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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Aktuell information från verksamheterna
 Utvärdering "Kulturskola över kommungränser"

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.
 
Kulturnämnden bordlade detta ärende på sitt sammanträde 2021-09-21 (§ 39). 

5. Delårsrapport januari – augusti 2021 (KN 2021.060)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter augusti 
månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under 
året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är 
tertialrapporter/delårsrapport som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som 
verksamhet.

Handlingar
 §38 KN AU Delårsrapport januari – augusti 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-15, Delårsrapport januari-augusti 2021
 Delårsrapport januari-augusti 2021

6. Bibliotekens öppettider 2022 (KN 2021.061)
Förslag till beslut
Kulturnämnden fastställer bibliotekens öppettider under 2022 enligt förvaltningens förslag.
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Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fastställer folkbibliotekens öppettider i Vallentuna. Biblioteken är: biblioteket 
i Vallentuna Kulturhus, Karby bibliotek och Kårsta bibliotek. Karby bibliotek är 
samlokaliserat med ICA Nära Brottbyhallen och Kårsta bibliotek är samlokaliserat med 
Kårsta skola och är ett meröppet bibliotek.

De föreslagna tiderna avser hela år 2022, med reservation för eventuellt tillfälliga ändringar 
pga planeringsdagar, personalutbildning e.dyl.

Handlingar
 §39 KN AU Bibliotekens öppettider 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-23, Bibliotekens öppettider 2022

7. Remissyttrande, motion (V) Om renovering av runstenar och 
runristningar i Vallentuna (KN 2021.032)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anse motionen besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att renovera runstenar och runristningar i 
Vallentuna. Motionen innehåller följande att-satser:

- Att uppdra åt kommunstyrelsen att hemställa hos Länsstyrelsen att kartlägga behovet av 
underhåll av runstenar och hällristningar i Vallentuna kommun och utifrån resultatet 
tillsammans med Länsstyrelsen, Stockholms läns museum, markägare, hembygdsföreningar 
och andra intressenter planera och genomföra underhåll på och röjning runt runstenar och 
ristningar inom Vallentuna kommun.

- Att uppdra åt berörda nämnder och förvaltningar att på lämpligt sätt marknadsföra även 
övriga runstenar och ristningar i kommunen.

Länsstyrelsen har till uppdrag att se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte 
kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. 
Kulturnämndens antikvarie ska ha möte under hösten 2021 med arkeolog med uppdrag från 
Länsstyrelsen för att se över behovet av underhåll av runstenar och ristningar i kommunen. 
Utifrån denna okulära besiktning avgörs vart det finns behov av ifyllning och röjning av 
lämningar. Åtgärder kommer att genomföras utifrån en av förvaltningen upprättad plan.

Förvaltningen kommer att utreda möjligheten att åter instifta så kallade fornfaddrar. Som 
fornfadder åtar sig hembygdsföreningar att se till sina utvalda kulturlämningar minst en gång 
varje år och rapportera eventuella skador till Kulturförvaltningen.

Kulturnämnden marknadsför kommunens runstenar och ristningar sprids via hemsidorna 
Upplev Vallentuna och Naturkartan, Vallentuna Kulturhus Instagram-konto, appen Upptäck 
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Historien, Vallentuna Kulturhus och Biblioteks Facebook-konto och Kulturmiljöpodden 
Finrummet.

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
 §40 KN AU Remissyttrande, motion (V) Om renovering av runstenar och runristningar i 

Vallentuna
 Tjänsteskrivelse- Remissyttrande, motion (V) Om renovering av runstenar och 

runristningar i Vallentuna
 Remiss, motion (V) om renovering av runstenar

8. Sammanträdesplan kulturnämnden 2022 (KN 2021.063)
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesplanering för 2022:

Kulturnämndens arbetsutskott: 1/2, 15/3, 17/5, 6/9, 11/10 och 29/11.

Kulturnämnden: 15/2, 29/3, 7/6, 20/9, 25/10 och 13/12.

Ärendebeskrivning
Varje höst har nämnden i uppdrag att fastställa sammanträdesplanen för kommande 
verksamhetsår.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits för att 
underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Kulturnämndens arbetsutskotts sammanträder i regel klockan 15.00 och Kulturnämndens 
sammanträde förläggs i regel klockan 18.30 med planerade förmöten från klockan 18.00.

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer enligt fastställd
sammanträdesplan eller när ordförande finner det nödvändigt.

Handlingar
 §41 KN AU Sammanträdesplan kulturnämnden 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-23, Sammanträdesplan kulturnämnden 2022
 Sammanträdesplan kulturnämnden 2022

9. Uppdrag gällande förstudie om samlokalisering av kultur- och 
fritidsverksamheter i Karbyskolan (KN 2021.059)
Förslag till beslut
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie 2021-2022 kring 
samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan.
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Ärendebeskrivning
Förstudien kring samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan 2021-2022 
har som syfte att undersöka behov och ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva en 
samlokaliserad kultur- och fritidsverksamhet i Karbyskolans lokaler. Genom studien vill 
kultur- och fritidsförvaltningarna även ta fram en gemensam målbild för de verksamheter som 
skulle ingå i samlokaliseringen.

Handlingar
 §42 KN AU Uppdrag gällande förstudie om samlokalisering av kultur- och 

fritidsverksamheter i Karbyskolan
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-23, Uppdrag gällande förstudie om samlokalisering av kultur- 

och fritidsverksamheter i Karbyskolan
 Bilaga 1, 2021-09-23, Framtagande av förstudie för samlokalisering av kultur- och 

fritidsverksamheter i Karbyskolan

10. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom
till och med den 18:e oktober 2021.

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

Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-10-12.

Anmälda handlingar
     Kommunfullmäktige, antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för 

förtroendevalda
     Kommunfullmäktige, slutrapport, Utredning samlokalisering centrala förvaltningskontor med 

Vallentuna gymnasium
 KN 2021.025-6    Kommunfullmäktige, Tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun

11. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 18:e
oktober 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 
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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 2021.048-2    Delegationsbeslut enligt 1.14, Remiss, plansamråd - Detaljplan för Mörby backe i 

Vallentuna kommun
 KN 2021.047-2    Delegationsbeslut enligt 1.14, Remiss, plansamråd - Detaljplan för del 2 av 

Rickebyhöjd i Vallentuna kommun
 KN 2021.055-2    Delegationsbeslut enligt 1.16b, ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och garage, Sursta 1:8 (SHBG 2021‐000723)
 KN 2021.058-2    Delegationsbeslut enligt 1.16a, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus, Lilla Garn 1:1 (SHBG 2021–000748)
 KN 2021.068-2    Delegationsbeslut enligt 1.16a, Markims‐ Bergby 1:2, ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
 KN 2021.013-5    Delegationsbeslut enligt 7.1, ändrat öppethållande, Biblioteket i Kulturhuset, 

tisdag 19 oktober till onsdag 20 oktober 2021
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