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Uppdragsplan 2023-2027 

Kulturnämnden 

 
 

 

 

Observera att det i uppdragsplanen ska skickas med förslag till prioriterade inriktningar och eko-
nomiska budgetramar för perioden. Kommunfullmäktige beslutar sedan om vilka inriktningar och 
vilka ekonomiska ramar som gäller för budgetperioden.  
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Nämndens ansvarsområde 
Max 0,5 sida. Beskriv kortfattat och tydligt nämndens uppdrag. Utgå från nämndens reglemente och ev. 
lagstadgat ansvar. Svara på frågorna: Vad är nämndens uppdrag? Varför finns verksamheten? Vad ska den 
bidrag till och för vem? 
 
 

Uppdrag 

Kulturnämndens uppdrag är att utveckla och främja kulturupplevelser, kunskap och bildning som 
bidrar till nya insikter, reflektion och god livskvalitet. 

 

Politisk viljeriktning 

Kulturnämnden ska, i samverkan med andra aktörer, utveckla kulturen i Skellefteå, i staden såväl 
som på landsbygden. Utbudet ska möta invånarnas behov av kulturupplevelser, kunskap och 
bildning, men också bidra till ett framsynt samhälle som vågar utmana och som tål åsiktfriktion. 
Ledord för verksamheten ska vara mod och nytänkande. Framåtsyftande kultursatsningar gör 
kommunen till en attraktiv och stimulerande livsmiljö där hela människan kan växa och må bra. 
Verksamheten riktar sig till alla invånare, men har ett särskilt fokus på barn och unga. 

 

Tjänsteutbud 

Kulturnämnden ansvarar för Kulturskola, Nöjesfabriken, Skellefteå konsthall, verksamhet enligt 
bibliotekslagen, programverksamhet, konstnärlig gestaltning av kommunens byggnader och of-
fentliga platser, konstarkivet och Handens Hus. Nämnden ger också stöd till kulturell verksamhet 
i kommunen genom att erbjuda praktisk och ekonomisk support till föreningar och andra kultur-
aktörer utifrån fastställda normer och riktlinjer.  

 

Förslag till ändring av nämndens ansvarsområde. 

Beskriv kortfattat eventuella förslag till förändringar av nämndens uppdrag. De nämnder som inte har förslag på 
förändringar skriver ”Utan kommentar”. 

I dagsläget ses inga bov av justeringar av nämndens ansvarsområde. 
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Nulägesanalys och omvärldsspaning 
 

Kulturutveckling 2020–2023, utifrån kulturplanen 
Kulturnämnden har en stor delaktighet i att realisera den kulturplan som är antagen för Skellef-
teå kommun. För perioden 2020 – 2023 ska Skellefteå kommun arbeta med insatser utifrån fem 
övergripande strategiska mål, baserat på de behov som finns hos kulturlivets olika aktörer och 
kunskap inom branschområdet konst och kultur samt samhällets utveckling. Dessa områden är: 

• Ett inkluderade kulturliv 
• Mötesplatser för kultur 
• Goda förutsättningar för professionella kulturskapare 
• Ökad samverkan mellan kultur och andra verksamhetsområden 
• Profilera Skellefteå genom kultur 

Utifrån kulturplanen har kulturnämnden (i tidigare uppdragsplan) lyft fram att primärt fokus lig-
ger på att öka upplevelser och deltagandet för barn och unga. Tillgängligheten till kulturupple-
velser och deltagande ska finnas i hela kommunen och barn och unga ska vara aktiva medskap-
are i utbudet (kopplar mot målområdet ett inkluderande kulturliv). 

En källa till att fånga hur barn och unga upplever och tar del av kulturutbudet är genom LUPP-en-
käten1 som genomförs vart 4:e år. Som helhet, visade senaste enkäten (från 2018) att ungdo-
marna tycker att det finns saker att göra på sin fritid, men tyvärr lite som intresserar dem. Bland 
tjejerna i den äldre gruppen finns en stor otillfredsställelse med aktivitetsutbudet, 73 % menar att 
de aktiviteter som finns i kommunen inte är intressanta för dem. 
 
När det kommer till kulturutbudet visade enkäten att det är få ungdomar som konsumerar kultur 
i form av att besöka aktiviteter som återfinns i kulturhus, på museum eller konserthallar. Bland 
de yngre besöker drygt 50 % aldrig museum, teater, dans, musikaler eller konserter, bland de 
äldre är det drygt 60 %.  I åldersgruppen 13–16 år upplever 28 % av tjejerna och 32 % av killarna 
att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. I guppen 16–19 år gäller siffrorna 40 % och 34 %.  
 
Enkäten kommer att genomföras igen under 2022, och trots att det varit en pandemi under stora 
delar av perioden, har det gjorts satsningar som gör att det borde kunna ses en förbättring på 
flera områden. Kulturnämnden bör därför hålla fast vid sitt utvecklingsområde som handlar om 
att utveckla aktiviteter och upplevelser för barn och unga, där de är aktiva medskapare.  
 

  

 
1 LUPP är en ungdomsenkät som i Skellefteå genomförs vart 4:e år. LUPP finns på fem språk: svenska, engelska, arabiska, dari och soma-
liska. Enkäten finns för tre olika åldersgrupper: 13-16 år, 16-19 år och 19-25 år. Läs mer här: Ungdomsenkäten LUPP | MUCF 

 

https://www.mucf.se/lupp
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Årsrapport 2021 i korthet 
Trots att senaste åren har präglats av pandemin, har det skett mycket utveckling, inte minst i 
samband med Sara Kulturhus öppnande. Alla verksamheter arbetar också aktivt med att inklu-
dera barn och unga i utvecklingen av sina verksamheter. Några exempel är: 
 

• Skaparväskan – som tillkom efter dialoger med barn och unga, samt deras anhöriga.  
• Kreativa söndagar i kulturhuset – utökning av det som fortsatt även är på onsdagar och 

lördagar. 
• ”FOKUS” på barnkulturdagarna –med målgruppen vuxna utifrån ett barnrättsperspektiv.  
• Konstverkstan, för barn i vuxet sällskap, som är öppen och gratis med drop in för barn i 

vuxet sällskap 
• Utökat utbud i kulturskolan, utifrån utifrån barn och ungas önskemål: musikal, folk-

band, flöjtensemble och slagverksensemble.  
• Halloween-vandring för barn och ungdomar utomhus. Ett slutsålt arrangemang med ca 

50 deltagare.  
• Insiktsarbeten: Önskemål om aktiviteter är färskvara hos ungdomarna, vilket ställer krav 

på en möjlighet till relativt snabbt genomförande. Det är också svårare idag att få ungdo-
marna att vara med i planeringen, då de har mycket som pockar på.  

 

Verksamhetsmått 

     

 

Besök/år: Antal besök/år är svåranalyserat pga pandemin samt flytt till Sara kulturhus. Dock vet 
vi att konsthallens utställning av Sara-Vide Ericson ”Ditch Dance” har varit välbesökt, likväl som 
den efterföljande pågående utställningen av Krister Hägglund ”Hjortronlandet”.  

Kulturutbud: Trots att pandemin har inneburit många restriktioner när det gäller att genomföra 
program och aktiviteter har verksamheten mot barn och unga kunnat hållas i gång stora delar av 
året. Skolprogrammen är dock viktiga för att barn och unga ska få en inblick i kulturens värld.  
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Under hösten lättade restriktionerna och flera program och aktiviteter kunde genomföras innan 
restriktionerna återigen infördes. Berättarfestivalen i oktober kunde även den hållas utan några 
större begränsningar. Coronapandemin har lett till att verksamheterna börjat se över möjlighet-
erna att sända program digitalt. Totalt har 43 program genomförts digitalt. 

 
Kulturskolan fortsätter sitt arbete med att bredda utbudet och erbjuda nya kurser. Under 2021 
har 15 nya kurser genomförts varav 7 varit digitala. Kulturskolan har verksamhet på 3 nya arenor. 
Kulturskolan når nya elever och det genom att både antalet ökar men även andelen av totala an-
talet elever stiger. Av totalt 8 445 elever har 1 037 elever varit inskrivna på kulturskolan, en ökning 
med 2,6 procentenheter. 
 
Digitala utlån har haft en liten ökning, medan strömmad film har minskat jämfört med år 2020. 
Något som möjligen kan förklaras av att man under pandemin använt andra streamingtjänster i 
högre utsträckning. 
 

 

 

Nationella jämförelser 
 

Nyckeltal Kolada2 2018 2019 2020 Jämförbara 
kommuner 

Riket 

Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv 560 567 545 446 426 
Nettokostnad bibliotek, kr/inv 509 489 465 444 452 
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv 333 199 226 258 265 
Nettokostnad stöd till studieorganisationer, kr/inv 70 70 70 32 53 

Rött innebär att Skellefteå, jämfört andra kommuner, ligger bland de 25% högsta,  grön bland de 25% ”lägsta”, gult de 50% ”i mitten”. 

 
Allmän kulturverksamhet 
I kostnaden för allmän kulturverksamhet är kulturnämndens egna verksamheter endast en mindre del. Här 
ingår även museet (cirka 11 mnkr) och teaterverksamhet (cirka 10 mnkr), vilket omräknat per invånare står 
för 302 kr/inv. Skellefteås kostnader kommer att stiga kraftigt under 2021,  då hyran för det nya kulturhuset 
ska redovisas som en kostnad inom kulturområdet.  
 
Bibliotek  
Enligt kommunallagen ska en kommun ha ett bibliotek. Skellefteå har 1 stadsbibliotek, 10 närbibliotek (inkl 
Morö Back) samt 1 högskolebibliotek. Om Campusbiblioteket exkluderas, skulle Skellefteå ligga lägre än jäm-
förbara kommuner. Här påverkas även kostnaden av kommunens geografiska struktur, där Skellefteå har 
0,15 bibliotek/inv och där jämförbara kommuner ligger på 0,11.  
 
Musik- och kulturskola  
För kulturskolan inkluderas endast frivillig verksamhet. Övriga nyckeltal visar att Skellefteå har mer elever i 
kulturskolan än genomsnitt i riket. Dock är siffran lägre om man tittar på jämförbara kommuner. 
 

 
2 Kolada (www.kolada.se) är en nationell databas för öppna jämförelser mellan kommuner och regioner. 

http://www.kolada.se/
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Stöd till studieorganisationer  
Skellefteå kommun satsar 2,6 mnkr mer än jämförbara kommuner och 3,4 mnkr mer än riket. Detta är en 
medveten politisk satsning, och man kan se att Skellefteå har mer verksamhet än de flesta övriga städer. Ex-
empelvis kan man se att antalet deltagartimmar är 50 procent resp. 59 procent högre än jämförbara kom-
muner resp. riket. 

 

Skellefteå växer 
Skellefteå expanderar och det förväntas stor tillväxt de kommande 10 åren. När Skellefteå står 
inför en stor tillväxt, blir kultur än viktigare, då såväl kultur som fritid är viktiga för en hållbar och 
trygg plats utifrån ett socialt perspektiv. Däremot har Skellefteå nationellt sett relativt höga kost-
nader/inv. inom kulturområdet som helhet. Tillväxten, den förändrade demografin och kompe-
tensförsörjningsutmaningen gör därför att både det ekonomiska utrymmet och möjligheter att 
hitta kompetens är begränsat framåt. Därför behöver fokus framåt ligga på: 

• Digitala satsningar: Dels rena ”digitala lösningar”, såsom återlämningsrobot, RFID-chip, 
meröppet och e-tjänst för bibliotekskort för barn, smarta bokhyllor/utlåningsautomater i 
”andras” lokaler etc.. Men även digitala satsningar för att öka möjligheten till digitaliserade 
program och aktiviteter eller möjligheten att digitalt kunna ta till sig offentlig gestaltning 
och konst (ex GIS-vandring eller liknande) som en del av utvecklingen av appen ”Mitt Skell-
efteå”. 

• Flexibla mötesplatser. Särskilda ”kulturnoder” för möten och kulturaktiviteter som är 
flexibla (inne/ute, mobila etc.) samt multifunktionella och som kan inrymma flera aktörer, 
däribland kultur- och fritidsfunktioner. Här kan stimulering till offentliga samtal underlät-
tas med gemensamma arenor. Förslag finns bland annat att göra en serie av offentliga 
samtal kring olika konstformer, men det finns också påbörjade samarbeten inom exem-
pelvis 

• Nya samverkansformer. Dels inom offentlig gestaltning, där konsten ska vara en naturlig, 
integrerad del i gestaltningen av det offentliga rummet i samband med förnyelsen av sta-
den och kommunen. Nya samverkansformer bör ses över för hur andra byggaktörer än 
kommunen ska införlivas i den konstnärliga gestaltningen bör utvecklas t. ex att vid avtal 
om upplåtelse av mark även ta med konstnärlig gestaltning av gemensamma ytor som 
torg, promenadstråk och parker etc. Utveckla samarbetet mellan förvaltningen och studi-
eförbund, kulturföreningar och andra kulturaktörer. Dialog kring vilket utbyte man kan ha 
kring olika arrangemang utifrån de olika kompetenser som finns. Studieförbunden efter-
frågade på mötet den 13 oktober med kulturnämndens ledamöter en nystart, med något 
liknande det som fanns tidigare, där de tillsammans med kulturenheten genomförde en 
dag där deltagarna presenterade sig själva och sin verksamhet för allmänheten under ett 
för det året bestämt tema.    
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Inriktning för perioden 2023-2027, inkl. indikatorer 
Max 1-3 inriktningar. Beskriv kortfattat vad nämnden prioriterar att förändra, förbättra eller förnya inom upp-
draget för kommande år. Inriktningarna ska ha sin utgångspunkt i nulägesanalysen och beskriva önskad utveckl-
ing för att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningar som lyfts i plane-
ringsförutsättningarna. Svarar på frågorna: Vilket/vilka områden är viktigast att förflytta sig inom och hur 
ska nämnden följa upp det? Skriv en kort motivering till varför detta är prioriterat och vilka övergripande 
indikatorer nämnden ska följa.   

 

 

Inriktning Motivering 

Utveckla aktiviteter och upplevel-
ser (för barn och unga) 

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. 

Indikatorer som visar om vi är på rätt väg;  
• Utfall LUPP (förbättring mot 2018 på frågorna nedan). 
• Antal elevtimmar i kulturskolan (ökning mot 2022), inkl geografi 
• Antal invånardialoger, fokusgrupper, enkätundersökningar med barn och unga, 

samt effekter av dessa. 

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.  
 

Indikatorer som visar om vi är på rätt väg;  

• Öka verksamheten för underrepresenterade grupper i samhället 

 

Lupp-enkät, område ”Kultur”. 
o Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden? (öka) 
o Hur stämmer dessa påståenden in på dig? 

o Det finns saker att göra men inget som intresserar mig (öka) 
o Det finns saker att göra men det kostar för mycket (minska) 

o Hur ofta gör du följande saker på din fritid? (öka - de som kopplar mot kulturområdet , exempelvis besöker 
bibliotek, håller på med foto/film…, läser böcker/tidningar…, går på museum/utställning etc. )  
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Investeringsbudget och plan 2023-2027 
Använd mallen för alla större investeringar (>20 mnkr). Detta gäller även för investeringar som redan ligger i plan, 
men som ännu inte är påbörjade. Samtliga förslag till investeringar ska också redovisas i Bilaga 3: Specifi-
kation Investeringsbudget och plan 2023-2027. 

 

Kulturnämnden har en investeringsram om 600 000 kr/år. Förutsatt att 2021 års resultatöverfö-
ring för investeringar beslutas enligt önskemål (4,2 miljoner), äskar nämnden inget ytterligare gäl-
lande investeringar.  

Investeringsutrymme för offentlig gestaltning äskas liksom tidigare, utifrån liggande planering. 

 
Investeringsbudget 2023-2027 

2023 2024 2025 2026 2027 

Kulturnämnden 600 600 600 600 600 

Kommunbidrag kulturnämnden 600 600 600 600 600 

 

Driftbudget och plan 2023-2025 
Beskriv nämndens nuvarande budgetram, samt vilka insatser som ska göras årligen för att klara de effektivise-
rings- och rationaliseringskrav som vilar på kommunen under hela den kommande budget- och planperioden.    

Kulturnämndens kommunbidrag ligger på 83 miljoner/år. Utöver detta äskar kulturnämnden om 
ett tillskott på 3 609 tkr/år för insatser enligt tabell nedan.  

 
Driftbudget 2023-2025, tkr 

2022 2023 2024 2025 

Kulturnämnden 83 039 83 039 86 648 86 648 

Offentlig gestaltning1  400   

Koordinator Nordanå2  700   

KKV skogen, permanent verksamhet3  250   

Kultur- och biblioteksbuss4  500   

Kulturell mötesplats Moröbacke6  500   

Fristadskonstnär5   700   

Minskning årsbidrag/programmedel7  559   

Kommunbidrag kulturnämnden 83 039 86 648 86 648 86 648 
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1. I samband med en snabbt växande stad har antalet offentliga gestaltningar ökat. En del pro-
jekt är stora och kräver mycket arbete. Skellefteå kommer att fortsätta växa de kommande 
åren vilket gör att även arbetet med offentliga gestaltningar fortsättningsvis är krävande. De 
senaste åren har personal (0,5 tjänst) till detta finansierats via resultatöverföringen vilket inte 
är hållbart i längden. Finansiering i grundram är viktig för att få en stabilitet i arbetet, 400 tkr. 

2. Funktionen koordinator (1,0 tjänst) är tänkt att säkerställa samordningsansvaret på Nordanå 
samt arbeta med att förverkliga kulturplanens uttalade insats att Nordanå kulturområde fort-
sätter att utvecklas som en plats för kultur med ledorden: öva, testa, göra med ett ökat fokus 
på barn och unga. Tillsammans med kultur- och biblioteksavdelningen samt andra verksam-
heter på området ska koordinatorn aktivera de ytor och scener som finns på Nordanå utifrån 
kulturnämndens uppdrag, med kulturlivsutveckling som grund. 700 tkr. 

3. KKV Skogen är en kollektivverkstad för yrkesverksamma konstnärer i Skellefteå. Ambitionen 
är att efter projekttidens utgång permanenta denna verksamhet. Verksamheten har under 
två år fått finansiering via kulturnämndens till förfogande och sedan via resultatöverföringen. 
En långsiktig lösning för en kollektivverkstad är ett prioriterat kulturlivsstöd och en central för-
utsättning för att säkerställa hållbart konstnärskap i kommunen. För att säkerställa denna 
hållbara långsiktighet krävs en finansiering i grundram, 250 tkr. 

4. Den bokbuss som används idag är gammal och sliten vilket på senare år genererat allt dyrare 
skötselkostnader. Den behöver bytas ut. I stället är önskemålet att leasa en mer flexibel kul-
tur- och biblioteksbuss med ett breddat uppdrag och flexibilitet i inredningen så att den kan 
användas till mer än de turer som dagens bokbuss gör. Kostnaden för att leasa en ny bok-
buss överstiger dagens kostnad med 500 tkr.  

5. Skellefteå kommun mottog 2015 en fristadsförfattare från Somalia. Kulturnämnden vill initi-
era att kommunen återigen tar emot en fristadskonstnär. Den insatsen görs tillsammans med 
socialförvaltningen som tar kostnaderna för att leva i vardagen. Kultur- och fritidsförvalt-
ningen tar kostnaden för personal som arbetar med fristadskonstnären, ersättning till 
fristadskonstnären, arbetet med programverksamhet samt en del övriga kringkostnader, 700 
tkr. 

6. Biblioteket på Morö backe har lagts ned under 2021. Reaktionerna på detta har varit många 
och förvaltningen arbetar med att försöka skapa en kulturell mötesplats på Morö backe med 
biblioteksfunktion. Ett större insiktsarbete pågår i skrivande stund, men redan nu i utred-
ningen är det tydligt att viss budget behövs för personal, drift och skötsel om det ska finnas 
en funktionell mötesplats med biblioteksfunktion. Grundidén är att inrymma denna plats i fri-
tidsgårdens lokaler och arbetet har inletts. 500 tkr. 

7. De senaste årens tilldelning utan någon uppskrivning ledde till att kulturnämnden valde att 
dra ner på bidragen till studieförbund och kulturföreningar. De två senaste åren har dock bi-
dragen betalats ut från resultatöverföringen. Bidragen är en viktig och uppskattad del av kul-
turverksamheten i kommunen och äskningen är att återgå till den nivå som fanns i grundbud-
geten för några år sedan. Totalt handlar det om 559 tkr. 
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