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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 18:30-20:40

Beslutande 
närvarande

Helena Klange (KD) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär 
Elfström (S) (2:e vice ordförande), Annelie Voujärvi (M), Felix Gravél (S), 
Lars Nordesjö (MP), Susanna Kriström (SD), Eleonor Haking (C)  ersätter 
Lars Elis Ekeberg (C), Tomas Halén (L)  ersätter Karin Unnerstad (L)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Göran Eriksson (M), Irene Rybrink (S), Birgitta Hansson (S), Ralph Monö 
(MP)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Marie Gustavsson (Bibliotekschef), 
Anders Dahlgren (Enhetschef kultur), Jerker Axelsson (Kulturskolechef), 
Elisabeth Byström (Controller) §§19-23, Jesper Westberg 
(kommunsekreterare), Isa Lindqvist (Kommunantikvarie), Linda 
Lengheden (Forskare på Ung livsstil) §§19-21

Paragrafer §§19-29

Justerande Felix Gravél (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Jesper Westberg

Ordförande _______________________
Helena Klange (KD)

Justerande _______________________ 
Felix Gravél (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§19 Val av justerare
§20 Fastställande av dagordning
§21 Verksamheten informerar
§22 Redovisning av synpunkter och klagomål
§23 Tertialrapport januari – april 2020
§24 Biblioteksplan 2020 - 2025
§25 Återrapport uppdrag ”Bästa trean”
§26 Ny AV-teknik till Kulturrummet

§27 Yttrande gällande plansamråd detaljplan Gamla polishuset, Vallentuna-Prästgård 
1:49, Vallentuna-Rickeby 1:149 m.fl., Vallentuna socken och kommun

§28 Anmälningar för kännedom
§29 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19
Val av justerare

Beslut
Kulturnämnden utser Felix Gravél (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21
Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

• Resultat Ung Livsstil
• Presentation av kulturskolans uppdrag och verksamhet
• Kulturskola över kommungränser – återrapportering
• Information om övermålat konstverk på Rosendalsskolan (Se protokollsbilaga)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22
Redovisning av synpunkter och klagomål (KN 2020.013)

Beslut
Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i toppklass 
ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive nämnd och 
förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Kulturförvaltningen redovisar statistiken 
med en tillhörande analys två gånger per år. Statistiken hämtas från kommunens 
gemensamma system (Infracontrol) som hanterar generella synpunkter och klagomål. 
Statistiken överlämnas till förvaltning i början av februari och september och förvaltningen 
redovisar sedan för nämnd i mars och oktober (om det inte är någon planerad nämnd i de 
månaderna redovisas de på nästkommande nämnd). Den aktuella statistiken gäller för 
perioden 1 juli, 2019 – 31 december, 2019.

Beslutsunderlag
 §15 KN AU Redovisning av synpunkter och klagomål
 Tjänsteskrivelse, Redovisning av synpunkter och klagomål
 Halvårsrapport – kvartal 3 och 4, Infracontrol
 Jämförande halvårsrapport Q1 och Q2 2019
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23
Tertialrapport januari – april 2020 (KN 2020.023)

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

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget 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.

Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten per tertial 1 fokuserad på uppföljning 
av ekonomi och personal. Övriga nyckeltal samt måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten 
efter åtta månader.

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
 §23 KN AU Tertialrapport januari – april 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-04, Tertialrapport januari-april 2020
 Tertialrapport januari-april 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24
Biblioteksplan 2020 - 2025 (KN 2020.008)

Beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan 2020 – 2025.

Ärendebeskrivning
Förslag till biblioteksplan för åren 2020 – 2025 har varit på remiss till Barn- och 
ungdomsnämnden samt Utbildningsnämnden och båda har meddelat att de inget har att erinra 
mot denna. Planen presenteras här för Kulturnämnden.

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
 §24 KN AU Biblioteksplan 2020 - 2025
 Tjänsteskrivelse 2020-05-04, Biblioteksplan 2020 - 2025
 Biblioteksplan 2020 - 2025

8 / 13

ProSale Signing Referensnummer: 6739SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Återrapport uppdrag ”Bästa trean” (KN 2019.051)

Beslut
Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens återrapport gällande frågesporten ”Bästa 
trean”.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutade på sitt sammanträde den 3 december 2019 att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att genomföra en frågesport, ”Bästa trean”, mellan klasser i 
årskurs tre i Vallentunas skolor med frågor om kommunens kultur och hembygd.

Efter samtal med Barn och utbildningsförvaltningens skolchef Erika Steorn och 
kvalitetsstrateg, Helena Henrikson framgick det att de i nuläget inte kan planera några nya 
projekt. Dels på grund av läget med Corona-pandemin, dels för att de håller på med en 
omorganisation som kommer starta efter sommaren. Intresse för att genomföra frågesporten 
finns, men beslut togs på att påbörja en dialog under hösten 2020 för att se möjligheter för att 
genomföra frågesporten ”Bästa trean” tidigast under våren 2021.

Förutsättningar hos kulturförvaltningen finns genom att förvaltningen kan stå för lokal, 
förslagsvis kulturrummet i Kulturhuset, samt personal, värd och tekniker, kring de olika 
tävlingarna. Kulturförvaltningens antikvarie är tillfrågad och kan ta fram frågor kring 
kulturmiljö.

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
 §25 KN AU Återrapport uppdrag ”Bästa trean”
 Tjänstekrivelse, 2020-04-28, Återrapport uppdrag ”Bästa trean”
 §72  Bästa trean
 §53 Kulturnämndens arbetsutskott
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26
Ny AV-teknik till Kulturrummet (KN 2020.031)

Beslut
Kulturnämnden beslutar att använda 400 000 kr avsatta från investeringsmedel årligt anslag 
till ny AV-teknik till Kulturrummet.

Ärendebeskrivning

Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus används till Kulturförvaltningens olika kulturprogram 
såsom teater, konserter, film, men hyrs även ut till såväl externa som interna kunder, till 
exempel till föreläsningar, informationsträffar och förenings- arrangemang. 
Kommunfullmäktige har sina möten där och fullmäktiges behov på AV-teknik, det vill säga; 
ljud, mikrofoner, ljus, pekskärmar, spegling av flera datorer, projicering av filmduk och 
datorskärmar, styr till stor del de höga krav som ställs på väl fungerande AV-teknik i 
kulturrummet.

Den befintliga tekniken i Kulturrummet köptes in till öppnandet av Vallentuna Kulturhus 
2012. Detta är nu för gammalt och klarar inte av nya tekniska behov. För att kunna genomföra 
den verksamhet som krävs för att uppfylla Kulturförvaltningens uppdrag i Kulturrummet, så 
behövs det köpas in ny AV-teknik till en kostnad av
400 000kr.

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
 §26 KN AU Ny AV-teknik till Kulturrummet
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-05, Ny AV-teknik till Kulturrummet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27
Yttrande gällande plansamråd detaljplan Gamla polishuset, Vallentuna-
Prästgård 1:49, Vallentuna-Rickeby 1:149 m.fl., Vallentuna socken och 
kommun (KN 2020.027)

Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta föreslaget yttrande och överlämnar det till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Syftet med planen är främst att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala Vallentuna 
tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för ett hållbart 
bostadsbyggande som bidrar till en variation av bostäder avseende storlek, utförande och läge, 
här med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få en egen bostad i Vallentuna 
kommun.
 
Det finns delar i föreslagen detaljplan som behöver förtydligas och utredas vilket framgår i 
Kulturförvaltningens yttrande.

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
 §30 KN AU Yttrande gällande plansamråd detaljplan Gamla polishuset, Vallentuna-

Prästgård 1:49, Vallentuna-Rickeby 1:149 m.fl., Vallentuna socken och kommun
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-12, Yttrande gällande plansamråd detaljplan Gamla 

polishuset, Vallentuna-Prästgård 1:49, Vallentuna-Rickeby 1:149 m.fl., Vallentuna 
socken och kommun

 Yttrande gällande samrådshandling, detaljplan, Gamla Polishuset, fastigheterna 
Vallentuna-Rickeby 1:149 med flera, Vallentuna socken

 Remiss, Plansamråd Detaljplan för gamla polishuset omfattande fastigheterna 
vallentuna-prästgård 1:49, del av Vallentuna-prästgård 1:163, Vallentuna Rickeby 
1:436 samt Vallentuna -Rickeby 1:149
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28
Anmälningar för kännedom

Beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till 
och med 2020-05-24.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med handlingar som anmälts för 
kännedom.
 
Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-05-19.

Beslutsunderlag
 KN 2019.058-5  Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 KN 2019.005-13  Kommunstyrelsen, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga 

nämnder
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 2020-05-24.

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 2020.018-2  Delegationsbeslut enligt 8.1, öppetförhållande, biblioteket i kulturhuset 

2020-04-20 till 2020-05-31
 KN 2020.020-3  Delegationsbeslut, Remissvar gällande Kårsta-Rickeby 2:93, Ansökan 

om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus.
 KN 2020.021-4  Delegationsbeslut, Remissvar gällande förhandsbesked, Kragsta 1:87
 KN 2020.030-3  Delegationsbeslut enligt 1.1, yttrande gällande ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus Kårsta-Rickeby 2:33
 KN 2020.009-4  Delegationsbeslut enligt 8.1, tillfälligt ändrade öppettider på Vallentuna 

bibliotek sommar 2020
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2020-05-26 
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KULTUR 

KULTURFÖRVALTNINGEN 
VALLENTUNA KULTURHUS, ALLÉVÄGEN 1 · 18686 
VALLENTUNA 
BESÖK: VALLENTUNA KULTURHUS, ALLÉVÄGEN 1 
TFN: 08-58785000 

KULTUR@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

KULTUR 

Information till Kulturnämnden om 
målning av Peter Tillberg. 
Konstverken på Hammarbacksskolan 
När Hammarbacksskolan, nuvarande Rosendalsskolan norra, byggdes fick fyra 

Vallentunakonstnärer i uppdrag att smycka ut skolan med konst. Uppdraget gick till 

K.G. Nilson, Göte Eineljung, Peter Tillberg och Kerstin Schildt och stod färdigt i 

samband med att skolan blev klar 1977. 
Peter Tillberg målade i trappan ner till källarplanet “Det rasande berget” med ett 
örnbo och en örn som svävar över bergskanten. 

Övermålningen 
I början av mars blev konsthandläggaren kontaktad av en tidigare lärare på 
Hammarbacksskolan, som meddelade att Tillbergs målning var till hälften övermålad. 
Kulturförvaltningen tog kontakt med skolan, fastighetsavdelningen och kommunens 
jurister. Veckan efter gjordes ett platsbesök av konsthandläggare och kulturchef för 
att kontrollera skadan. En konservator har anlitats och målningen går att renoveras 
och förvaltningen inväntar en offert. 

Händelsen med målningen är ett ingrepp i upphovsrätten och innebär att 
upphovsmannen eller hens efterlevande kan begära skadestånd. Upphovsrätten gäller 
i 70 år efter upphovsmannens död. Upphovsrätten innebär att man inte får förändra 
ett konstverk utan upphovsmannens tillstånd. Man bör också ha en dialog med 
upphovsmannen eller hens efterlevande i det fall man behöver ta bort ett konstverk, i 
syfte att ge dem en chans att hand om verket, eller dokumentera det. 

Kulturförvaltningen har kontakt med Peter Tillbergs efterlevande och de har valt att 
inte begära skadestånd, om kommunen istället köper en skulptur av honom. Tanken 
är att kommunen som haft ett konstverk av Peter Tillberg i sin ägo sedan 1977, ska äga 
ett nytt verk av honom istället för det förstörda. En för förvaltningen okänd person 
har även polisanmält kommunen för intrång i upphovsrätten, men ingen mer 
information finns om detta. 

Åtgärder för att förhindra förstörelse av konstverk 
Ansvaret för fastigheten regleras i hyresavtalet, men det behövs förtydligas att detta 
även gäller konst i lokalerna. Konst som är fastighetsbunden ägs av fastighetsägaren 
och gränsdragningen för ansvaret ska även innefatta konsten. Information om vilken 
fast konst som finns i fastigheterna, kommer att läggas in i skolornas digitala 
fastighetspärmar. En plan är också att göra platsbesök med visningar av konsten i 
lokalerna, tillsammans med rektorer eller andra hyresgäster och fastighetsförvaltaren. 

Protokollsbilaga 
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KULTUR  

KULTURFÖRVALTNINGEN 
VALLENTUNA KULTURHUS, ALLÉVÄGEN 1 · 18686 
VALLENTUNA 
BESÖK: VALLENTUNA KULTURHUS, ALLÉVÄGEN 1 
TFN: 08-58785000 

KULTUR@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

KULTUR 

 

Information om offentlig konst i kommunens lokaler konst ska göras löpande, då 
personal byts ut löpande. 

Nästa steg 
Det finns nu 3 alternativ: 

1. Att renovera konstverket (kostnad, inväntar offert) 
2. Att köpa in ett nytt konstverk (kostnad, 100-150 000kr) 
3. Att inte göra något och riskera ett skadeståndskrav (kostnad okänd) 

 
Nu inväntas offert för renovering av konstverket som kommer i juni. 
Kulturförvaltningens chef har dialog med Barn och ungdomsförvaltningens chef och 
Teknik och fastighetsförvaltningens chef, om vilket alternativ man ska välja och vem 
som ska betala. 
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:
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