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§ 13
Taxor och avgifter för Kulturvillan (KN 2021.015)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar taxan för Kulturvillan för år 
2021. Med tillägget att kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka hur en 
eventuell differentierad prissättning för framtiden skulle kunna utformas.

Ärendebeskrivning
Från 2021 hyr kulturförvaltningen Kulturvillan på Åby gata 3 i Vallentuna. Kulturvillan är en 
mötesplats för kulturverksamhet i centrala Vallentuna och är lättillgänglig med bra 
kommunikationer. Här finns redan flera etablerade kulturverksamheter och förvaltningen vill 
stötta dem att kunna finnas kvar, men även öppna upp för andra föreningar och aktörer. 
Kulturvillan ska vara enbart till för  kulturverksamhet och kan hyras av kulturföreningar, 
enskilda kulturaktörer och studieförbund som riktar sin verksamhet till boende i Vallentuna 
kommun. Enskilda kulturaktörer kan vara till exempel en musiker, en grupp som träffas för 
handarbete eller kanske person som håller en målarkurs. Villan är en möjlighet för 
Vallentunabor att aktivt kunna utöva kultur och få en mötesplats för samverkan mellan olika 
aktörer.
 
Kulturförvaltningen föreslår att taxan blir 20 kr/timmen för ovan nämnda aktörer och följer då 
Fritidsnämndens taxor för möteslokaler.
Tillgängliga rum för uthyrning per timme är:
 Matsalen och Biblioteket på plan 1 och Hallen och Kammaren på plan 2.
 
Kulturnämnden ska under samma sammanträde besluta om att döpa om Disponentvillan till 
Kulturvillan, och att det är därför som förvaltningen föreslår att ärendet gäller Kulturvillan. 
Väljer nämnden att besluta om något annat namn får nämnden yrka på att taxan gäller för det 
namnet som de själva har beslutat om.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar att kulturnämndens arbetsutskott föreslår att 
kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar taxan för Kulturvillan för år 
2021. Med tillägget att kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka hur en 
eventuell differentierad prissättning för framtiden skulle kunna utformas.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Tjänsteskrivelse

Taxor och avgifter för Kulturvillan

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar taxan för 
Kulturvillan.

Sammanfattning av ärendet
Från 2021 hyr kulturförvaltningen Kulturvillan på Åby gata 3 i Vallentuna. 
Kulturvillan är en mötesplats för kulturverksamhet i centrala Vallentuna och är 
lättillgänglig med bra kommunikationer. Här finns redan flera etablerade 
kulturverksamheter och förvaltningen vill stötta dem att kunna finnas kvar, men även 
öppna upp för andra föreningar och aktörer. Kulturvillan ska vara enbart till för  
kulturverksamhet och kan hyras av kulturföreningar, enskilda kulturaktörer och 
studieförbund som riktar sin verksamhet till boende i Vallentuna kommun. Enskilda 
kulturaktörer kan vara till exempel en musiker, en grupp som träffas för handarbete 
eller kanske person som håller en målarkurs. Villan är en möjlighet för Vallentunabor 
att aktivt kunna utöva kultur och få en mötesplats för samverkan mellan olika aktörer.

Kulturförvaltningen föreslår att taxan blir 20 kr/timmen för ovan nämnda aktörer 
och följer då Fritidsnämndens taxor för möteslokaler.
Tillgängliga rum för uthyrning per timme är:
 Matsalen och Biblioteket på plan 1 och Hallen och Kammaren på plan 2.

Kulturnämnden ska under samma sammanträde besluta om att döpa om 
Disponentvillan till Kulturvillan, och att det är därför som förvaltningen föreslår att 
ärendet gäller Kulturvillan. Väljer nämnden att besluta om något annat namn får 
nämnden yrka på att taxan gäller för det namnet som de själva har beslutat om.

Bakgrund
Studieförbundet Vuxenskolan har under år 2020 sagt upp hyran av Kulturvillan på 
Åby gata 3 i Vallentuna. Kulturvillan är en kulturminnesmärkt byggnad i centrala 
Vallentuna nära Roslagsbanans station. I villan bedrevs kulturverksamhet av ett drygt 
tiotal aktörer. Dessa aktörer hade 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 har kulturförvaltningen tagit över hyran av villan 
i samarbete med kommunens Öppna förskola. Kulturföreningar och andra 
kulturaktörer kan sedan i sin tur hyra lokal per timme i villan av kulturförvaltningen.

Villan skapar goda förutsättningar för föreningar och andra kulturaktörer att verka 
inom skapande och kreativitet och möjliggör för nya och befintliga aktörer att 
genomföra kulturarrangemang och att växa genom kulturutövande. 
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Kulturvillan möjliggör möten mellan människor med olika bakgrund och villan blir 
också genom bland annat studieförbundens verksamheter en plats för bildning och 
nyfikenhet. Det är därför viktigt att uthyrningstaxan ligger på en låg nivå.

Ekonomiska konsekvenser
Intäkterna från uthyrningen är en förutsättning för att kulturförvaltningen ska kunna 
driva Disponentvillan.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör i huvudsak vuxen verksamhet. Att inhämta synpunkter 
gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Kulturchef

Expedieras till:
Akten

Kommunfullmäktige

Handlingar:
Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Taxor och avgifter för Kulturvillan
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