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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Vallbostrand 24 A kl. 18:30-19:37

Beslutande 
närvarande

Helena Klange (KD) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), 
Karin Unnerstad (L), Lars Nordesjö (MP), Felix Gravél (S), Susanna 
Kriström (SD), Göran Eriksson (M)  ersätter Annelie Voujärvi (M), 
Birgitta Hansson (S)  ersätter Monique Nilsfors (S) (2:e vice ordförande), 
Eleonor Haking (C)  ersätter Bengt Dahlbeck (C)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Birgitta Karlsson (KD), Camilla Blacker Wallinsson (M), Tomas Halén (L), 
Isabella Poulsen (MP), Irene Rybrink (S)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Marie Gustavsson (Bibliotekschef), 
Anders Dahlgren (Enhetschef kultur), Jerker Axelsson (Kulturskolechef), 
Elisabeth Byström (Controller), Jesper Westberg (kommunsekreterare), 
Charlotta Burlin (Kultursekreterare)

Paragrafer §§58-71

Justerande Felix Gravél (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 Felix Gravél (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§58 Val av justerare
§59 Fastställande av dagordning
§60 Verksamheten informerar
§61 Månadsuppföljning januari – oktober 2021
§62 Verksamhetsplan kulturnämnden 2022 - 2024

§63 Återrapportering om planerade och genomförda insatser utifrån resultatet av Ung 
Livsstil

§64 Revidering av kulturnämndens delegationsordning
§65 Uppdrag att utforma en kulturstrategi
§66 Beslut att kulturnämndens sammanträden 2022 ska vara offentliga

§67 Revidering av styrdokument i kommunala författningssamlingen: 
Biblioteksverksamheten

§68 Revidering av regler för bidrag till kulturverksamhet
§69 Bidrag till kulturverksamhet 2022
§70 Anmälningar för kännedom
§71 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 58
Val av justerare
Beslut
Kulturnämnden utser Felix Gravél (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 59
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 60
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 
Aktuell information från verksamheterna
 
Kulturskolan
Förvaltningen informerade bland annat om att Kulturskolan just nu har julavslutningar och 
programverksamhet men tar hänsyn till coronapandemin. 
 
Kulturenheten 
Förvaltningen informerade bland annat om att kulturenheten har haft möte med 
kulturföreningar i Vallentuna och diskuterat hur de har påverkats av pandemin och hur de ser 
på framtiden. Många föreningar har klarat sig bra under pandemin. Många föreningar har fått 
behöva ställa in flera arrangemang. Men de har istället arrangerat aktiviteter som har varit 
säkra med hänsyn till pandemin.
 
Biblioteket
Förvaltningen informerade bland annat om att all verksamhet är igång i biblioteken. 
Förvaltningen informerade också om att Vallentuna bibliotek har firat 70 år med VIP kväll i 
kulturrummet den 9 dec. Bland annat gav Lotta Olsson deckartips.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 61
Månadsuppföljning januari – oktober 2021 (KN 2020.068)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen för oktober 
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.

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
 §46 KN AU Månadsuppföljning januari – oktober 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-10, Månadsuppföljning januari - oktober 2021
 Månadsrapportering januari-oktober 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 62
Verksamhetsplan kulturnämnden 2022 - 2024 (KN 2021.079)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för 2022 – 2024 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.
 
Reservationer
Susanna Kriström (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för egen kommunplan och 
budget. (Se protokollsbilaga 1 - Reservation (SD) till ärendet "Verksamhetsplan 
kulturnämnden 2022 - 2024").

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2022 - 2024 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:
Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål med prioriterade områden
• En övergripande fördelning av nämndens driftsbudget
• En övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget per projekt

I bilaga finns kulturnämndens verksamhetsplan 2022 – 2024.

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
 §47 KN AU Verksamhetsplan kulturnämnden 2022 - 2024
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan kulturnämnden 2022 - 2024
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 63
Återrapportering om planerade och genomförda insatser utifrån resultatet 
av Ung Livsstil (KN 2021.017)
Beslut
Kulturnämnden godkänner de planerade och genomförda insatserna som finns i bilagan Ung 
Livsstil Återrapportering och anser att de är förenliga med resultatet från Ung Livsstil.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden gav i mars 2021 i uppdrag till kulturförvaltningen att följa upp och planera 
insatser utifrån resultatet och slutsatserna från forskningsstudien Ung Livsstil. Ung Livsstil 
genomfördes under 2019/2020 i syfte att studera kultur, idrott, fritid och hälsa bland 
ungdomar i åldern 13-15 år.

Sammanfattningsvis pekar resultatet från Ung Livsstil på att det skett en viss ökning bland 
ungdomar som vill vara i kulturhuset, biblioteket och att delta i kulturskolans verksamhet, att 
både flickor och pojkar efterfrågar fler mötesplatser med både öppen verksamhet och 
kulturevenemang, att läsningen bland pojkar fortsätter att minska och att valet av 
fritidsaktiviteter är delvis kopplat till barn och ungas socioekonomiska bakgrund.

Utifrån studiens resultat och slutsatser kring kulturskola, bibliotek och kulturenhet i 
Vallentuna kommun har varje enhet planerat och genomfört konkreta insatser utifrån uppsatta 
mål. I målformuleringarna inkluderades även de utmaningar som respektive enhetschef 
upplevde som relevanta utifrån forskningsstudien. Genom att integrera insatserna i det 
ordinarie arbetet har varje enhet utifrån befintliga resurser effektivt svarat upp mot resultatet 
från Ung Livsstil. Att arbeta utifrån mätbara mål gör att insatserna kontinuerligt kan följas 
upp och jämföras med kommande resultatet från Ung Livsstil.

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
 §48 KN AU Återrapportering om planerade och genomförda insatser utifrån 

resultatet av Ung Livsstil
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-03, Återrapportering om planerade och genomförda 

insatser utifrån resultatet av Ung Livsstil
 Ung Livsstil_återrapportering
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 64
Revidering av kulturnämndens delegationsordning (KN 2021.077)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente. Med ett 
antal förbehåll får denna beslutanderätt delegeras till ett utskott, en ledamot eller ersättare, 
eller till en anställd. Delegering av beslutsrätten görs generellt i en delegationsordning.

För ett antal år sedan genomfördes en kommunövergripande översyn av samtliga nämnders 
delegationsordningar. En ambition i översynen var att samtliga nämnders 
delegationsordningar skulle utgå från samma struktur och utformning när det gäller 
exempelvis allmänna juridiska ärenden, ekonomi, upphandling och personalfrågor.

I samband med att nämnderna reviderar sina delegationsordningar så ändras även vissa beslut 
inom den gemensamma delen. För att harmonisera de gemensamma delarna har kansliet gjort 
en mindre översyn av nämndernas delegationsordningar. Utgångspunkten har varit att 
förbättringar som gjorts inom vissa nämnders delegationsordningar ska komma alla nämnder 
till del.

Nu föreslås därav mindre ändringar gällande förändring av organisation inom förvaltningen, 
hanteringen av yttranden, anställning och tillförordnanden gällande personal samt 
entledigande av dataskyddsombud.

Förslaget till revideringen av kulturnämndens delegationsordning är bifogad som en bilaga till 
ärendet. Bilagan heter ”Bilaga 1 – Förslag till revidering av kulturnämndens 
delegationsordning”. Gulmarkerad text i förslaget är text som föreslås att läggas till i 
delegationsordningen, och överstruken text är text som föreslås att strykas ur 
delegationsordningen.

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
 §49 KN AU Revidering av kulturnämndens delegationsordning
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-10, Revidering av kulturnämndens delegationsordning
 Bilaga 1 - Förslag till revidering av kulturnämndens delegationsordning
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§ 65
Uppdrag att utforma en kulturstrategi (KN 2021.078)
Beslut
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma en långsiktig strategi i syfte att skapa 
en tydlig riktning för kulturen där följande uppdrag inkluderas:
-          Att skapa en långsiktig plan för utvecklingen av kulturen i Vallentuna.
-          Att genomföra en översyn av kulturnämndens bidrag och föreslå bidragsformer som är 
relevanta utifrån den nya strategin.
 
Uppdraget ska återrapporteras till kulturnämnden under år 2022.

Ärendebeskrivning
En kulturstrategi ska fungera som ett övergripande strategiskt styrdokument som beskriver 
kulturnämndens gemensamma riktning och konkretiserar ambitionen i frågor som rör kultur i 
Vallentuna kommun. Strategin ska följas upp med kulturplaner samt årsvisa 
verksamhetsplaner som konkret beskriver de insatser som ska genomföras för att förverkliga 
ambitionen med strategin. Strategin är ett levande styrdokument som bör ses över och 
revideras vid behov. Genom en gemensam strategi vill kulturförvaltningen skapa en tydlig 
riktning för kulturen för att kunna genomföra prioriterade satsningar som ligger i linje med 
nämndmål och den kommunövergripande visionen med de strategiska nycklarna.

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
 §50 KN AU Uppdrag att utforma en kulturstrategi
 Tjänsteskrivelse 2021-11-11, Uppdrag att utforma en kulturstrategi

11 / 19

Comfact Signature Referensnummer: 26857SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14
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§ 66
Beslut att kulturnämndens sammanträden 2022 ska vara offentliga (KN 
2021.076)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att kulturnämndens samtliga sammanträden år 2022 ska vara 
offentliga, däremot kan nämnden besluta under ett pågående sammanträde att sammanträdet 
ska stängas under någon eller flera punkter 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 offentliga sammanträden. Offentliga 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 offentligt eller inte. 
Nämnden kan också besluta att sammanträdet endast ska vara offentligt vid vissa punkter på 
sammanträdets dagordning, samt att hela sammanträdet är offentligt men att nämnden kan 
besluta under sammanträdet att det ska stängas under någon eller flera punkter på grund av att 
en ledamot eller ersättare önskar det.
 
Ett sammanträde som sker på distans via video kan också vara offentligt om medborgare har 
möjlighet att följa sammanträdet som åhörare på distans via video.
 
Kulturnämndens samtliga sammanträden år 2022 föreslås vara offentliga, däremot kan 
nämnden besluta under ett pågående sammanträde att sammanträdet ska stängas under någon 
eller flera punkter på grund av att en ledamot eller ersättare önskar det.

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
 §51 KN AU Beslut att kulturnämndens sammanträden 2022 ska vara offentliga
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-03, Beslut att kulturnämndens sammanträden 2022 ska 

vara oiffentliga
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Kulturnämnden 2021-12-14
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§ 67
Revidering av styrdokument i kommunala författningssamlingen: 
Biblioteksverksamheten (KN 2021.066)
Beslut
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
kulturförvaltningens förslag till revidering av ”Taxor och avgifter inom 
biblioteksverksamheten”.

Kulturnämnden beslutar att godkänna Kulturförvaltningens förslag till revidering av övriga 
styrdokument listade i tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 § 127 att samtliga styrdokument ska ses över av 
respektive nämnd minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov.

Mot bakgrund av detta har kulturförvaltningen gått igenom samtliga styrdokument rörande 
biblioteksverksamheten. Biblioteksplan 2020-2025 antogs 2020-10-12 och är därför ej med i 
denna översyn.

- Tentamensavgift på bibliotek
- Avgifter för kopiering – Vallentuna kulturhus och bibliotek
- Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten
- Riktlinjer för medier

Som bilagor medföljer samtliga styrdokument där förslag till tillägg är gulmarkerade och 
förslag till text som skall tas bort är överstruken. För förtydligande av förslag till åtgärder i 
samtliga styrdokument se bifogat dokument ”Uppföljning av styrdokument i kommunala 
författningssamlingen, Biblioteksverksamheten”.

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
 §52 KN AU Revidering av styrdokument i kommunala författningssamlingen: 

Biblioteksverksamheten
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-10, Revidering av styrdokument i kommunala 

författningssamlingen: Biblioteksverksamheten
 Uppföljning av styrdokument, kommunala författningssamlingen, 

Biblioteksverksamheten
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 Tentamenavgift på biblioteket
 Avgifter för kopiering, Vallentuna kulturhus och bibliotek
 Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten
 Riktlinjer för Bibliotek Vallentunas medieförsörjning
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§ 68
Revidering av regler för bidrag till kulturverksamhet (KN 2021.064)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna de reviderade reglerna för bidrag till kulturverksamhet.

Ärendebeskrivning
Bidragsreglerna revideras för att skriva in ett tillägg med hänvisning till de 
kommunövergripande riktlinjerna för föreningsstöd inom Vallentuna kommun som 
behandlades på KS 2020.240.
Tillägget är följande:
Vallentuna kommun har nolltolerans mot sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, 
diskriminering och våldsbejakande extremism. Kommunen arbetar aktivt för en hållbar 
utveckling och ökad miljömedvetenhet. När du accepterar stöd av Vallentuna kommun är du 
skyldig att följa dessa riktlinjer.

Tillägget skrivs in i reglerna under följande stycke:
Kulturnämnden i Vallentuna beviljar föreningar och organisationer bidrag för anordnande av 
kulturella arrangemang. Enskilda personer kan få stöd för genomförandet av ett arrangemang. 
En förutsättning är att arrangemanget har lokal anknytning och/eller kan bedömas vara av 
allmänt intresse för kommuninvånarna. Bidrag beviljas inte till någon arrangör vars 
verksamhet kan medföra störning av ordningen eller befaras innebära olaglig 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
 §53 KN AU Revidering av regler för bidrag till kulturverksamhet
 Revidering av regler för bidrag till kulturverksamhet
 Förslag till reviderade regler för kulturbidrag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 69
Bidrag till kulturverksamhet 2022 (KN 2021.065)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att utbetala kulturbidrag enligt följande:
Vuxenprogram:
Frösunda hembygdsförening 8 000 kr, Jazzklubb Nordost 40 000 kr, Orkesta 
hembygdsförening 10 000 kr, Sverigefinska kulturföreningen 15 000 kr,
Vallentuna biblioteks vänner 9 375 kr, Vallentuna Bluesförening 30 000 kr, Vallentuna Dans- 
och Musikförening 30 000 kr, Vallentuna hembygdsförening 15 000 kr, Vallentuna 
Konstförening 20 000 kr, Vallentuna RPG-grupp 15 000 kr, Össeby hembygdsförening 35 
000 kr.
Barnprogram:
Orkesta hembygdsförening 12 000 kr.
Övrigt kulturstöd:
Konst i Roslagen/Vallentuna Konstförening 17 000 kr.
Totalt alla program, summa: 256 375 kr.

Ärendebeskrivning
Anslaget för bidrag till offentlig programverksamhet och kulturprojekt är 310 000 kr för år 
2022. Sammanställning av bidragsansökningar redovisas i bilaga. I sammanställningen 
redovisas också beviljat och hittills utbetalt bidrag till respektive kulturaktör 2021.

Bidraget kan sökas under hela året så länge det finns pengar kvar. Nu har 12 kulturaktörer 
hittills ansökt om bidrag till kulturverksamhet 2022. Med stor sannolikhet kommer fler 
arrangörer att ansöka om kulturbidrag under verksamhetsåret 2022 och därför fördelas inte 
hela summan på decembernämnden. Med pandemin i ryggen så har inte alla arrangörer 
kommit igång med sina program och aktiviteter ännu men det verkar som att år 2022 blir ett 
mer normalt programår.

Under år 2021 har hittills 12 aktörer ansökt om bidrag. De flesta av arrangörernas inplanerade 
aktiviteter för första halvåret blev inställda på grund av Corona-pandemin och därför 
betalades inte heller garantibidraget ut. Vissa av vårens aktiviteter har dock flyttats till 
höstterminen och en större summa årets beviljade bidrag kommer fortfarande att kunna 
betalas ut.

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
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 §54 KN AU Bidrag till kulturverksamhet 2022
 Bidrag till kulturverksamhet 2022
 Sammanställning av bidragsansökningarna 2022
 Kulturbidrag 2022 - kommentarer
 Ansökan om kulturbidrag, Frösunda hembygdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, Jazzklubb Nordost
 Ansökan om kulturbidrag, Gökotta Fågelskådning
 Ansöka om kulturbidrag, "Sorgestigen"
 Ansökan om kulturbidrag, "Jordstjärnor"
 Ansökan om kulturbidrag, Morsdagsfirande
 Ansökan kulturbidrag, Vallentuna Biblioteks Vänner
 Ansökan om kulturbidrag, Bluesaktiviteter
 Ansökan kulturbidrag, VaDoM Vallentuna Dans och Musik förening
 Ansökan kulturbidrag, Vallentuna hembygdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, 1v1us1K1Töredrag i samband med årsmöte Mars-22, 

Vallentuna hembygdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, Bussutflykt till kulturhistoriskt intressanta miljöer 

september 2022, Vallentuna hembygdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, Midsommarfirande 2022, Vallentuna hembygdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, Utflykt till kulturhistoriskt intressanta miljöer i 

Vallentunas grannskap April-maj 2022, Vallentuna hembygdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, Vallentuna konstförening
 Ansökan om kulturbidrag, RPG Vallentuna
 Ansökan om kulturbidrag, Össeby hembygdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, Midsommarfirande
 Ansökan om kulturbidrag, Dockteater
 Ansökan om kulturbidrag, Dockteater
 Ansökan om kulturbidrag, Julgransplundring
 Ansökan om kulturbidrag, Konst i Roslagen

17 / 19

Comfact Signature Referensnummer: 26857SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 70
Anmälningar för kännedom
Beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 6:e december 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med handlingar och protokoll som har 
anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-11-30.

Beslutsunderlag
  Kommunfullmäktige, deltagande på distans i fullmäktige, styrelsens och nämndernas 

sammanträden
  Kommunfullmäktige, revidering av arkivreglemente
  Minnesanteckningar till samråd för Kultur- och Fritidsförvaltningarna med 

Funktionshinderrådet (KFR) 2021-04-16
  Minnesanteckningar till samråd för Kultur- och Fritidsförvaltningarna med 

Funktionshinderrådet (KFR) 2021-09-06
  Minnesanteckningar till samråd för Kultur- och Fritidsförvaltningarna med 

Funktionshinderrådet (KFR) 2021-01-22
  Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
  Beslut, Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
  Kommunstyrelsen, Uppföljning av handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld
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§ 71
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 6:e 
december 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 2021.070-2  Delegationsbeslut enligt 1.16a, Vreda 1:18, ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
 KN 2021.071-2  Delegationsbeslut enligt 1.16a, Ösby 5:1 Ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av tre enbostadshus och tre komplementbyggnader. (Återremittering)
 KN 2021.072-2  Delegationsbeslut enligt 1.16a, Brottby 4:3, Förhandsbesked för 

nybyggnad av 3 enbostadshus därtill 3 gäststugor och 3 garage/carports
 KN 2021.073-2  Delegationsbeslut enligt 1.16b, Målsta 1:2, Ansökan om bygglov för 

nybyggnad av två st enbostadshus BYA152m² st, och rivning av bef enbostadshus (SHBG 
2021‐000859)

 KN 2021.074-2  Delegationsbeslut enligt 1.16b, , Vreda 2:9 Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (SHBG 2021‐000937)

 KN 2021.069-2  Delegationsbeslut enligt 1.14, Yttrande gällande plansamråd för 
detaljplan för ställverket, del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297

 KN 2021.075-2  Delegationsbeslut enligt 1.16b, yttrande på remiss gällande ansökan om 
bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (LSS), Sursta 1:16

 AVT 2021.083-2  Delegationsbeslut enligt 1.4 - Personuppgiftsbiträdesavtal, StudyAlong
 KN 2021.061-4  Delegationsbeslut enligt 7.1, Ändrat öppethållande, biblioteket i 

Vallentuna kulturhus, onsdag 12 januari 2022
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Kulturnämnden möte 20211214. 

 

Reservation punkt 5. 

 

Sverigedemokraterna Vallentuna reserverar sig till förmån för egen kommunplan och budget. 

 

 

 

 

Sverigedemokraterna Vallentuna  

Susanna Kriström  
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