) i externa lokaler.  

För verksamhet 3301 Kulturskolan justeras ramen upp med 0,5 mnkr. Poster som påverkar är 
ökning ram avseende po-pålägg, kostnad för del av utvecklingsledare och nämndsekreterare.  

För verksamhet 9302 Övrig administration handlar ramökningen på 0,3 mnkr om att ytterligare 
del av personal är fördelad att hantera teknikernas tidigare arbetsuppgifter. I samband med 
överflytten av tekniker till Sara kulturhus klarar inte verksamheterna av verksamhet utan att 
ytterligare timmar läggs på att hantera tekniska frågor.  

Ytterligare åtgärder som är gjorda för att få en budget i balans är att man numera även på kultur- 
och biblioteksavdelningen har en post i personalbudgeten för att hantera frånvaro och ledigheter. 
Totalt har den posten för kulturnämndens alla verksamheter ökat med 1,6 mnkr till år 2023. Den 
här posten kommer att följas noggrant under året och det kommer att ses över möjligheter att 
minska den till nästa år.  

Intäkterna har setts över och ökat med 1,3 mnkr. 800 tkr av dessa är interna medel som beslutats 
till Studentcentrum på Campusbiblioteket. Förutom små uppjusteringar är övriga ökningen att 
hänföra till uthyrning av lokaler.  

IT grundkostnad och licenser har ökat med 300 tkr. Den kostnaden började fördelas inom 
förvaltningen under 2021 och är nu inlagd i grundbudgeten.  

Översyn är gjord av media och en del avtal är uppsagda. Även en del arbetsplatser på Sara 
kulturhus är uppsagda.  
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Investeringsbudget 2023 
Beslutad investeringsbudget för kulturnämnden ser ut enligt nedan (KF 2022-06-14, § 165).  
 

Investeringar, tkr 2023  2024 2025 2026 2027 
Kulturverksamhet 600  600   -    600  600  
Konstnärlig gestaltning 1 950          
Budget 2023       2 550  600  -    600  600  

 
Den tilldelade investeringsbudgeten på 2 550 tkr kronor består av: 
 
Årlig ram 600 tkr 

Enprocentutsmyckning Boliden förskola1 90 tkr 

Enprocentutsmyckning Anderstorp förskola 400 tkr 

Enprocentutsmyckning Kusmark förskola 150 tkr 

Enprocentutsmyckning Sunnanå skola 600 tkr 

Enprocentutsmyckning Sporthall Sunnanå 260 tkr 

Enprocentutsmyckning Fotbollshall 450 tkr 
 

1) Till år 2022 kom 180 tkr till enprocentutsmyckning till Boliden förskola. Till år 2023 har den kompletterats med 90 tkr. 

 

Den årliga ramen på 600 tkr föreslås fördelas enligt nedanstående: 

2 självservicestationer, närbibliotek 150 tkr 

Självservicestation inkl. nybyggnation,  240 tkr 
Campusbiblioteket  

Inredning ny lokal, biblioteket Jörn 210 tkr 
Bokhyllor, hyllbelysning med mera  
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