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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Beslut att kulturnämndens sammanträde 15 september 2020 
ska vara öppet (KN 2020.054)

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att detta sammanträde den 15 september 2020 ska vara öppet.

Ärendebeskrivning
I ärendet ”Beslut att tillåta nämnderna att ha öppna sammanträden”, som beslutades av 
kommunfullmäktige på sammanträdet den 6 maj 2019 § 66, beslutade kommunfullmäktige att 
tillåta nämnderna att ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden innebär att medborgare 
har rätt att vara med som åhörare på sammanträden. Detta är inskrivet i respektive nämnds 
reglemente med formuleringen: ” Nämnden har rätt att besluta att dess sammanträden ska vara 
offentliga.”

Nämnden är den instans som bestämmer om ett sammanträde ska vara öppet eller inte. 
Nämnden kan också besluta att sammanträdet endast ska vara öppet vid vissa punkter på 
sammanträdets dagordning.

Ett sammanträde anses som öppet även om medborgare följer sammanträdet som åhörare på 
distans via video.

Hela kulturnämndens sammanträde den 15 september 2020 föreslås vara öppet.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-04, Beslut att kulturnämndens sammanträde 15 september 

2020 ska vara öppet

4. Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Presentation av kulturenhetens uppdrag och verksamhet.
 Information om nuläget gällande Coronapandemin.

5. Månadsuppföljning januari-juni 2020 (KN 2020.010)
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Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter juni 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.

Handlingar
 §35 KN AU Månadsuppföljning januari-juni 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-30, Månadsuppföljning januari-juni 2020
 Månadsuppföljning januari-juni 2020

6. Internkontroll halvårsuppföljning 2020 (KN 2019.057)

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen 2020, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2020 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden:
- Fakturering av terminsavgifter Kulturskolan
- Inköp görs inom befintliga ramavtal
- Rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna
- Verksamheterna följer kommunens rutin för kemikaliehantering.

Handlingar
 §36 KN AU Internkontroll halvårsuppföljning 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-30, Internkontroll halvårsuppföljning 2020
 Internkontroll halvårsuppföljning 2020

7. Priser kulturrum, teater och traversen 2020 (KN 2020.015)

Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för kulturrummet, teatern 
och traversen.

Ärendebeskrivning
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen har inte 
prisjusterats på 5 år. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att 
kunna underhålla lokalerna så behöver priserna ses över. Även om man höjer priserna så 
måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, framför allt av ungdomar och 
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lokala kulturföreningar och aktörer. Förslaget är därför att endast höja priserna för externa 
hyresgäster.

Handlingar
 §37 KN AU Priser kulturrum, teater och traversen 2020
 Tjänsteskrivelse,2020-08-06, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
 Priser kulturummet teater och traversen 2020
 Priser kulturrum teater och travers 2015

8. Bidrag till studieförbund 2020 (KN 2020.028)

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att utbetala bidrag enligt förvaltningens förslag.

Att för verksamhet A utbetala:
ABF 32 773 kr, Bilda 13 010 kr, Folkuniversitetet 4 600 kr, Kulturens bildningsverksamhet 
280 kr, Studiefrämjandet 16 406 kr, Studieförbundet Vuxenskolan 57 085 kr.
Summa: 124 154 kr.

Att för verksamhet B utbetala 60 kr/studietimme:
ABF 2 100 kr, Studieförbundet Vuxenskolan 14 400 kr.
Summa: 16 500 kr.

Ärendebeskrivning
Studieförbunden har lämnat redovisning av statsbidragsberättigad verksamhet i
Vallentuna verksamhetsåret 2019 som utgör underlag för kommunbidraget 2020.
Totalt 150 000 kr är budgeterat till studieförbundens verksamhet exklusive bidrag till
kulturprogram/projekt.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler utgår bidrag för:
A: Statsbidragsberättigad studiecirkel, kultur- och övrig folkbildningsverksamhet
Det totala antalet godkända deltagartimmar uppgår till 35 909.

B: Bidrag till studieförbundens verksamhet för vuxna med psykisk funktionsvariation
(personkrets 1 och 2 enligt LSS).

Både ABF och Studieförbundet Vuxenskolan har haft verksamhet för vuxna med psykisk 
funktionsvariation. Antalet studietimmar var 35 för ABF respektive 240 för Studieförbundet 
Vuxenskolan. Bidrag för verksamhet enligt B är för år 2020 60 kr/studietimme.

Medborgarskolan har rapporterat att man inte haft verksamhet för Vallentunabor under 2019 
därför utgår inget bidrag. Sensus studieförbund har inte skickat in sina ansökningshandlingar i 
år trots flertalet påminnelser och kan därför inte få något bidrag. Därför blir summan för 
utbetalning totalt något lägre än budgeterat.

Handlingar
 §38 KN AU Bidrag till studieförbund 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-23, Bidrag till studieförbund 2020
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 Uträkning kommunbidrag 2020

9. Revidering av informationshanteringsplan (KN 2020.026)

Förslag till beslut
Kulturnämnden antar förslaget till revidering av informationshanteringsplan för 
kulturnämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
Varje myndighet ska enligt kommunens arkivreglemente upprätta en 
informationshanteringsplan, tidigare benämnd dokumenthanteringsplan, som sammanställer 
myndighetens allmänna handlingar med uppgifter om hur dessa ska hanteras utifrån ett 
bevarande- och gallringsperspektiv. Informationshanteringsplanen ska ses över regelbundet 
och revideras vid behov. Föreslagna ändringar är markerade i gult.

Kommunstyrelsen har den 17 februari 2020, § 28, fastställt att gallringsfristen för 
räkenskapshandlingar inom kommunen ändras från tio till sju år utifrån en lagändring i lagen 
om kommunal redovisning och bokföring (2018:597). Denna ändring införs i och med denna 
revidering även i kulturnämndens informationshanteringsplan.

Handlingar
 §39 KN AU Revidering av informationshanteringsplan
 Tjänsteskrivelse - revidering av informationshanteringsplan
 Informationshanteringsplan kulturnämnden

10. Yttrande gällande namnsättning av vägar på Rörby 3:12, 
Angarns socken (KN 2020.049)

Förslag till beslut
Kulturnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till namnberedningen.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har från namnberedningen fått en remiss gällande namnsättning av vägar på 
Rörby 2:13.
 
Angarns-Rörby hästgård har ansökt om ny adressändring inom fastigheten Rörby
3:12. Privata vägar utanför detaljplan kan namnsättas av fastighetsägaren, men kommunen 
beslutar om vägnamnen ska gälla som adressområden och ligga till grund för 
belägenhetsadresser.
 
Företrädare för Angarns-Rörby hästgård har beslutat om
följande namn i samråd med namnberedningen:
- Rörby allé
- Rörby mangårdsväg
- Rörby stallväg



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (7)

- Rörby galoppväg
De adresser som tillhör gården idag är Angarns-Rörby 200, 201, 202, 203 och 210.
Angarns-Rörby 200-203 kommer enligt förslaget att istället få adresser på Rörby
mangårdsväg, och Angarns-Rörby 210 får adress på Rörby galoppväg.
 
Det finns inget planbesked eller bygglov klart idag för utbyggnad och därför kan föreslagen 
numrering komma att justeras.

Handlingar
 §40 KN AU Yttrande gällande namnsättning av vägar på Rörby 3:12, Angars socken
 Tjänsteskrivelse, Yttrande gällande namnsättning av vägar på Rörby 3:12, Angarns 

socken
 Yttrande gällande namnsättning av vägar på Rörby 2:13, Angarns socken
 Remiss till kulturnämnden gällande namnsättning av vägar på Rörby 3:12

11. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till 
och med 2020-09-07.

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

Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-09-01.

Anmälda handlingar
 FN 2019.066-5    Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 FN 2019.004-13    Kommunstyrelsen, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
     Rapport, Vallentuna kommuns GDPR-arbete under 2019
 KN 2019.005-14    Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga 

nämnder
     Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna kommun
 KN 2019.049-6    Kommunfullmäktige, Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 KN 2020.007-6    Kommunfullmäktige, Revidering av kulturskolans avgifter

12. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 2020-09-07.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut och 
protokoll. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen, rätten att föra över sin 
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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.

Delegationsbeslut
 KN 2020.034-2    Delegationsbeslut enligt 1.1, Yttrande för granskning av detaljplan Ormsta-

Stensta
 KN 2020.033-2    Delegationsbeslut enligt 1.1, Yttrande gällande ändring av detaljplan för del av 

Sormenvägen , del av Lindö 1:6
 KN 2020.004-2    Delegationsbeslut enligt 1.1, Yttrande gällande förhandsbesked för tre 

enbostadshus och tre komplementbyggnader inom fastigheten Lingsberg 1:11
 KN 2020.035-3    Delegationsbeslut enligt 1.10.a, Gällande tidsbegränsat bygglov för byggbodar 

och containrar inom fastigheten Backa 18:1, Kårsta socken och Vallentuna kommun
 KN 2020.037-2    Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ridväg inom fastigheten Orkesta-Söderby 

2:1, Orkesta socken, Vallentuna kommun
 KN 2020.036-2    Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande bygglov för enbostadshus och 

carport/förråd på fastigheten Ösby 2:26, Össeby-Garns socken
 KN 2020.039-2    Delegationsbeslut enligt 1.10.1, Gällande bygglov för nybyggnad av fritidshus, 

Billsta 8:1, Frösunda socken
 KN 2020.045-2    Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

och komplementbyggnad, Gillinge 1:5, Angarns socken
 KN 2020.044-2    Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande nybyggnad av två garage på fastigheten 

Åsta 1:23, Angarns socken
 KN 2020.009-5    Delegationsbeslut enligt 8.1, Ändrat öppethållande, Biblioteket i kulturhuset 

onsdag 19 augusti 2020
 KN 2020.044-3    Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande nybyggnad av två garage på fastigheten 

Åsta 1:23, Angarns socken
 KN 2020.045-3    Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

och komplementbyggnad, Gillinge 1:5, Angarns socken
 KN 2020.047-2    Delegationsbeslut, yttrande över ansökan om bygglov mm, Kårsta-Rickeby 2:8
 KN 2020.046-2    Delegationsbeslut, remissvar gällande förhandsbesked, Ösby 5:1
 KN 2020.048-2    Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut gällande bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus och komplementbyggnad inom fastigheten Borresta 1:1, Orkesta socken, 
Vallentuna kommun

 KN 2020.025-6    Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ändring av detaljplanerna B701106 
omfattande fastigheterna Sundby 2:4 m.fl., Össeby-Garns socken, Vallentuna kommun

 KN 2020.033-4    Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande granskningshandling för del av 
Sormenvägen, Vallentuna socken och kommun

 KN 2020.024-10    Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande plangranskning, ändring av detaljplaner 
B731105, B580305 och D890707, omfattande fastigheterna Backa 9:1, Backatomten 2:1 m.fl., 
Kårsta socken, Vallentuna kommun

 KN 2020.009-6    Delegationsbeslut enligt 8.1, tillfälligt ändrade öppettider på Vallentuna 
bibliotek hösten 2020
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