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Kulturnämnden 2021-06-01
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Plats och tid Vallbostrand 24 A kl. 18:30-20:00

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), Lars Nordesjö (MP), Susanna 
Kriström (SD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Göran Eriksson (M), Tomas Halén (L), Birgitta Karlsson (KD), Irene 
Rybrink (S), Birgitta Hansson (S), Ralph Monö (MP), André Nylén (SD)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Marie Gustavsson (Bibliotekschef), 
Anders Dahlgren (Enhetschef kultur), Jerker Axelsson (Kulturskolechef), 
Elisabeth Byström (Controller), Jesper Westberg (kommunsekreterare), 
Therese Eriksson (Trygghets- och folkhälsosamordnare) §§26-30, Anna 
Bergström (Bibliotekarie) §§26-28, Emma Söderblom (Bibliotekarie) 
§§26-28, Vesna Stanisic (Kulturproducent) §§26-28

Paragrafer §§26-35

Justerande Pär Elfström (S)

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Jesper Westberg

Ordförande Helena Klange (KD)

Justerande Pär Elfström (S)
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ÄRENDELISTA
§26 Val av justerare
§27 Fastställande av dagordning
§28 Verksamheten informerar
§29 Statistik Kontaktcenter 2020
§30 Resultat Stockholmsenkäten 2020
§31 Tertialrapport januari-april 2021
§32 Bidrag till kulturverksamhet 2021 juni
§33 Revidering av kulturnämndens delegationsordning
§34 Anmälningar för kännedom
§35 Redovisning av delegationsbeslut
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§ 26
Val av justerare
Beslut
Kulturnämnden utser Pär Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 27
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-06-01

§ 28
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning

Aktuell information från verksamheterna

Biblioteket
Förvaltningen informerade bland annat om att biblioteket i Kulturhuset har öppnat för alla 
besökare. Biblioteket öppnade den 1:a juni 2021. Förvaltningen informerade också bland 
annat om den kommande nya bibliotekswebben. 

Kulturskolan
Förvaltningen informerade bland annat om att kurskatalogen för nästa termins kurser släpps 
den 14:e juni, och att förvaltningen till kulturnämndens sammanträde den 21:a september 
2021 kommer att arbeta fram ett förslag på reviderad uppdragsbeskrivning för Kulturskolan.

Kulturenheten
Förvaltningen informerade bland annat om att Vallentuna kommun kommer att arrangera ett 
digitalt nationaldagsfirande, och att Kulturenheten från och med den 1:a juni börjar med 
offentliga program för publik med utomhusfestivalen "Under bar himmel".

Information om ny kulturstrateg
Förvaltningen informerade om förvaltningens nya kulturstrateg Birgitta Wahlberg.

Verksamhetsplan 2022
Förvaltningen informerade om att de planerar att arbeta fram ett förslag till Verksamhetsplan 
för år 2022 till kulturnämndens sammanträde den 26:e oktober 2021.

Referensnummer för signaturer:
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-06-01

Referensnummer för signaturer:

§ 29
Statistik Kontaktcenter 2020 (KN 2021.033)
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i toppklass 
ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive nämnd och 
förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Kulturförvaltningen redovisar statistiken 
till kulturnämnden en gång per år. Antal inkomna ärenden totalt är 20 629 stycken, från fem 
kanaler, telefon, mail, besök, chatt och Facebook. Kontaktcenters har själva hanterat, besvarat 
och avslutat 13 434 stycken av dessa. Det motsvarar en total lösningsgrad om 65 procent. 
Totalt har inkomna ärenden till kommunen ökat med 10 procent under andra halvan av 2020.

Kulturförvaltningen har under 2020 tagit emot 300 stycken ärenden, ca 75 procent har 
hanterats och avslutas av kontaktcenter.

Synpunkter och felanmälan – InfraControl, är kontaktcenter systemförvaltare för. Totalt, har 
det under år 2020 inkommit nästan 5000 stycken felanmälningar/synpunkter. Fritid och kultur 
har 260 stycken anmälningar via InfraControl. Kulturenheten har haft lång handläggningstid 
på sina anmälningar. Det beror på att ärendena har omhändertagits men inte avslutats i 
systemet. Kulturenheten har tillsatt fler medarbetare som arbetar med hanteringen av 
synpunkter/klagomål samt tagit fram en ny rutin som beskriver att när personal hanterar ett 
ärende så avslutar densamma ärendet i systemet även om det inte är helt klart. På detta sätt 
ska handläggningstiden förkortas.

Beslutsunderlag
 §23 KN AU Statistik Kontaktcenter 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-10, Statistik kontaktcenter 2020
 Statistik Kontaktcenter i juli-dec 2020, Kulturförvaltningen
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§ 30
Resultat Stockholmsenkäten 2020 (KN 2021.030)
Beslut
Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och 
drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa, föräldrarelationer med 
mera. Den genomförs runt sportlovet vartannat år och riktar sig till elever som går i 
grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. I år genomfördes enkäten digitalt tillskillnad 
föregående år. Resultaten för enkäten delas sedan in på två sätt, elever med Vallentuna som 
skolkommun och elever med Vallentuna som hemkommun. Vallentuna är av de kommuner 
som är beroende av att grannkommunerna samt Stockholms stad genomför enkäten, då många 
elever i högstadiet men framförallt gymnasiet väljer att studera utanför kommunen. Resultatet 
i denna sammanfattning visar på svaren från elever med Vallentuna som hemkommun, då det 
är den statistiken som länsstyrelsen använder i sina jämförelser mellan kommuner. Den 
kommer även att fokusera på resultat för årskurs 9, då den svarsfrekvensen är 71 procent 
medan svarsfrekvensen för gymnasiet var 25 procent. Det blir därmed svårt att dra några 
slutsatser kring gymnasieungdomars mående och beteenden med en sån låg svarsfrekvens.

De flesta ungdomar i Vallentuna tycker likt länets ungdomar att det ofta är riktigt härligt att 
leva men det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkars resultat när man tittar på 
riskfaktorer som kan leda till psykisk ohälsa som att känna sig ledsna utan att veta varför och 
missnöjda med sitt utseende. Det finns även tydliga skillnader mellan flickor och pojkar när 
det gäller området brott och våld, fler pojkar än flickor har begått brott med en högre 
straffskala. Det är brott som med större sannolikhet kan leda till en utveckling av kriminalitet 
senare i livet. En tredje del av de flickor som svarat på enkäten i åk 9 uppger att de minst 1 
gång under terminen har blivit utsatt för sexuella trakasserier på nätet eller i det verkliga livet.

När det gäller området alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) så fortsätter 
andelen elever i årskurs 9 som röker tobak dagligen och dricka alkohol att minska, däremot 
har andelen flickor som snusar i årskurs 9 ökat. Debutåldern för att testa att röka eller snusa i 
Vallentuna är 12,5 år och debutåldern för att testa alkohol var 13,4 år. Gällande narkotika så 
har andelen elever i åk 9 som uppgett att de använt på narkotika ökat sen 2016. Debutåldern 
för att testa narkotika är 14 år och Cannabis är det vanligaste narkotikapreparatet.
De flesta elever i årskurs 9 uppger att de har en god anknytning till sina föräldrar. Däremot 
har indexet, en sammanslagning av flera frågor, gällande svag anknytning till föräldrar ökat 
sen 2016. Exempelvis upplever färre elever att deras föräldrar brukar uppmuntra och stötta 
dem. Det är även fler flickor i årskurs 9 i jämförelse med länets snitt som uppger att någon i 
deras familj dricker för mycket.

Vallentunas resultat från Stockholmsenkäten bekräftas via de lägesbilder som kontinuerligt 
uppdateras i samverkansforumet Tryggare Vallentuna. Flera av de behov som synliggörs i 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-06-01

Referensnummer för signaturer:

resultaten ligger även till grund för aktiviteterna i Tryggare Vallentunas handlingsplan för 
2021-2022 som kommunstyrelsen tidigare beslutat.

Beslutsunderlag
 §24 KN AU Resultat Stockholmsenkäten 2020
 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 Resultat Stockholmsenkäten
 Rapport - Sammanfattning resultat Stockholms enkät 2020
 Stockholmsenkäten 2020 - Tidsserie hemkommun Vallentuna (1)
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Kulturnämnden 2021-06-01
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§ 31
Tertialrapport januari-april 2021 (KN 2021.025)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april 
månad samt överlämnar 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.

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
 §25 KN AU Tertialrapport januari-april 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-03, Tertialrapport januari-april 2021
 Tertialrapport januari-april 2021
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Kulturnämnden 2021-06-01

Referensnummer för signaturer:

§ 32
Bidrag till kulturverksamhet 2021 juni (KN 2020.061)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag för maximalt 12 000 kr till Åbybergskyrkan för 
offentliga kulturprogram.

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 kulturnämndens sammanträde 2021-02-08 beslutades om bidrag till ytterligare tre 
kulturaktörer på totalt 28 000 kr. Kvar i att fördela i bidragsbudget finns 65 625 kr. Bidraget 
kan sökas under hela året så länge det finns pengar kvar.

Nu har Åbybergskyrkan inkommit med två ansökningar om bidrag till kulturverksamhet 
2021. Det ena gäller arrangerandet av en pianokonsert med Daniel Propper som tidigare 
arrangerades årligen av Blåbandsföreningen som upphörde 2020. Den andra ansökningen 
gäller en serie föredrag om klimat och miljö.

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
 §26 KN AU Bidrag till kulturverksamhet 2021 juni
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-05, Bidrag till Kulturverksamhet 2021 juni
 Ansökan om kulturbidrag, Åbybergskyrkans församling
 Ansökan kulturbidrag Åbybergskyrkans församling
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Kulturnämnden 2021-06-01

Referensnummer för signaturer:

§ 33
Revidering av kulturnämndens delegationsordning (KN 2019.012)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
kulturnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer inlämnade en revisionsrapport år 2018 som granskade kommunens 
delegationshantering. I rapporten framkom synpunkter på hur nämndernas 
delegationsordningar var utformade. Delegationsordningarna bedömdes vara långa och inte 
helt tydliga. Nyttan med de delar som behandlade verkställighet och beslutspunkter som är 
kommunövergripande ifrågasattes. Mot bakgrund av detta har en kommunövergripande 
översyn av delegationsordningarna genomförts, där kansliet har arbetat fram en mall till alla 
nämnders delegationsordningar med en struktur och utformning när det gäller exempelvis 
allmänna juridiska ärenden, ekonomi, upphandling samt personalfrågor. Syftet har varit att 
både förenkla och förtydliga i delegationsordningarna. Exempelvis har verkställighetsbeslut 
och kommunövergripande delegerade beslutspunkter tagits bort från delegationsordningarna.

I förslaget till revidering av kulturnämndens delegationsordning har kulturnämndens 
delegationsordning uppdaterats utefter den mall som kansliet har arbetat fram. Det föreslås 
även skett ett par ändringar i delegerade beslutspunkter som är specifika för kulturnämnden. 
Gulmarkerad text i förslaget är text som föreslås att läggas till i delegationsordningen, och 
överstruken text är text som föreslås att strykas ur delegationsordningen.

Förslaget till revideringen av kulturnämndens delegationsordning är bifogad som en bilaga till 
ärendet. Bilagan heter ”Bilaga 1 – Förslag till reviderad delegationsordning för 
kulturnämnden".

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
 §27 KN AU Revidering av kulturnämndens delegationsordning
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-27, Revidering av kulturnämndens delegationsordning
 Förslag till revidering av kulturnämndens delegationsordning

11 / 14

Comfact Signature Referensnummer: 15053SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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§ 34
Anmälningar för kännedom
Beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 23:e maj 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med handlingar och protokoll som har 
anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-05-18.

Beslutsunderlag
  Kommunfullmäktige, Revidering av pensionspolicy för anställda
 KN 2020.059-6  Kommunfullmäktige, Revidering av kulturskolans avgifter
  Kommunfullmäktige, Uppdrag till styrelsen att meddela föreskrifter om förbud i 

samband med smittspridning
  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om digitalt utanförskap
 KN 2020.065-6  Kommunfullmäktige, Verksamhetsplaner 2021-2023
 KN 2019.057-14  Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2020
  Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna 

kommun 2020
  Kommunstyrelsen, Svar på remiss gällande Strategi för främjande av psykisk hälsa och 

välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030
 KN 2020.068-5  Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-februari 2021, 

Vallentuna kommun
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§ 35
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 1:a 
juni 2021.

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 2021.020-2  Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ansökan om 

bygglov för tillbyggnad av bostadshus inom fastigheten Markims- ekeby 5:1, ÖssebyGarn 
socken

 KN 2021.021-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ansökan om 
bygglov för nybyggnad av maskinhall inom fastigheten Sursta 1:7, Vallentuna socken

 KN 2021.022-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ansökan om 
bygglov för nybyggnad flerbostadshus inom fastigheten Kårsta- Rickeby 2:13, Kårsta socken

 KN 2021.028-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ansökan om 
bygglov för nybyggnad komplementbyggnad inom fastigheten Markims-Ekeby 2:14, Markim 
socken

 KN 2021.029-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, remissyttrande till remiss 
för samråd för detaljplan för Gamla Karlbergsvägen omfattande fastigheten Bällsta 2,158

 KN 2021.036-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, remissyttrande gällande 
ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten Lussinge 3,2, Vada 
socken, Vallentuna kommun

 KN 2021.023-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, remissyttrande gällande 
ansökan om bygglov för nybyggnad av kreativitetspark inom fastigheten Vallentuna-ekeby 
2,154, Vallentuna socken

 KN 2021.035-3  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, remissyttrande gällande 
ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad inom 
fastigheten Broby 6,5, Kårsta socken

 KN 2021.037-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, remiss yttrande gällande 
ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Ösby 2,6, 
Össeby garn socken, Vallentuna kommun.

 KN 2021.034-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, remissvar gällande 
Vallentuna Prästgård 2.6 (Kyrkvägen 6). Bygglov för ändring av enbostadshus till 
flerbostadshus och tillbyggnad av trapphus
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