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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid

Beslutande 
närvarande

Övriga närvarande

Stora mötesrummet kl. 18:30-19:04.

Helena Klange (KD) (ordförande), Felix Gravel (S), Göran Eriksson (M)  
ersätter Lars Vargö (M) (vice ordförande), Eleonor Haking (C)  ersätter 
Lars Elis Ekenberg (C), Tomas Halén (L)  ersätter Karin Unnerstad (L)

Petri Peltonen (Förvaltningschef), Jerker Axelsson (Kulturskolechef) §§11-
15, Jesper Westberg (Kommunsekreterare), Annica Brozin 
(Nämndsekreterare)

Paragrafer §§11-18

Justerande Felix Gravél

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Jesper Westberg

Ordförande _______________________
Helena Klange (KD)

Justerande _______________________ 
Felix Gravél
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ÄRENDELISTA
§11
§12
§13
§14
§15

§16

§17
§18

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Månadsuppföljning januari-februari 2020
Bibliotekens öppettider 22 juni 2020 – 10 januari 2021
Revidering av kulturskolans avgifter
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och 
arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019
Anmälningar för kännedom
Redovisning av delegationsbeslut
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§ 11
Val av justerare

Beslut
Felix Gravél (S) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
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§ 12
Fastställande av dagordning

Beslut
Följande ärenden lyfts ur dagordningen:
- Verksamheten informerar.
- Redovisning av synpunkter och klagomål (KN 2020.013).
Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med utskick.
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§ 13
Månadsuppföljning januari-februari 2020 (KN 2020.010)

Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter
februari månad samt överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs och rapporteras vid sex tillfällen 
under året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter 
som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §16 KN AU Månadsuppföljning januari-februari 2020
 Tjänsteskrivelse 2020-02-26, Månadsuppföljning januari-februari 2020
 Månadsuppföljning januari-februari 2020
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§ 14
Bibliotekens öppettider 22 juni 2020 – 10 januari 2021 (KN 2020.009)

Beslut
Kulturnämnden fastställer bibliotekens öppettider 22 juni 2020 – 10 januari 2021 enligt 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fastställer folkbibliotekens öppettider i Vallentuna. Biblioteken är: Biblioteket 
i Vallentuna Kulturhus, Karby bibliotek samt Kårsta bibliotek. Karby bibliotek är 
samlokaliserat med ICA Nära Brottbyhallen och Kårsta bibliotek är samlokaliserat med 
Kårsta skola, och är ett meröppet bibliotek.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §17 KN AU Bibliotekens öppettider 22 juni 2020 – 10 januari 2021
 Tjänsteskrivelse, Bibliotekens öppettider 22 juni 2020 - 10 januari 2021
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§ 15
Revidering av kulturskolans avgifter (KN 2020.007)

Beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturskolans avgifter i 
enlighet med bifogat förslag.
 
Reservationer
Felix Gravél (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningens förslag innehåller förändrade avgifter för kurserna Kortkurs, Animerad 
film samt en ny avgift för kurser som vi startar med hjälp av utvecklingsbidrag från 
Kulturrådet, ”Kulturskolebidraget”. Förändringen baseras på kursupplägg och gruppstorlek 
samt för att öka nyfikenheten för nya ämnen och nå nya målgrupper. Avgiftsförändringen 
beräknas inte påverka totala intäkter från avgifter i betydande grad.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Felix Gravél (S) yrkar på att Kulturskolans avgifter revideras enligt förslaget som finns i 
protokollsbilaga 1.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), ställer sitt eget yrkande mot Felix Gravéls (S) yrkande. 
Ordförande finner att kulturnämnden beslutar enligt Helena Klanges (KD) yrkande.

Beslutsunderlag
 §18 KN AU Revidering av kulturskolans avgifter
 Tjänsteskrivelse, Revidering av kulturskolans avgifter
 Kulturskolans avgifter
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§ 16
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 
med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019 (KN 2019.006)

Beslut
Kulturnämnden godkänner rapporten för kulturförvaltningens uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald för 2019 och de 
fokusområden som tagits fram.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Vallentuna 
kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och 
fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, genomföra och 
åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med 
inkludering ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.

Denna rapport redovisar Kulturförvaltningens årliga uppföljning av SAM och LIMÅ för år 
2019 och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och huvudskyddsombud och 
skyddsombud.

I rapporten finns även en analys och sammanställning av de styrkor och förbättringsområden 
som förvaltningarna kan ha med sig i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete under 2020 och 
framledes.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §19 KN AU Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 

med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019
 Tjänsteskrivelse, Årlig uppföljning av SAM/LIMÅ
 Rapport årlig uppföljning av SAM/LIMÅ med diagram
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med SAM och LIMÅ

8 / 11



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 / 11



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17
Anmälningar för kännedom

Beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till 
och med den 2020-03-22.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med handlingar som anmälts för 
kännedom.
 

Anmälda protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2020-03-17

Beslutsunderlag
  §32 Protokollsutdrag KS, Utredningsuppdrag ökat invånarinflytande
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§ 18
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med den 2020-03-
22.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut och 
protokoll. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, rätten att föra över sin 
beslutanderätt i vissa frågor till politiker i nämnden alternativt till tjänstepersoner inom 
kulturförvaltningen. Vilka beslut som nämnden har valt att delegera framgår av 
kulturnämndens delegationsordning. Ett delegationsbeslut ska vara skriftligt och det ska 
återrapporteras till det nämndsammanträde som är närmast efter att beslutet fattades. Av 
beslutet ska det framgå vad som har beslutats, vem som har fattat beslutet, när det fattades och 
med stöd av vilken punkt i delegationsordningen. Ett anmält delegationsbeslut redovisas i 
nämndens kallelse och finns med i nämndens protokoll. Tiden för överklagan, tre veckor, 
börjar löpa från och med den dag som det justerade protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla. Först därefter har beslutet vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
 KN 2019.040-5  Delegationsbeslut, Ändrat öppethållande, Biblioteket i Kulturhuset
 KN 2020.017-1  Delegationsbeslut, avgift kortkurs Kulturskolan
 KN 2020.012-1  Delegationsbeslut enligt 2.8, Avskrivning av skuld
 KN 2020.012-2  Delegationsbeslut enligt 2.8, Avskrivning av skuld
 KN 2020.011-3  Delegationsbeslut, Remissvar gällande bygglov, Åsta 1:15
 KN 2020.018-1  Delegationsbeslut enligt 8.1, ändrat öppetförhållande, biblioteket i 

kulturhuset 2020-03-16 till 2020-04-19
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