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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Aktuell information från verksamheterna
 Utredning om möjlig samlokalisering i Karby
 Nytt boknings- och bidragssystem

4. Fyllnadsval för ersättare till kommunala pensionärsrådet (KN 
2019.044)
Ärendebeskrivning
Pär Elfström (S) har avsagt sig sin plats som ersättare i kommunala pensionärsrådet. Pär 
Elfström (S) representerade kulturnämnden i kommunala pensionärsrådet. Kulturnämnden ska 
därför välja en ny ersättare i kommunala pensionärsrådet som representerar kulturnämnden.

5. Fyllnadsval för ledamot till kulturnämndens arbetsutskott (KN 
2018.062)
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13:e september 2021 beslutade 
kommunfullmäktige att entlediga Pär Elfström (S) från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i 
kulturnämnden. Pär Elfström (S) blev då automatiskt entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i kulturnämndens arbetsutskott. Kulturnämnden ska därmed välja en ny ledamot i 
kulturnämndens arbetsutskott.

6. Månadsuppföljning januari – juni 2021 (KN 2020.068)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen för
juni 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
 §31 KN AU Månadsuppföljning januari – juni 2021
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 Tjänsteskrivelse, 2021-06-29, Månadsuppföljning januari - juni 2021
 Månadsrapportering januari-juni 2021

7. Internkontroll halvårsuppföljning 2021 (KN 2020.067)
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen 2021, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2021 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden:
Fakturering av terminsavgifter kulturskolan
Inköp görs inom befintliga ramavtal
Miljöarbete utifrån miljörevision
Skyltningen av kulturmiljöer
Dokumentation av befintlig konst

Handlingar
 §32 KN AU Internkontroll halvårsuppföljning 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-06-29, Internkontroll halvårsuppföljning 2021
 Internkontroll halvårsuppföljning 2021

8. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna, 2021 
(KN 2021.026)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att betala ut bidrag för:
Verksamhet A: ABF 14 284 kr, Bilda 5 985 kr, Folkuniversitetet 1 840 kr, Kulturens 
bildningsverksamhet 240 kr, Sensus 5 296 kr, Studiefrämjandet 9 080 kr, Studieförbundet 
Vuxenskolan 24 695 kr.
Summa: 61 421 kr.
Verksamhet B: Studieförbundet Vuxenskolan 13 320 kr.

Ärendebeskrivning
Studieförbunden har lämnat redovisning av statsbidragsberättigad verksamhet i
Vallentuna verksamhetsåret 2020 som utgör underlag för kommunbidraget 2021. Det var ett 
speciellt år med en pandemi som satte stopp för många planerade verksamheter, men en del 
kunde också genomföras.
Totalt 75 tkr är budgeterat till studieförbundens verksamhet exklusive bidrag till
kulturprogram/projekt.

Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler utgår bidrag för:
A Statsbidragsberättigad studiecirkel, kultur- och övrig folkbildningsverksamhet
Det totala antalet godkända deltagartimmar uppgår till 15 478.

B Bidrag till studieförbundens verksamhet för vuxna med psykisk funktionsvariation
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(personkrets 1 och 2 enligt LSS)

Studieförbundet Vuxenskolan har haft verksamhet för vuxna med psykisk funktionsvariation 
och antalet studietimmar uppgick till 222.
Bidrag för verksamhet enligt B är för år 2021 60 kr/studietimme.
Medborgarskolan har rapporterat att man inte haft verksamhet för Vallentunabor under 2020 
därför utgår inget bidrag till dem.

Handlingar
 §33 KN AU Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna, 2021
 Tjänsteskrivelse, Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna, 2021, 2021-06-

15
 Uträkning kommunbidrag 2021
 Ansökan om kommunbidrag, Sensus
 Ansökan om kommunbidrag, ABF Norra Stockholms Län
 Ansökan om kommunbidrag, Folkuniversitetet
 Ansökan om kommunbidrag, Bilda Öst
 Ansökan om kommunbidrag, Kulturens Bildningsverksamhet
 Ansökan om kommunbidrag, Studiefrämjandet
 Ansökan om kommunbidrag, Studieförbundet Vuxenskolan
 Studieförbundet Vuxenskolan  Komplettering

9. Remissyttrande, motion (SD) om att införa matkultur som 
kulturellt utbud i Vallentuna kommun (KN 2021.031)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att införa matkultur som kulturellt 
utbud i Vallentuna kommun. Motionen innehåller följande två att-satser:
– Kommunfullmäktige uppdrar åt kulturnämnden att införa matkultur som en del av 
Vallentunas utbud.
– Aktivt arbeta med att tydliggöra och underlätta för invånarna att hitta de matproducenter vi 
har i kommunen.

En extra satsning på matkultur ingår inte i kulturnämndens prioriterade områden, men ingår 
som en del i det ordinarie löpande kulturutbudet. I kulturnämndens kulturutbud genomförs en 
programserie som kallas ”Kulturlunch”, där lokalt producerad mat erbjuds till konsumenter 
som deltar i våra kulturprogram.

Kulturnämnden samarbetar redan idag med lokala matproducenter i samband med 
programverksamhet, till exempel Café Form i Kulturhuset och Vallentuna Teater, samt 
Hökeriet i Lindholmen. Hökeriet serverar mat vid kulturnämndens årliga event ”Bussresa för 
nyinflyttade”. Café Form erbjuder dessutom lokalproducerade matvaror dagligen i 
Kulturhuset. På Vallentuna kommuns hemsida Upplev Vallentuna tipsar kommunen om 
lokala matproducenter på en egen sida. På så sätt pågår ett arbete med att underlätta för 
invånarna att hitta de matproducenter vi har i kommunen.
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I och med detta pågående arbete inom kulturnämnden föreslår kulturförvaltningen att 
kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anse motionen besvarad.

Handlingar
 §34 KN AU Remissyttrande, motion (SD) om att införa matkultur som kulturellt utbud i 

Vallentuna kommun
 Tjänsteskrivelse, Remissyttrande, motion (SD) om att införa matkultur som kulturellt 

utbud i Vallentuna kommun, 2021-08-17
 Remiss, motion (SD) om matkultur

10. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 13:e september 2021.

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

Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-09-07.

Anmälda handlingar
 KN 2021.015-4    Kommunfullmäktige, Taxor och avgifter år 2021 för Disponentvillan
     Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2020
 KN 2021.018-7    Kommunfullmäktige, Kulturskola över kommungränserna – förlängning
     Kommunfullmäktige, Revidering av servicepolicy
     Kommunfullmäktige, Kommunplan 2022-2024
     Plan- och miljöutskottet, Avfallshantering i kommunens verksamheter (2/2)
     Kommunfullmäktige, Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
     Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2020 årsbokslut

11. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 13:e 
september 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 
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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 2021.013-4    Delegationsbeslut enligt 8.1, Tillfälligt ändrade öppettider på biblioteket 2021-

08-23 till 2021-09-05
 KN 2021.038-3    Delegationsbeslut enligt 1.16a, Gällande Grana 11:1 Ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus, 2 st
 KN 2021.042-2    Delegationsbeslut enligt punkt 1.16b, gällande ansökan om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus (6A-6B) inom fastigheten Slumsta 1:31, Orkesta socken
 KN 2021.041-2    Delegationsbeslut enligt punkt 1.16a, gällande ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Lindönäs 5:1, Vallentuna socken
 KN 2021.043-2    Delegationsbeslut enligt punkt 1.16a, gällande ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad inom fastigheten Fastarby 1:21, Össeby-
Garn socken

 KN 2021.046-2    Delegationsbeslut enligt punkt 1.16a, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av fyra enbostadshus, Ösby 5:1

 KN 2021.044-2    Delegationsbeslut enligt punkt 1.16a, Ösby 1:70, Ansökan om förhandsbesked för 
enbostadshus och komplementbyggnad

 KN 2021.039-2    Delegationsbeslut enligt 1.16a, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
 KN 2021.045-2    Delegationsbeslut enligt 1.16b, Ansökan om bygglov för nybyggnad av två parhus 

(1A ‐ 1B) BYA/BTA 68/170 m2 per bostad(fastighet), installation eldstäder och uppförande plank 
och murar, Slumsta 1:108

 KN 2021.050-2    Delegationsbeslut enligt 1.16b, Ansökan om bygglov för nybyggnad av två 
parhus, installation eldstäder och uppförande av plank och murar, Slumsta 1:109

 KN 2021.053-2    Delegationsbeslut enligt 1.16b, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Rörby 
3:16

 KN 2021.049-2    Delegationsbeslut enligt 1.16b, Rivningslov fritidshus BYA/BTA 34 m2, bygglov 
nybyggnad enbostadshus BYA/BTA/OPA 156/153/3m2, installation eldstad, nybyggnad 
garage/förråd BYA/BTA 44m2, Lingsberg 1:82

 KN 2021.024-2    Delegationsbeslut enligt 1.15, remissvar till namnsättning av allmän plats inom 
detaljplanen för Ormsta‐Stensta

 KN 2021.009-2    Delegationsbeslut enligt 1.16a, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus inom fastigheten Ösby 2:3

 KN 2021.056-2    Delegationsbeslut enligt 1.16a, Gällsta 4:16 (Gällstavägen 31), Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus (SHBG 2021‐000342)

 KN 2021.057-2    Delegationsbeslut enligt 1.16a, Målsta 1:2, ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus (SHBG 2021‐000719)
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