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BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 
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Anslaget sätts upp 2020-10-27 Anslaget tas ned 2020-11-18 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 3 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-10-20 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 69 Justering och dagordning 

Camilla Henricsson Bajas (S) utses attjämte ordförandenjustera protokollet. 
Justeringen äger rum måndagen den 26 oktober 2020. 

Dagordningen godkänns därefter. 

ordf.sign:...~L............ just.sign:...gg~...... .. . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-10-20 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2019/59-04 

§ 70 Budgetuppföljning per den 30 september med helårsprognos för 
2020, kultur- och fritidsnämnden 

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 4,5 mnkr, 
vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. 

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av avvikelser kopplade till 
covid-19 och återfinns som både positiva och negativa avvikelser under samtliga 
verksamheter. 

Utfall Budget Prognos Budget AvvikelseprognosKFN sep sep helår helår helår 

(mnkr) 2020 2020 2020 2020 mnkr % 

Intäkter 12,6 14,7 18,2 19,8 -1,6 8% 

Kostnader -138,1 -146,8 -186,4 -192,5 6,1 3% 

Nettokostnader -125,5 -132,0 -168,1 -172,6 4,5 3% 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2020. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen per 
den 30 september med helårsprognos för 2020 för kultur- och fritidsnämnden. 

ordf_sign:-~ --- ----·--- just.sign : ___ ~ -----------
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-10-20 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/72-59 

§ 71 Avveckling av Pris mot rasism, diskriminering och intolerans och 
inrättande av nytt pris 

Den 2 februari 2009, § 7 beslutade kultur- och fritidsnämnden, utifrån uppdrag från 
kommunfullmäktige, att inrätta ett pris mot främlingsfientlighet och rasism. Efter en 
utvärdering 2013 som visade att antalet nomineringar per år var lågt utvidgades priset 
och fick sitt nuvarande namn och inriktning. 

Även med den nya inriktningen har antalet nomineringar per år överlag varit lågt. Sedan 
år 2014 har kommunen vid tre tillfällen valt att inte dela ut priset då inkomna 
nomineringar inte bedömts vara relevanta i förhållande till fastställda bestämmelser. 

Med anledning av att detta har ytterligare en översyn gjorts av priset. Utifrån översynen 
föreslås att Pris mot rasism, diskriminering och intolerans avvecklas. Avvecklingen 
föreslås ske till förmån för inrättande av ett nytt pris, Arets Täby bo, som ska delas ut till 
en person som gjort något extraordinärt som gynnat kommunens intresse. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2020. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- ochfritidsnämndenforeslår fullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 31 december 2020 avveckla 
Pris mot rasism, diskriminering och intolerans. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2021 inrätta priset 
Arets Täbybo. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om 
bestämmelser för Arets Täby bo. 

Expedierat: 
KS 

ordf.sign~ .. ..... .......... . just.sign :.~ 
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PROTOKOLLTÄBVU 2020-10-20 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 72 Muntlig information om Motorikhallen 

Re-chef Jenny Holmberg informerar om processen kring arbetet med att hitta en plats 
med de rätta förutsättningarna för byggandet av en motorikhall. 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 73 Information om kulturskolan 

Information om kulturskolans verksamhet är utskickad. 

Nämnden tackar för informationen 

§ 74 Projektlistan 

Projektlistan som tar upp aktuella uppdrag och projekt gicks igenom. 

§ 75 Information om inkomna klagomål 

Klagomål har inkommit på störande ljud från Hägernäs IP. 

En sammanställning över klagomål som inkommit till Täby kulturskola har skickats ut. 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 76 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har skickats ut. 

Nämnden tackar för informationen. 

just.sign:__ ____ __ _____ __ __ ____ _____ __ _&Bordf_sign:--~ ---- ---
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PROTOKOLLTÄBYU 2020-10-20 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/1-50 

§ 77 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 
• Förteckning över delegationsbeslut daterad den 13 oktober 2020. 

§ 78 Anmälan av meddelanden 

Inkomna meddelanden enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över inkomna skrivelser mm daterad den 13 oktober 2020. 

§ 79 Övrigt 

Verksamhetschef Niklas Roos af Hjelmsäter informerar om att Näsbyparks tennisklubb 
och kommunen har ett kreativt samarbete med att hitta en tillfällig lösning för klubbens 
verksamhet efter det att Näsbyparks tennishall brunnit ner. 

Verksamhetschefen säger vidare att Nordiska motståndsrörelsen gjorde en aktion i 
samband med att barnprogrammet "Bland drakar och dragqueens" skulle hållas på Täby 
bibliotek. Händelsen har polisanmälts. 




