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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-10-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 18:30-19:55

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Eleonor Haking (C), Tomas Halén (L) §§45-52, Birgitta Karlsson (KD), 
Irene Rybrink (S) §§45-52, Birgitta Hansson (S)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Marie Gustavsson (Bibliotekschef), 
Anders Dahlgren (Enhetschef kultur), Jerker Axelsson (Kulturskolechef), 
Elisabeth Byström (Controller), Jesper Westberg (kommunsekreterare)

Paragrafer §§42-52

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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ÄRENDELISTA
§42 Val av justerare
§43 Fastställande av dagordning
§44 Beslut att kulturnämndens sammanträde 20 oktober 2020 ska vara öppet
§45 Verksamheten informerar
§46 Information om målningen på Rosendalsskolan
§47 Delårsrapport januari-augusti 2020
§48 Bibliotekens öppettider 1 januari – 27 juni 2021

§49 Kulturnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd i 
Vallentuna

§50 Sammanträdesplan kulturnämnden 2021
§51 Anmälningar för kännedom
§52 Redovisning av delegationsbeslut
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§ 42
Val av justerare

Beslut
Kulturnämnden utser Felix Gravél (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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Kulturnämnden 2020-10-20
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§ 43
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-10-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44
Beslut att kulturnämndens sammanträde 20 oktober 2020 ska vara öppet 
(KN 2020.054)

Beslut
Kulturnämnden beslutar att deras sammanträde den 20 oktober 2020 ska vara öppet, däremot 
kan nämnden besluta under sammanträdet att sammanträdet ska stängas under någon punkt på 
grund av att en ledamot eller ersättare önskar det.

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 beslutar om ett sammanträde ska vara öppet eller inte. Nämnden 
kan också besluta att sammanträdet endast ska vara öppet vid vissa punkter på sammanträdets 
dagordning, samt att hela sammanträdet är öppet men att nämnden kan besluta under 
sammanträdet att det ska stängas under någon punkt på grund av att en ledamot eller ersättare 
önskar det.

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

Hela kulturnämndens sammanträde den 20 oktober 2020 föreslås vara öppet, däremot kan 
nämnden besluta under sammanträdet att sammanträdet ska stängas under någon punkt på 
grund av att en ledamot eller ersättare önskar det.

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
 §49 KN AU Beslut att kulturnämndens sammanträde 20 oktober 2020 ska vara öppet

5 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 9068SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-10-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse, 2020-10-07, Beslut att kulturnämndens sammanträde 20 oktober 
2020 ska vara öppet
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§ 45
Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 
Presentation av bibliotekets uppdrag och verksamhet
Marie Gustavsson, Bibliotekschef, berättar bland annat om bibliotekens uppdrag, verksamhet, 
besöksstatistik och bibliotekens framtid.
 
Aktuell information från verksamheterna
Kulturskolan: Jerker Axelsson, Kulturskolechef, berättar bland annat om att Kulturskolan 
denna termin har ett bra elevintag trots Coronapandemin.
 
Kulturenheten: Anders Dahlgren, Enhetschef kulturen, berättar om att Kulturenheten har 
startat upp ett konstprojekt enligt konstpolicyn för att köpa in ett offentligt konstverk till 
Kristineberg med beräknat slutdatum 2024.
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Kulturnämnden 2020-10-20
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§ 46
Information om målningen på Rosendalsskolan (KN 2020.060)

Beslut
Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning

När Hammarbacksskolan, nuvarande Rosendalsskolan norra, byggdes 1977 fick fyra 
Vallentunakonstnärer i uppdrag att smycka ut skolan med konst. Peter Tillberg målade i 
trappan ner till källarplanet “Det rasande berget”.

I början av mars 2020 blev konsthandläggaren kontaktad av en privatperson 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.

Händelsen med målningen är ett ingrepp i upphovsrätten och innebär att upphovsmannen eller 
hens efterlevande kan begära skadestånd. 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. En privatperson har polisanmält kommunen för 
intrång i upphovsrätten, men utredningen är nedlagd. Kulturförvaltningen har kontakt med 
Peter Tillbergs efterlevande och de har valt att inte begära skadestånd, om kommunen istället 
köper en skulptur av honom.

Ett förslag på att restaurera väggmålningen är framtagen och det uppskattas till en kostnad av 
215 000 kr. Barn och ungdomsförvaltningen vill inte renovera konstverket, dels för att det är 
för dyrt, dels med tanke på skolans elevinflytande, då eleverna tycker att konstverket är mörkt 
och skapar en otrygg miljö.

Beslut är taget på att kommunen målar över hela konstverket och registrerar detta i 
konstregistret, och köper in ett nytt konstverk av Peter Tillberg till en maxkostnad av 150 000 
kr. Den summan delas på Kulturförvaltningen, Barn och ungdomsförvaltningen och Teknik 
och fastighetsförvaltningen. En konstkonsult är anlitad för att ta fram ett lämpligt konstverk 
och lämplig placering i samarbete med tjänstemän på Kulturförvaltningen och Teknik och 
fastighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag
 §44 KN AU Information om målningen på Rosendalsskolan
 Tjänsteskrivelse, information om målningen på Rosendalsskolan
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§ 47
Delårsrapport januari-augusti 2020 (KN 2020.052)

Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter augusti 
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/delårsrapport 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
 §45 KN AU Delårsrapport januari-augusti 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, delårsrapport januari-augusti 2020
 Delårsrapport januari - augusti 2020
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§ 48
Bibliotekens öppettider 1 januari – 27 juni 2021 (KN 2020.056)

Beslut
Kulturnämnden fastställer bibliotekens öppettider 1 januari – 27 juni 2021 enligt 
förvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fastställer bibliotekens öppettider. De föreslagna tiderna är ordinarie 
öppettider. Om pågående Corona-restriktioner ännu gäller 1 januari kan dessa tider komma att 
ändras.

Förvaltningens förslag innebär en förändring av öppethållandet kvällstid på biblioteket i 
Kulturhuset. Förändringen gäller måndag – torsdag då verksamheten föreslås stänga 19.00 
istället för 20.00. Anledningen är dels ett begränsat antal nybesök efter 19.00, vilket en TTT-
undersökning (Tverrgående Trafikktelling) visat, dels en effektivisering som ger större 
möjlighet till aktiviteter dagtid, bl.a. för målgruppen barn och unga, då bibliotekspersonalens 
närvaro ökar dagtid. Förändringen innebär även en ekonomisk effektivisering, då antalet OB-
timmar måndag – torsdag (obekväm arbetstid) minskar från 8 timmar/vecka till 4 
timmar/vecka.

De öppettider som beslutades med anledning av Corona-restriktionerna, från 2020-03-16, 
innebar ett kvällsöppethållande till 18.00 måndag - fredag, och detta har inte ifrågasatts eller 
upplevts som begränsande av användarna.

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
 §46 KN AU Bibliotekens öppettider 1 januari – 27 juni 2021
 Tjänsteskrivelse, Bibliotekens öppettider 1 januari - 27 juni 2021
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§ 49
Kulturnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd 
i Vallentuna (KN 2020.051)

Beslut
Kulturnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.
 
Reservationer
Pär Elfström och Felix Gravél, båda (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Pär 
Elfströms (S) yrkande.
 
Susanna Kriström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pär Elfströms (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
En motion från Socialdemokraterna inkom till Kommunfullmäktige den 2020-01-27, med 
anledning av att Café Form fått alkoholtillstånd i Kulturhuset och Traversen. Man vill där få 
svar på vilka konsekvenser det kan bli för barn och unga av alkoholservering vid evenemang i 
Kulturnämndens lokaler.

Café Form har fått permanent serveringstillstånd/utskänkningstillstånd i Kulturhuset och 
paustillstånd i Traversen vid Vallentuna teater. Beslutet är taget av Socialnämnden i 
Vallentuna.

Enligt ett tilläggsavtal som gjorts mellan kommunens Teknik-och fastighetsavdelning 
(hyresvärd) och Café Form (hyresgäst) är alkoholservering endast tillåten vid evenemang som 
är noterade i Vallentunas kulturkalender och som riktar sig till publik över 18 år, mån-tor 17-
22, fred-sön 14-23.

Alkoholservering får inte ske om det samtidigt pågår evenemang som riktar sig till barn under 
18 år. Det betyder att alkohol inte kommer finnas i Traversen under Flex arrangemang, eller 
under pausen på Kulturskolans arrangemang. Det kommer heller inte att serveras alkohol på 
matinéer. Kulturförvaltningen informerar caféet löpande om vilka arrangemang som är riktade 
mot barn.

Vid tider och evenemang som avviker från ovanstående, tex slutna sällskap vid avvikande 
tider, kan enligt tilläggsavtalet dispens lämnas av Kulturförvaltningen, vilket görs via 
Kulturchefen som tar hänsyn till de förutsättningar som nämns ovan.

Det permanenta tillståndet gäller caféets serveringsytor i direkt anslutning till caféet, men 
tillstånd kan sökas vid arrangemang vid andra ytor i huset. Som exempel används café-scenen 
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till Kulturförvaltningens scenprogram på fredagar (ca 1g/månad) i Kulturhusets foajé efter 
Kulturhusets och bibliotekets öppettider, där det serveras alkohol.

Mot bakgrund av detta föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden antar yttrandet och 
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Pär Elfström (S), yrkar att kulturnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), föreslår att hennes eget yrkande ställs mot Pär Elfströms 
(S) yrkande. Beslutsgången godkänns av kulturnämnden.
 
Ordförande, Helena Klange (KD), ställer hennes eget yrkande mot Pär Elfströms (S) yrkande. 
Ordförande finner att kulturnämnden beslutar enligt hennes eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §47 KN AU Kulturnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av 

alkoholtillstånd i Vallentuna
 Tjänsteskrivelse, Svar på motion om konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna
 Tilläggsavtal
 Remiss, Motion (S) om alkoholtillstånd
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§ 50
Sammanträdesplan kulturnämnden 2021 (KN 2020.055)

Beslut
Kulturnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesplanering för 2021:

Kulturnämndens arbetsutskott: 26/1, 9/3, 18/5, 7/9, 12/10 och 30/11.

Kulturnämnden: 9/2, 23/3, 1/6, 21/9, 26/10 och 14/12.

Ärendebeskrivning
Varje höst har nämnden i uppdrag att fastställa sammanträdesplanen för kommande
verksamhetsår.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits
för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Kulturnämndens arbetsutskotts sammanträder i regel klockan 15.00 och
Kulturnämndens sammanträde förläggs i regel klockan 18.30 med planerade
förmöten från klockan 18.00.

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer enligt fastställd 
sammanträdesplan eller när ordförande finner det nödvändigt.

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
 §48 KN AU Sammanträdesplan kulturnämnden 2021
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-14, Sammanträdesplan kulturnämnden 2021
 Sammanträdesplan kulturnämnden 2021
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§ 51
Anmälningar för kännedom

Beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till
och med 2020-10-12.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med handlingar som anmälts för 
kännedom.
 
Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-10-06.
 
 

Beslutsunderlag
 KN 2020.023-5  Kommunfullmäktige, Tertialrapport januari-april 2020
  Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2019 års bokslut
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§ 52
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 2020-10-12.

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 
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 2020.057-2  Delegationsbeslut enligt 1.9, Gällande bygglov för nybyggnad av garage 

på fastigheten Ledinge 2:13.
 KN 2020.058-2  Delegationsbeslut enligt 1.9, Gällande remiss om ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Toftesta 4:1
 KN 2020.053-2  Delegationsbeslut enligt 1.9, Gällande remiss om ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Broby 6:5
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