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Regler för kulturcheck
Dnr KFN 19/0150

Beslut
1. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film,
foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets
förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige
för beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S), Hibo Salad Ali (S) och Maikki
Lemne (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till Kultur- och
fritidskontoret från sammanträdet den 18 februari för att få svar på elva frågor
innan beslut fattas. I denna tjänsteskrivelse svarar kontoret på frågorna.
Kultur- och fritidskontoret har tagit fram regler som ska omfatta alla anordnare
som ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto,
digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro
kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som
för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.
I och med beslut ändrats namnet från Kulturskolecheck till Kulturcheck och
inbegriper konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur,
film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Detta för att
tydliggöra och förenkla.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18
februari 2020 – Regler för kulturcheck

•

Tjänsteskrivelse Regler för Kulturcheck daterat 2020-01-21

•

Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3
februari 2020.

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019.

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019.

•

Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019.
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
2. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film,
foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning.
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets
förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige
för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Naser Vukovic (S) yrkar på återremiss av ärendet. Ordförande finner att det
finns två förslag till beslut på sammanträdet, kontorets förslag till beslut och
förslag om återremiss.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden
kan fatta beslut idag. Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och
yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
1. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Internkontroll uppföljning 2019 för
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 20/0013

Beslut
Kultur-och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan
2019 för Kultur-och fritidsnämnden i enlighet med Kultur-och fritidskontorets
förslag.

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för intern styrning och kontroll (antaget den 7
maj 2014) ska nämnderna årligen
•

följa upp arbetet med intern styrning och kontroll, och

•

rapportera till Kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning
och kontroll.

I uppföljningsrapporten i bilagan presenteras de kontrollmoment och åtgärder
som innefattades i nämndens interna kontrollplan för 2019, antagen den 4
december 2018.
Åtgärder kopplat till riskerna på kulturskolan gällande ljudnivå, trängsel och
stress samt otillräckliga utrymningsvägar är försenade då Ekhammarprojektet
avstannat. Det är oklart när och om det kommer att aktualiseras igen.
I uppföljningsrapporten presenteras samtliga kontrollmoment och åtgärder som
genomförts under 2019:
•

Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment

•

Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i
samband med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de
eventuella åtgärder som vidtagits under året.

Beslutsunderlag
•

Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019 Kultur- och
fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur-och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan
2019 för Kultur-och fritidsnämnden i enlighet med Kultur-och fritidskontorets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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