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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-02-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid

Beslutande 
närvarande

Ej tjänstgörande 
ersättare

Övriga närvarande

Vallbostrand 24 A kl. 18:30-19:35

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

Irene Rybrink (S), Birgitta Hansson (S), Ralph Monö (MP)

Petri Peltonen (Förvaltningschef), Marie Gustavsson (Bibliotekschef), 
Anders Dahlgren (Enhetschef kultur), Jerker Axelsson (Kulturskolechef), 
Elisabeth Byström (Controller), Jesper Westberg (Kommunsekreterare), 
Lenore Weibull (Kommunantikvarie) §§1-3, Anna Sommardal (Lokal- och 
anläggningsstrateg)

Paragrafer §§1-11

Justerande Pär Elfström (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Jesper Westberg

Ordförande _______________________
Helena Klange (KD)

Justerande _______________________ 
Pär Elfström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-02-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Verksamheten informerar
§4 Kulturförvaltningens arbetsmiljöarbete 2021
§5 Verksamhetsberättelse 2020
§6 Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2020
§7 Internkontrollplan 2021
§8 Bidrag till kulturverksamhet 2021, februari
§9 Beslut att kulturnämndens sammanträden 2021 ska vara öppna
§10 Anmälningar för kännedom
§11 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-02-09
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§ 1
Val av justerare
Beslut
Kulturnämnden utser Pär Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-02-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-02-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3
Verksamheten informerar
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 
Aktuell information från verksamheterna
 
Information om Coronasituationen
Kulturförvaltningens olika verksamheter är fortsättningsvis anpassade efter coronasituationen. 
Bland annat hyrs inte kultur- och fritidsförvaltningarnas lokaler och anläggningar ut till 
privatpersoner. Detta gäller till och med den 31:a mars 2021.
 
Kulturskolan
Förvaltningen informerade om vilka åtgärder de har tagit till för att ha verksamheten igång så 
mycket som möjligt trots coronasituationen. Bland annat håller elever avstånd mellan 
varandra, även elever och lärare håller avstånd till varandra. Förvaltningen informerade också 
om hur elevantalet har drabbats av coronasituationen. Det är dock endast 7 % färre elever nu 
jämfört med innan coronaviruset började spridas.
 
Kulturenheten
Förvaltningen informerade om vilka åtgärder de har tagit till för att ha verksamheten igång så 
mycket som möjligt trots coronasituationen. Bland annat har Kulturhuset ett begränsat antal 
tillåtna besökare och till våren planerar kulturenheten att arrangera events utomhus. 
 
Pågående arbete med Disponentvillan
Förvaltningen informerade om det pågående arbetet med Disponentvillan inför förslag kring 
ekonomi och verksamhet.
 
Biblioteket
Förvaltningen informerade vilka åtgärder de har tagit till för att ha verksamheten igång så 
mycket som möjligt trots coronasituationen. Just nu får det max vara 20 personer i biblioteket. 
Biblioteket arrangerar inga aktiviteter för dess målgrupper, förutom för bokklubbsbarn födda 
2002 eller senare.
 
Presentation av nya medarbetare
Kulturförvaltningens nya lokal- och anläggningsstrateg Anna Sommardal och 
kulturförvaltningens nya kommunantikvarie Lenore Weibull presenterade sig för 
kulturnämnden.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-02-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4
Kulturförvaltningens arbetsmiljöarbete 2021 (KN 2019.006)
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) på arbetsgivaren 
och ansvarig arbetsgivare för kulturförvaltningen är kulturnämnden. Nämnden har det yttersta 
arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön och måste därför regelbundet följa upp hur detta 
fungerar. Är arbetsmiljön otillfredsställande är det nämndens ansvar att vidta nödvändiga 
åtgärder. Nämnden ska se till att verksamheten har rätt förutsättningar för att utföra sitt 
uppdrag och är därför också ansvarig för att fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef. 
Ansvaret är kollektivt för alla ledamöter i nämnden och arbetsmiljöansvaret kan inte
delegeras.
Kulturnämnden har fördelat arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningschefen och har samtidigt 
önskat regelbunden rapportering av förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Bilagan Arbetsmiljö 2021 beskriver kortfattat arbetsmiljöarbetet under 2021.

Beslutsunderlag
 §4 KN AU Kulturförvaltningens arbetsmiljöarbete 2021
 Tjänsteskrivelse - arbetsmiljöarbete 2021
 Arbetsmiljöaktiviteter 2021 - Kulturnämnden
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM) och likabehandlings- och mångfaldsarbetet (LIMÅ).
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-02-09
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§ 5
Verksamhetsberättelse 2020 (KN 2020.066)
Beslut
Kulturnämnden godkänner kulturnämndens verksamhetsberättelse för år 2020 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden redovisar en verksamhetsberättelse för år 2020 med uppföljning av 
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande 
resultatredovisning.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens 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
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, Verksamhetsberättelse 2020
 Verksamhetsberättelse 2020
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§ 6
Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2020 (KN 2019.057)
Beslut
Kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2020, samt överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2020 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande områden: 
fakturering av terminsavgifter kulturskolan, inköp och upphandling, kemikaliehantering, 
personuppgifter enligt GDPR. Områdena har kontrollerats och bedöms fungera enligt 
befintliga rutiner.

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
 §6 KN AU Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, Internkontrollplan helårsuppföljning 2020
 Internkontroll Helårsuppföljning 2020
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Kulturnämnden 2021-02-09
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§ 7
Internkontrollplan 2021 (KN 2020.067)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden ska enligt kommunens reglemente för internkontroll fastställa en 
internkontrollplan för varje år. Det ska ske senast under februari månad. Valet av 
granskningsobjekt sker utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att 
områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuellt fel får stora konsekvenser ska 
prioriteras, framför områden där ett fel sannolikt inte uppstår och om det trots allt inträffar 
inte får stora konsekvenser. De processer och rutiner som ryms inom kulturförvaltningens 
verksamheter har nedtecknats i en så kallad bruttolista, se bilaga Planering internkontroll 
2021.

Processerna och rutinerna har delats upp i ett eller flera kontrollmoment. Controller har 
tillsammans med förvaltningschef gjort en risk- och konsekvensbedömning av samtliga 
kontrollmoment. Sannolikheten eller risken att fel uppstår i ett kontroll-moment bedöms efter 
en skala från ett till fyra, där ett står för osannolik och fyra står för sannolik. Därefter bedöms 
konsekvenserna av om fel uppstår i ett kontrollmoment efter en skala från ett till fyra, där ett 
står för försumbar och fyra står för allvarlig. De två värdena för sannolikhet respektive 
konsekvens multipliceras och därigenom uppkommer ett riskvärde. Ett urval sker bland de 
kontrollmoment som har relativt högt riskvärde.

Valda kontrollmoment att granska under 2021 markeras med Hantera risk i kolumnen längst 
till höger i bilaga Planering internkontroll 2021. De utvalda kontrollmomenten är också 
samlade i bilagan Internkontrollplan 2021 och utgör kulturförvaltningens förslag till 
kulturnämndens internkontrollplan 2021.

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
 §5 KN AU Internkontrollplan 2021
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 Tjänsteskrivelse, 2021-01-12, Internkontrollplan 2021
 Internkontrollplan 2021
 Planering internkontroll 2021
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§ 8
Bidrag till kulturverksamhet 2021, februari (KN 2020.061)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att utbetala kulturbidrag enligt följande:
Vuxenprogram
Frösunda hembygdsförening 8 000 kr, Vallentuna hembygdsförening 15 000 kr, Vallentuna 
Rödakors-krets 5000 kr.

Ärendebeskrivning
Anslaget för bidrag till offentlig programverksamhet och kulturprojekt är 310 000 kr för år 
2021. På kulturnämndens sammanträde 2020-12-08 beslutades om bidrag till nio 
kulturarrangörer för år 2021 och en total summa på 216 375 kr. På grund av osäkerheten kring 
Coronaviruset så ansökte ovanligt få om bidrag då. Bidraget kan sökas under hela året så 
länge det finns pengar kvar. Nu har ytterligare tre kulturaktörer ansökt om bidrag till 
kulturverksamhet 2021.

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
 §7 KN AU Bidrag till kulturverksamhet 2021, februari
 Tjänsteskrivelse, 2020-12-14, Bidrag till Kulturverksamhet 2021, februari
 Bidrag, sammanställning 2021 februari
 Ansökan om kulturbidrag, Frösunda hembygdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, Vallentuna Rödakorsetkrets
 Ansökan om kulturbidrag, Vallentuna Hembygdsförening
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-02-09
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§ 9
Beslut att kulturnämndens sammanträden 2021 ska vara öppna (KN 
2021.001)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att kulturnämndens samtliga sammanträden år 2021 ska vara öppna, 
däremot kan nämnden besluta före och under ett sammanträde att sammanträdet ska stängas i 
sin helhet eller 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.

Kulturnämndens samtliga sammanträden år 2021 föreslås vara öppna, däremot kan nämnden 
besluta under ett sammanträde att sammanträdet ska stängas under någon punkt på grund av 
att en ledamot eller ersättare önskar det.

Yrkanden
Lars Vargö (M), 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
 §8 KN AU Beslut att kulturnämndens sammanträden 2021 ska vara öppna
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 Tjänsteskrivelse, 2021-01-12, Beslut att kulturnämndens sammanträden 2021 ska 
vara öppna
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§ 10
Anmälningar för kännedom
Beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med 2021-02-01.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med handlingar och protokoll som har 
anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-01-26.

Beslutsunderlag
 KN 2020.015-6  Kommunfullmäktige, Reviderade priser för kulturrum, teater och 

traversen
  Kommunfullmäktige, Finanspolicy uppdatering
  Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter 2020
  Kommunfullmäktige, Ändring 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi 

och verksamhet
  Kommunfullmäktige, Integrationspolicy för mottagande och etablering
  Kommunfullmäktige, Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter
 AVT 2021.001-1  Samverkansavtal för kulturskolan i Norrtälje kommun och Vallentuna 

kommun
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§ 11
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med 2021-02-
01.

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 2020.017-2  Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.1. Beslut om att stänga 

verksamheter på grund av Coronapandemin
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