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Kultur- och fritidsnämnd 
Nämnden ansvarar för kommunens fritids-, idrotts-, biblioteks-, och kulturverksamhet, 
spår, leder och anläggningar, kulturskola samt porslinsmuseet. Nämnden är 
finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för utförande av verksamhet i 
kommunal regi. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i 
kommunen; privat-, förenings- och kommunalt drivna. Från och med 2015 driver även 
nämnden Gustavsbergs Porslinsmuseum. 
 

Driftbudget 

Driftbudget (tkr)   Budget 

2015 

Ram     

2016 

Ram  

2017 

Kostnader 157 995 166 155 169 478
Intäkter   -45 440 -46 349 -47 276 

Summa netto   112 555 119 806 122 202 

Förändring netto jämfört med 

föregående års budget i tkr 

   7 251 2 396 

Förändring netto jämfört med 

föregående års budget i % 

   6,4 % 2,0 % 

 

Specifikation till driftbudget 

Driftbudget 2015 (tkr) Kostnader Intäkter Netto  

Nämndspolitiker 524  524 

Ram från tidigare KFN 117 696 -8 765 108 931 

Ram från tidigare US 36 675 -36 675 0 

Ram från central finansiering 3 100  3 100 

Varav förändringar från 2014::    

Rameffekter av reviderad budget 2014 -2 268 2 868 600 

Helårseffekt konsthall Porslinskvarteren 200  200 

Halvårseffekt Kulturhus 5 000  5 000 

Volymökning (kap kostn m.m) 1 000  1 000 

Kommundirektörens förslag till budget 2015 157 995 -45 440 112 555 

Förslag till budget 2015 157 995 -45 440 112 555 
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Ram 2016 (tkr) Kostnader Intäkter Netto  

Kommundirektörens förslag till budget 2015 157 995 -45 440 112 555 

Förändringar enl kommundirektörens förslag 6 160 -909 5 251 

Varav ramförändringar:    

Tillägg lön och inflation 3 160 -909 2 251 

Helårseffekt Kulturhus 5 000  5 000 

Kommundirektörens förslag till ram 2016 166 155 -46 349 119 806 

Förslag till ram 2016 166 155 -46 349 119 806 

 

Ram 2017 (tkr) Kostnader Intäkter Netto  

Kommundirektörens förslag till ram 2016 166 155 -46 349 119 806 

Förändringar enl kommundirektörens förslag 3 323 -927 2 396 

Varav ramförändringar:    

Uppräkning lön och inflation 3 323 -927 2 396 

Kommundirektörens förslag till ram 2017 169 478 -47 276 122 202 

Förslag till ram 2017 169 478 -47 276 122 202 

 

Kommentarer till driftbudget  
 

 
 Hela ramen för tidigare Kultur- och fritidsnämnden kvarstår i den nya 

nämnden. Dessutom tillkommer från tidigare Utbildningsstyrelsen kostnader 
och intäkter för kulturskola, bibliotek och fritidsgårdar. Verksamheten i 
Gustavsbergs Porslinsmuseum AB övergår 2015 till kommunen, Kultur- och 
fritidsnämnden. Medel om 3,1 mnkr, motsvarande det driftbidrag bolaget har 
erhållit, tillförs nämnden.  

 
 Avsikten är att kommunen ska samla sina kulturaktiviteter i den tidigare 

Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs Hamn, i investeringsbudgeten för 
2014 avsattes för ändamålet 175 mnkr. De verksamheter som är tänkta att 
samlas där är; Bibliotek, Kulturskolor, Ungkulturhuset Gurraberg, 
Gustavsbergs Porslinsmuseum samt Gustavsbergs konsthall. I planerna ingår 
även att förlägga ett Näringslivscentrum och kommunalt ”showroom” hit samt 
informationscentrumet ”Visit Värmdö”. 
 
Samordningen gör att de kan samverka och stödja varandra samtidigt som 
synergieffekter uppstår vad gäller personal, lokaler och verksamheter. 
Porslinsfabriken kommer att samspela med den kulturhistoriskt intressanta 
miljön och befintliga kulturverksamheter i Gustavsbergs Hamn. Utvecklingen 
av huset medverkar till att förverkliga strategin för Gustavsbergs Hamn. Där 
anges bl.a. att Gustavsbergs hamn ska vara ett; Attraktivt besöksmål, Kluster 
för kultur och design, Centrum för aktiviteter och upplevelser samt en Plats 
med biblioteks- och kulturverksamheter. 
 
På helårsbasis avsätts på driftbudgeten 10 mnkr, 5 mnkr 2015 och ytterligare 
5 mnkr 2016.  
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 Gustavsbergs Konsthall är tänkt att utgöra en del av Porslinsfabriken. 
Konsthallen har utvecklats till en nationell scen för det samtida 
konsthantverket med besökare från hela landet och internationella besökare. 
Genom sin inriktning tillför konsthallen övriga verksamheter i huset och i 
området en spetskompetens och bidra till ökad kvalitet och utveckling. Som 
plattform för det samtida konsthantverket bidrar konsthallen också till att 
Gustavsberg behåller sitt starka varumärke och sin ställning ur ett nationellt 
och internationellt perspektiv. Den ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall 
har erbjudit kommunen att ta över huvudmannaskap för konsthallen och dess 
varumärke. Förvaltningen föreslår att kommunen accepterar erbjudandet. 
Kostnader förknippade med detta får täckas inom ramen för avsatta 
budgetmedel för kulturhuset enligt ovan.   
 

 1 mnkr avsätts för att täcka ökade kapitalkostnader i takt med nya 
investeringar.  
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