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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Verksamheten informerar om följande:
 Barnkonventionen gemensamt tema för kultur- och fritidsförvaltningarna 2020
 Ung livsstil
 Träffpunkten
 Café Form

4. Verksamhetsberättelse 2019 (KN 2019.058)

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner Kulturnämndens verksamhetsberättelse för 2019 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden redovisar en verksamhetsberättelse med uppföljning av
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns
övergripande resultatredovisning.

Handlingar
 §4 KN AU Verksamhetsberättelse 2019
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2019, 2020-01-10
 Verksamhetsberättelse 2019

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Akten

5. Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019 (KN 2019.005)

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.
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Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2019 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden: fakturering av terminsavgifter, uppdaterad attestförteckning och aktuella 
behörigheter i ekonomisystemet, att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens rutin 
för kemikaliehantering samt att verksamheten hanterar avfall i enlighet med kommunens 
avfallsföreskrifter.

Handlingar
 §5 KN AU Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019
 Tjänsteskrivelse 2019-12-16, Internkontrollplan helårsuppföljning 2019
 Uppföljning internkontroll 2019

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen

6. Internkontrollplan 2020 (KN 2019.057)

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden ska enligt kommunens reglemente för internkontroll fastställa en 
internkontrollplan för varje år. Det ska ske senast under februari månad. Valet av 
granskningsobjekt sker utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att 
områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuellt fel får stora konsekvenser ska 
prioriteras, framför områden där ett fel sannolikt inte uppstår och om det trots allt inträffar 
inte får stora konsekvenser.

De processer och rutiner som ryms inom kulturförvaltningens verksamheter har nedtecknats i 
en så kallad bruttolista, se bilaga Planering internkontroll 2020. Processerna och rutinerna har 
delats upp i ett eller flera kontrollmoment. Controller har tillsammans med förvaltningschef 
gjort en risk- och konsekvensbedömning av samtliga kontrollmoment. Sannolikheten eller 
risken att fel uppstår i ett kontroll-moment bedöms efter en skala från ett till fyra, där ett står 
för osannolik och fyra står för sannolik. Därefter bedöms konsekvenserna av om fel uppstår i 
ett kontrollmoment efter en skala från ett till fyra, där ett står för försumbar och fyra står för 
allvarlig. De två värdena för sannolikhet respektive konsekvens multipliceras och därigenom 
uppkommer ett riskvärde. Ett urval sker bland de kontrollmoment som har relativt högt 
riskvärde. Valda kontrollmoment att granska under 2020 markeras med Hantera risk i 
kolumnen längst till höger i bilaga Planering internkontroll 2020.

De utvalda kontrollmomenten är också samlade i bilagan Internkontrollplan 2020 och utgör 
kulturförvaltningens förslag till kulturnämndens internkontrollplan 2020.
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Handlingar
 §6 KN AU Internkontrollplan 2020
 Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2020, 2020-01-10
 Internkontrollplan 2020
 Planering internkontroll 2020

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Akten

7. Kulturförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020 (KN 2019.006)

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) på arbetsgivaren 
och ansvarig arbetsgivare för kulturförvaltningen är kulturnämnden. Nämnden har det yttersta 
arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön och måste därför regelbundet följa upp hur detta 
fungerar. Är arbetsmiljön otillfredsställande är det nämndens ansvar att vidta nödvändiga 
åtgärder. Nämnden ska se till att verksamheten har rätt förutsättningar för att utföra sitt 
uppdrag och är därför också ansvarig för att fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef. 
Ansvaret är kollektivt för alla ledamöter i nämnden och arbetsmiljöansvaret kan inte 
delegeras.
Kulturnämnden har fördelat arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningschefen och har samtidigt 
önskat regelbunden rapportering av förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Handlingar
 §7 KN AU Kulturförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020
 Tjänsteskrivelse - arbetsmiljöarbete 2020
 Arbetsmiljöarbete 2020

Expedieras till
Akten

8. Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden 
(KN 2020.001)

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen.
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade i maj 2019 beslut om att ge nämnderna möjlighet att ha 
offentliga nämndsammanträden. Att ett nämndsammanträde är offentligt innebär att alla som 
vill kan närvara i mån av plats i den lokal som sammanträdet hålls i.

Nämnden är den instans som beslutar om ett sammanträde ska vara offentligt eller inte. 
Nämnden kan besluta att offentlighet gäller endast vid vissa punkter på ett sammanträdes 
dagordning.

Kommunallagen förbjuder offentliga sammanträden när nämnden behandlar
sekretessbelagda ärenden eller ärenden som avser myndighetsutövning
(kommunallagen 6:25). Det är således inte tillåtet med offentliga sammanträden vid 
exempelvis socialtjänstärenden. Av förarbetena till denna lagregel framgår även att ärenden 
som endast bereds av nämnd för avgörande av fullmäktige inte lämpar sig för offentliga 
sammanträden. Exempel på beredningsärenden som inte bör behandlas på offentligt 
sammanträde är budgetframställningar till fullmäktige.

Av kommunallagen framgår inte på vilket sätt allmänheten ska upplysas om när och
var de offentliga nämndsammanträdena äger rum eller vilka ärenden som kommer att
tas upp. Kommunledningskontorets bedömning är att kommunens hemsida är den bästa 
platsen att upplysa om offentliga sammanträden, i samband med att kallelse till 
nämndsammanträdet publiceras.

För att sammanträdena ska anses som öppna måste dörrarna vara
upplåsta. Att låsa upp dörrarna utan bevakning är en säkerhetsrisk. Ett alternativ att
lösa detta är att tjänstepersoner släpper in åhörare till sammanträdeslokalen. I praktiken krävs 
dock att två tjänstepersoner arbetar med detta, en tjänsteperson som bevakar ytterdörren och 
släpper in människor, och en tjänsteperson som leder och släpper in åhörare till 
sammanträdeslokalen. Ett ytterligare alternativ är att sätta in väktare eller ordningsvakter som 
gör detta. Att lösa tillgängligheten till lokalerna på ett sätt så att det inte uppstår en 
säkerhetsrisk kan alltså vara förenat med extra kostnader.

Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har information om möjligheten att ha 
offentliga sammanträden lagts till i alla nämnders reglemente.

Handlingar
 §11 KN AU Information - möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden
 Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden

9. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Kulturnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till  handlingarna.

Delegeringsbeslut
     §182 KS Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020
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     § 194 KS Månadsuppföljning oktober 2019 Vallentuna kommun
     §208 KS Uppdrag psykisk hälsa bland unga
     Kommunfullmäktige, Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning

10. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kulturnämnden tar del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

Delegeringsbeslut
     
 KN 2019.013-5    Delegationsbeslut enligt 8.1, Ändrat öppethållande, Biblioteket i Kulturhuset 

måndag 20 januari 2020
 KN 2019.052-4    Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut. Yttrande bygglov för tillbyggnad 

av enbostadshus Grana 8:5, Vallentuna socken
 KN 2019.053-2    Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut gällande förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus Gillinge 1:6
 KN 2019.054-3    Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut gällande bygglov för stall/ridhus. 

Össeby-Garns prästgård 3:11
 KN 2019.059-2    Delegtionsbeslut gällande förhandsbesked för flerbostadshus/LSS-boende inom 

fastigheten Ösby 2:26, Össeby-Garns socken
 KN 2019.061-3    Delegationsbeslut Backa 15_3
 KN 2019.060-3    Delegationsbeslut gällande bygglov för tre tvåbostadshus inom fastigheten 

Angarns-Örsta 7:1
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