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Justerandes sign

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Verksamheten informerar
Remiss om handlingsplan mot hedersförtryck
Remissvar gällande riktlinjer för namnberedningen
Revidering av regler för kommunalt bidrag till studieförbund verksamma i
Vallentuna kommun
Översiktsplan 2040- utställning
Kulturskolans inriktning
Policy för arbete med konst i offentlig miljö
Anmälningar för kännedom
Redovisning av delegationsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kulturnämnden

2018-05-08

§24

Val av justerare
Beslut

Catharina Hedrenius (S) utses att justera protokollet jämte ordförande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§25

Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§26

Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning

Vid varje sammanträde informerar förvaltningen om aktuella frågor och händelser.
Verksamheten informerar om följande:
 Henrik Thureson informerar om "Bästa skolkommun" kultursatsning som gjorts i
samverkan med BUN
 Henrik Thureson informerar om kontaktcenter som kommer att finnas i Kulturhuset
från 1 september 2018
 Anders Dahlgren informerar om Skapande skola, Runrikets dag och
Nationaldagsfirande
 Charlotta Arbrahamsson informerar om offentlig konst på Hagaskolan
 Marie Gustavsson informerar om Kulturgrupp för unga, Världsboksdagen 23 april,
Medborgarcermoni 6 juni och kulturrådets medel för "Stärkta bibliotek"
 Jerker Axelsson informerar om kulturfest, samarbetet med SBF om utsmyckning av
det offentliga rummet och Unplugged en konsert med avgångselever
Ordförande Lovisa Kronsporre informerar om rättelse av protokoll.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Remiss om handlingsplan mot hedersförtryck (KN 2018.017)
Beslut

Kulturnämnden antar yttrande enligt bilaga och skickar det vidare till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Förslaget till handlingsplan mot hedersförtryck har skickats på remiss till berörda nämnder.
Hedersförtryck förekommer i liten omfattning i Vallentuna kommun; socialtjänsten och
elevhälsan har kännedom om ett fåtal fall som kan kopplas till hederskultur. Ett visst
mörkertal kan dock förekomma. De som inte vänder sig till kommunens verksamheter kan
kontakta Origo (Stockholms läns resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld) för
stöd och rådgivning. För att uppmärksamma och agera vid hedersförtryck krävs beredskap hos
kommunen, exempelvis i form av kunskaper och rutiner hos kommunens medarbetare.
Yrkanden
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) yrkar att kulturnämnden antar yttrande enligt bilaga och
skickar det vidare till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kulturnämnden beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.

§23 Remiss om handlingsplan mot hedersförtryck
Yttrande på remiss om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
Remiss av handlingsplan mot hedersförtryck
Handlingsplan mot hedersförtryck
§ 49 Plan mot hedersförtryck, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Expedieras till

Akten Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Remissvar gällande riktlinjer för namnberedningen (KN 2018.025)
Beslut

Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget till reviderade och kompletterande riktlinjer för
namnsättning.
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat en remiss gällande revidering och komplettering
av namnberedningens riktlinjer. Riktlinjerna reviderades senast 2002. Namnberedningen har
uppmärksammat att riktlinjerna behöver uppdaterats och därför har de reviderats och
kompletterats. Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 1991-09-30 och
reviderades senast av samhällsbyggnadsnämnden 2002-05-07. På grund av att riktlinjerna är
gamla finns ett behov av omfattande förändringar. Mot bakgrund av detta finner
namnberedningen att upphäva tidigare styrdokument och ersätta det med ett nytt. En
förändring som föreslås är att namn på byggnader och anläggningar kan beslutas av ansvarig
nämnd, efter samråd med namnberedningen. I nuvarande riktlinjer står det att dessa namn ska
beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, men enligt praxis tas exempelvis beslut om namn på
skolor av barn- och ungdomsnämnden. Namnberedningen föreslås också kunna lämna
kommunens yttrande där andra instanser, som Lantmäteriet och Trafikverket, är beslutande.
Svarstiden vid dessa samrådsförfrågningar är vanligtvis 3-4 veckor, och ärendena hinner
därför inte behandlas som kommunala namnärenden.
Yrkanden
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) yrkar att kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget till
reviderade och kompletterande riktlinjer för namnsättning.
Beslutsgång
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kulturnämnden beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§24 Remissvar gällande riktlinjer för namnberedningen
Tjänstekrivelse gällande riktlinjer namnberedningen, 2018-04-09
Remiss, Riktlinjer för namnsättning
Riktlinjer för namnsättning i Vallentuna kommun 1991-09-30
Riktlinjer för namnsättning i Vallentuna kommun
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 2002-05-07, § 89

Expedieras till

Akten Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Revidering av regler för kommunalt bidrag till studieförbund verksamma i
Vallentuna kommun (KN 2018.021)
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna revidering av regler för kommunalt bidrag till
studieförbund verksamma i Vallentuna kommun med den redaktionella ändringen att ordet
mantalsskriven ändras till folkbokförd.
Ärendebeskrivning

Bidragsformer ska revideras under varje mandatperiod. Kulturförvaltningen föreslår
revidering av regler för kommunalt bidrag till studieförbund verksamma i Vallentuna
kommun enligt dokument ”Reviderade regler för kommunalt bidrag till studieförbund
verksamma i Vallentuna kommun”. Revideringen består dels av uppdatering av språket samt
tillägg under punkten Övrigt som lyder ”Kulturnämnden bjuder in studieförbunden till
dialoger under året. Vid dessa träffar görs bland annat uppföljning och utvärdering, samt
planering av samarbeten. Vid utförande av dessa samarbeten finns möjlighet att erhålla
Målstyrda bidrag, fastställt av kulturnämnden 2012-09-11, § 87.”
Yrkanden
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) yrkar att kulturnämnden beslutar att godkänna revidering
av regler för kommunalt bidrag till studieförbund verksamma i Vallentuna kommun med
den redaktionella ändringen att ordet mantalsskriven ändras till folkbokförd.
Beslutsgång
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kulturnämnden beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag

1.

§25 Revidering av regler för kommunalt bidrag till studieförbund verksamma i
Vallentuna kommun
2. Tjänsteskrivelse, 2018-04-09, Revidering av regler för kommunalt bidrag till
studieförbund verksamma i Vallentuna kommun
3. Reviderade regler för kommunalt bidrag till studieförbund verksamma i Vallentuna
kommun
4. 4 9 1 Regler för bidrag till studieförbund
Expedieras till

Akten Författningssamlingen

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Översiktsplan 2040- utställning (KN 2017.033)
Beslut

Kulturnämnden antar yttrandet på Översiktplan 2040 för Vallentuna kommun enligt bilaga
och skickar det vidare till kommunstyrelsen.
Paragrafen anses omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har från kommunstyrelsen fått remiss gällande översiktsplan 2040,
utställningsskede. Kulturnämnden har tidigare besvarat remisser vad gäller översiktsplanen
och kommit med synpunkter. Nu har planen kommit till utställningsskedet då den ställs ut för
granskning. Här ska ett färdigt planförslag ställas ut och som grund ska det som kommit fram
under samrådskedena ligga. Kulturnämnden är positiv till förslag för översiktsplan 2040 som
möjliggör att utveckla och samtidigt behålla Vallentuna kommuns identitet och olika värden.
Det finns dock vissa punkter som Kulturnämnden fortfarande vill understryka att det är av
vikt att de kommer med i Översiktsplanen 2040. Se bilaga yttrande, 2018-04-09.
Yrkanden
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) yrkar att kulturnämnden antar yttrandet på Översiktplan
2040 för Vallentuna kommun enligt bilaga och skickar det vidare till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kulturnämnden beslutar i enlighet därmed.
Paragrafen anses omedelbart justerad.
Beslutsunderlag

1.

§26 Översiktsplan 2040- utställning

Expedieras till

Akten Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 31
Kulturskolans inriktning (KN 2018.023)
Beslut

Kulturnämnden noterar informationen
Ärendebeskrivning

Kulturnämndens styrdokument ska tas upp för beslut en gång under varje mandatperiod.
Enligt kulturnämndens reglemente ska kulturnämnden bedriva kulturskola. Kulturskolans
verksamhet styrs av flera beslut fattad vid olika tillfällen. I detta ärende är aktuella
styrdokument för inriktningen på kulturskolans verksamhet sammanställda. Kulturskolans
uppdrag är vid sidan om verksamhetsplanen formulerat i den uppdragsbeskrivning som antogs
den 6 juni 2014. (KN 2014.022) Där tydliggörs kulturskolans uppdrag enligt följande:
”Kulturskolan Vallentuna erbjuder alla barn och ungdomar utbildning i musik, teater, dans
och bild och form, och skapar tillfällen för barn och unga att uttrycka sig genom estetik.
Kulturskolan finns för elevernas personliga utveckling. Kulturskolan ska bidra till ett rikt och
levande kulturliv i Vallentuna och ska fungera som ett centrum i kommunen för utbildning i
estetiska ämnen.” Kulturskolans verksamhet innehåller idag fyra ämnesområden. Musik,
teater, dans och bild och form. Vi når cirka 1000 elever i vår ämneskursundervisning där
musikämnet är den största delen, ca 65 procent, dans 10 procent, teater 8 procent, bild och
form ca 6 procent. Kulturverkstad, som innehåller alla ämnesområdena, motsvarar ca 11
procent.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§27 Kulturskolans inriktning
Tjänsteskrivelse, 20180405, Kulturskolan inriktning
Utdrag Dnr. 1998.144
Utdrag Dnr. 1999.099
Utdrag KS 2010.094
Uppdragsbeskrivning för Kulturskolan § 36, KN 2014.022

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kulturnämnden

2018-05-08

§ 32
Policy för arbete med konst i offentlig miljö (KN 2013.025)
Beslut

Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta policy för
arbete med konst i offentlig miljö.
Reservationer

JennieBergenholtz (MP), Pär Elfström (S) och Catharina Hedrenius (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jennie Bergenholtz (MP) yrkande.
Ärendebeskrivning

Ett genomarbetat policydokument ska ge stöd för prioriteringar och satsningar på konst i
kommunen. Arbetet med konst i offentlig miljö kräver samarbete mellan flera förvaltningar
där ansvar, omfattning och processer behöver klargöras på ett övergripande plan. Ett tydligt
styrdokument ger förvaltningarna förutsättningar att ta initiativ till att arbeta med konst i den
löpande planeringsprocessen kring offentliga miljöer. En policy som innehåller en
procentregel för investering i konst säkerställer att konstnärlig gestaltning tas med vid
planeringen av nya miljöer. En policy bidrar också till att förtydliga kulturnämndens uppdrag,
där ett ansvar för konst i kommunen är en del. Policyn ska även bidra till de nationella
kulturpolitiska målen (1), som också ska vara vägledande för kommuner. Dessa innebär att
konst är en viktig del av samhällsbygget och ska vara tillgänglig för alla, att alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet genom att uppleva och utveckla sina skapande förmågor, att
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet
ska prägla samhällets utveckling.
Yrkanden
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) yrkar att kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta policy för arbete med konst i offentlig miljö.
Jennie Bergenholtz (MP) yrkar med bifall från Pär Elfström och Catharina Hedrenius (S) att
kulturnämnden antar föreslaget remissvar, policy för arbete med konst i offentlig miljö, med
ändringen att 1 % istället för 0,5% av investeringskostnaden ska avsättas för detta.
Beslutsgång
Ordförande Lovisa Kronsporre (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och på Jennie
Bergenholtz (MP) yrkande och finner att kulturnämnden beslutar i enlighet med hennes eget
yrkande.
Beslutsunderlag

1.

§28 Policy för arbete med konst i offentlig miljö

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Tjänsteskrivelse 2018-04-06, Policy för konst
3. Remiss, Policy för arbete med konst i offentlig miljö
4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande, policy för arbete med konst i
offentlig miljö
5. Barn- och ungdomsnämndens yttrande, policy för arbete med konst i offentlig miljö
6. Fritidsnämndens yttrande, Policy för arbete med konst i offentlig miljö
7. Socialnämndens yttrande, Policy för arbete med konst i offentlig miljö
Expedieras till

Akten Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§33

Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden tar del av anmälningslistan till och med den 2 maj och lägger den till
handlingarna.
Varje möte tar kulturförvaltningen del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.

Resultatet av inspektionen 15 mars 2018 Vallentuna bibliotek
Protokoll kommunstyrelsen, Revidering av definitioner i författningssamlingen
Protokoll kommunstyrelsen, Riktlinjer sociala medier
Protokoll kommunstyrelsen, Kommunens verksamhet i förhållande till Agenda
2030 och hållbarhetsmål
5.
Protokoll kommunfullmäktige, utredning om barnkonventionen
6.
Protokoll kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2017 och information om
miljöcertifiering
§44 ur protokoll för KF 2018-04-16, Nämndernas verksamhetsplaner 20187.
2020

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§34

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden tar del av delegationsbesluten till och med den 2 maj och lägger dem till
handlingarna.
Beslutsunderlag

1. KN 2017.047-5
Delegationsbeslut enligt 8.1, ändrat öppethållande, biblioteket i
kulturhuset tisad 24 april 2018

Justerandes sign

Justerandes sign
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