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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Beslut att kulturnämndens sammanträde 8 december 2020 
ska vara öppet (KN 2020.054)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att deras sammanträde den 8 december 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 8 december 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.

Handlingar
 §53 KN AU Beslut att kulturnämndens sammanträde 8 december 2020 ska vara öppet
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-17, Beslut om att kulturnämndens sammanträde den 8 

december 2020 ska vara öppet

4. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:         
 
 Återrapport om kulturskola över kommungränser.
 Aktuell information från verksamheterna.
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5. Verksamhetsplan kulturnämnden 2021 - 2023 (KN 2020.065)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2021 – 2023 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021 - 2023 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:
• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål med prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt

I bilaga finns kulturnämndens verksamhetsplan 2021 - 2023.

Handlingar
 §54 KN AU Verksamhetsplan kulturnämnden 2021 - 2023
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-23, Verksamhetsplan kulturnämnden 2021-2023
 Kulturnämndens verksamhetsplan 2021-2023

6. Månadsuppföljning januari-oktober 2020 (KN 2020.010)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter oktober 
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
 §55 KN AU Månadsuppföljning januari-oktober 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-10, Månadsuppföljning januari - oktober 2020
 Månadsuppföljning januari-oktober 2020

7. Bidrag till Kulturverksamhet 2021 (KN 2020.061)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att utbetala kulturbidrag enligt följande:
Vuxenprogram
Jazzklubb Nordost 40 000 kr, Kårsta-Ekskogens bygdegårdsförening 20 000 kr, Vallentuna 
biblioteks vänner 9 375 kr, Vallentuna Bluesförening 30 000 kr, Vallentuna Dans- och 
Musikförening 35 000 kr, Vallentuna Konstförening 20 000 kr, Vallentuna RPG-grupp 15 000 
kr, Össeby hembygdsförening 35 000 kr.
Övrigt kulturstöd
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Konst i Roslagen/Vallentuna Konstförening 17 000 kr.
Totalt alla program, summa: 216 375 kr.

Ärendebeskrivning
Anslaget för bidrag till offentlig programverksamhet och kulturprojekt är 310 000 kr för år 
2021. Sammanställning av bidragsansökningar redovisas i bilaga. I sammanställningen 
redovisas också beviljat och hittills utbetalt bidrag till respektive kulturaktör 2020. Bidraget 
kan sökas under hela året så länge det finns pengar kvar. Nu har nio kulturaktörer hittills 
ansökt om bidrag till kulturverksamhet 2021 vilket är betydligt färre än de 20-tal ansökningar 
vi normalt får in. Detta beror till största delen på osäkerheten kring Corona och de 
medföljande restriktionerna. Med stor sannolikhet kommer ett flertal föreningar att ansöka om 
kulturbidrag under året 2021 om läget förändras till det bättre. Därför har bidragsfördelningen 
nu viktats mot att dessa föreningar har chansen att komma in med sina ansökningar senare.

Handlingar
 §56 KN AU Bidrag till Kulturverksamhet 2021
 Tjänsteskrivelse, Bidrag till Kulturverksamhet 2021
 Kulturbidrag 2021 - kommentarer
 Sammanställning av bidrag 2021
 Ansökan om kulturbidrag, Jazzklubb Nordost
 Ansökan om kulturbidrag, Kårsta-Ekskogens Bygdegårdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, Vallentuna biblioteks vänner
 Ansökan om kulturbidrag, Vallentuna Bluesförening
 Ansökan om kulturbidrag, VaDoM
 Ansökan om kulturbidrag, Vallentuna konstförening
 Ansökan om kulturbidrag, RPG Vallentuna
 Ansökan om kulturbidrag, Össeby hembygdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, Konst i Roslagens konstrunda 2021

8. Omfördelning av bidrag till studieförbund (KN 2020.063)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att omfördela studieförbundens bidrag för studiecirkelverksamhet till 
hyresbidrag för föreningsverksamhet i Disponentvillan, Åby gata 3 i Vallentuna. Detta 
beslutas under förutsättning att lokalsamarbetet med barn- och ungdomsförvaltningen för 
Öppen förskola genomförs i Disponentvillan.

Ärendebeskrivning
Studieförbundet Vuxenskolan har under år 2020 sagt upp hyran av Disponentvillan på Åby 
gata 3 i Vallentuna. Disponentvillan är en kulturminnesmärkt byggnad i centrala Vallentuna 
nära Roslagsbanans station. I villan bedrivs kulturverksamhet av ett drygt tiotal aktörer. Dessa 
aktörer har själva ingen möjlighet att ta över hyreskontraktet och betala full hyra för huset och 
för att dessa kulturgrupper och föreningar ska kunna fortsätta med sin verksamhet ser 
kulturförvaltningen en möjlig väg att stötta hyran av villan genom att omfördela 
cirkelbidraget för studieförbunden.

Kommunens Öppna förskola vill använda sig av Disponentvillans nedre plan för sin 
verksamhet dagtid under vardagar och genom denna samfinansiering skulle cirkelbidragen 
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täcka resterande hyresbelopp. Anslaget för Bidrag till studieförbundens cirkelverksamhet är 
150 000 kr.

Handlingar
 §57 KN AU Omfördelning av bidrag till studieförbund
 Tjänsteskrivelse, Omfördelning av bidrag till studieförbund
 Dialog med studieförbunden angående omfördelning av bidraget
 Dialog kring Disponentvillan, anteckningar 2020-10-22

9. Arkivbeskrivning för kulturnämnden (KN 2020.062)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta föreslagen arkivbeskrivning med arkivorganisation.

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en 
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen ska ge en överblick över 
hanteringen av de allmänna handlingarna och av hur myndigheten är organiserad. 
Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa 
detta så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper 
som produceras och förvaras där.

I Vallentuna kommuns arkivreglemente (beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-08 § 73) 
fastställs det hur arkivorganisationen ska se ut inom kommunens myndigheter. Hur 
kulturnämndens arkivorganisation är bemannad framgår i arkivbeskrivningen.

Handlingar
 §58 KN AU Arkivbeskrivning för kulturnämnden
 Tjänsteskrivelse - arkivbeskrivning kulturnämnden
 Arkivbeskrivning för kulturnämnden

10. Revidering av kulturskolans avgifter (KN 2020.059)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturskolans avgifter i 
enlighet med bifogat förslag.

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningens förslag innehåller en ny avgift för kulturskolan. Avgiften är en 
administrativ avgift som tas ut vid avbokning av kurs efter att ångerrätten gått ut men innan 
kursstart. Enligt kulturskolans betalnings- och bokningsvillkor kan man ångra sitt köp i 14 
dagar efter man bokat och godkänt betalning. Då många kunder bokar sin kurs inför 
höstterminen redan i juni ser kulturförvaltningen stort behov av att göra det möjligt för kund 
att boka av sin kurs mot en administrativ kostnad á 400 kr. Denna kostnad är baserad på 
uppskattad arbetstid för kulturskolans administration. Avgiftsförändringen beräknas inte 
påverka totala intäkter från avgifter i betydande grad.
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Handlingar
 §59 KN AU Revidering av kulturskolans avgifter
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-10, Revidering av kulturskolans avgifter
 Kulturskolans avgifter
 Kulturskolans boknings och betalningsvillkor

11. Inköp av offentlig konst (KN 2020.064)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att använda 150 000 kr avsatt från investeringsmedel, årligt anslag, 
till inköp av offentlig konst.

Ärendebeskrivning
I början av året blev Peter Tillbergs väggmålning ”Det rasande berget” i Rosendalsskolan 
Norra till hälften övermålad. Händelsen med målningen var 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.

Kulturförvaltningen har kontakt med Peter Tillbergs efterlevande och de har valt att inte 
begära skadestånd, om kommunen istället köper ett nytt konstverk av honom, vilket 
kommunen beslutat sig för att göra. Det finns förslag på antingen två tavlor målade av Peter 
Tillberg eller en skulptur. Kostnaden för att införskaffa nytt konstverk av Peter Tillberg 
uppgår till max 150 000 kr.

Kulturförvaltningen har tidigare fått beviljat anslag på 400 000 kr till inköp av ny
AV-teknik. Endast 246 00 kr av dessa kommer att användas till den investeringen, vilket gör 
att det finns kvar årligt anslag på 254 000 kr att utnyttja för 2020. Av dessa vill 
Kulturförvaltningen använda 150 000 kr för inköp av nytt konstverk av Peter Tillberg.

Handlingar
 §60 KN AU Inköp av offentlig konst
 Tjänsteskrivelse 2020-11-17, Inköp av offentlig konst

12. Yttrande gällande granskning - detaljplan för Gamla 
Polishuset (KN 2020.027)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att stå kvar vid samma yttrande på detaljplanen som kulturnämnden 
beslutade om på deras sammanträde 2020-06-02.
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-10-20 § 73 att ställa ut
förslag till detaljplan på granskning.



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (8)

Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen,
Allévägen och Mörbyvägen. Området omfattar ca 3000 kvm.

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala
Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för
ett hållbart bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få
en egen bostad.

Kulturnämnden antog ett yttrande på deras sammanträde 2020-06-02 (§ 27) som behandlade 
detaljplan för Gamla polishuset när detaljplanen var utställd på samråd. Kulturförvaltningen 
föreslår att kulturnämnden beslutar att stå kvar vid sitt tidigare yttrande och att kulturnämnden 
inte har något övrigt att yttra sig om. Yttrandet som kulturnämnden då beslutade om finns 
med som bilaga till detta ärende.

Handlingar
 §61 KN AU Yttrande gällande granskning - detaljplan för Gamla Polishuset
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-17, 12. Yttrande gällande granskning - detaljplan för Gamla 

Polishuset
 Remiss, granskning av detaljplan för Gamla Polishuset
 Yttrande gällande samrådshandling, detaljplan, Gamla Polishuset, fastigheterna 

Vallentuna-Rickeby 1:149 med flera, Vallentuna socken

13. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för kännedom till 
och med 2020-12-01.

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

Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-11-24.
 
 

Anmälda handlingar
 KN 2020.008-9    Kommunfullmäktige, Antagande av biblioteksplan 2020-2025
 KN 2020.040-2    Kommunstyrelsen, Rekommendation om att anta överenskommelse mellan 

kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende 
ungdomsmottagningarna i länet

     Kommunstyrelsen, Ansökan till Glokala Sverige
     Minnesanteckningar 2020-10-05 funktionshindersrådet (KFR) samrådsmöte, kultur- och 

fritidsförvaltningen
     Teknik- och fastighetsutskottet, Ändrade öppettider i Tunagaraget med omedelbar verkan till 

och med 31 januari 2021
     Kommunfullmäktige, Kommunplan 2021-2023
 KN 2020.052-5    Kommunfullmäktige, Delårsrapport januari-augusti 2020
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     Kommunfullmäktige, Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag
     Kommunfullmäktige, Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete
     Kommunstyrelsen, Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna
 KN 2020.010-12    Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober Vallentuna kommun

14. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 2020-12-01.

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.

Delegationsbeslut
 KN 2020.056-3    Delegationsbeslut enligt 8.1,Tillfälligt ändrade öppettider på biblioteket i 

Vallentuna kulturhus
 KN 2020.056-4    Delegationsbeslut enligt 8.1, ändrat öppethållande för biblioteket i Kulturhuset 

26 januari 2021
 KN 2020.009-8    Delegationsbeslut enligt 8.1, Ändrad bemanning på Karby bibliotek och Kårsta 

bibliotek 2-19 november 2020
 KN 2020.042-2    Delegationsbeslut gällande bygglov nybyggnad av garage, Backa 1:15, Kårsta 

socken, Vallentuna kommun
 KN 2020.009-9    Delegationsbeslut enligt 8.1, Ändrad bemanning på Karby bibliotek och Kårsta 

bibliotek 20 november - 31 december 2020
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