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PROTOKOLLTÄBYU 2020-12-07 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 80 Justering och dagordning 

Annelie Preve (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger rum 
tisdagen den 15 december 2020. 

Dagordningen godkänns därefter. 

just.sign: ... ... f. ...~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-07 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/52-55 

§ 81 Ansökan om anläggningsbidrag till Täby Konstsnöspår säsongen 
2020/2021 

Täby konstsnöspår har ansökt om ett anläggningsbidrag på 250 tkr för säsongen 
2020/2021. 

Täby Konstsnöspår har sedan 2015 årligen ansökt om bidrag. Kultur-och fritidsnämnden 
beviljade den 23 oktober 2015 Täby Konstsnöspår ett bidrag på 125 tkr och den 18 

oktober 2016, § 87 beviljades föreningen 250 tkr. Ansökan för säsongen 2017/2018 

avslogs av kultur-och fritidsnämnden den 12 september 2017, § 78. Ansökan för säsongen 
2019/2020 avslogs av kultur-och fritidsnämnden den 22 oktober 2019, § 96. 

Kultur och fritid föreslår att ansökan rörande säsongen 2020/2021 beviljas med ett 
belopp av 100 tkr. Bidraget möjliggör ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva 
verksamhet under kommande säsong då säsongen 2019/2020 endast möjliggjorde tre 
veckors öppethållande vilket gav minskade intäkter. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2020. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja Täby Konstsnöspår ett anläggningsbidrag 
om 100 tkr för säsongen 2020/2021. 

Expedieras: 

Täby Konstsnöspår 



5 

PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-07 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/87-04 

§ 82 Årsbudget 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2021 med budget för år 2021. Enligt 
fullmäktiges beslut uppgår kultur- och fritidsnämndens budget till 174,8 mnkr för år 
2021. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2021 har förslag till årsbudget för kultur
och fritidsnämnden utarbetats. I övrigt gäller kommunfullmäktiges styrning av kultur
och fritidsnämndens verksamhet med de mål och uppdrag som framgår av verksamhets
planen. 

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 innebär en nettokostnadsökning med 
2,2 mnkr (1 %) jämfört med 2020. 

Utöver de generella uppräkningarna har budgeten justerats med hänsyn till kommunens 
sänkta internränta samt översyn av nämndens internhyror. 

Fördelning per enhet framgår av rapport årsbudget 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden uppgår 
år 2021 till 397,4 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens investering i inventarier uppgår till 
1,6 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2020. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna årsbudget 2021 för kultur- och 
fritidsnämnden enligt rapport daterad den 1 december 2020, reviderad bilaga 1 till 
tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2020. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna pengbelopp för 
musikskoleverksamheten enligt förslag i rapport årsbudget 2021 för kultur- och 
fritidsnämnden, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2020. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna fördelning av inventariebudget 
inom kultur- och fritidsnämnden 2021 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat 
den 1 december 2020. 

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna fördelning av årsbudget för bidrag 
till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2021, enligt 
bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2020. 

5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde 2021, enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtande 
daterat den 1 december 2020. 

ordf.sign~ .. .......... ...... just.sign: ........ • /t. . &_-f✓• 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-12-07 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/87-04 

§ 82 forts 

Anteckning 
Det antecknas till protokollet att Camilla Henricsson Bajas (S) inte deltar i beslutet med 
hänvisning till socialdemokraternas eget budgetförslag. 

Uttalande 
Camilla Henricsson Bajas (S) medges att lämna ett uttalande till protokollet (bilaga 1). 

/ 

..!l,~-:vjust.sign: ...... 
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Socialdemokraterna i Täby 

Uttalande 

Ärende 3 -Årsbudget 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Socialdemokraterna deltar inte i dagens beslut avseende årsbudget 2021 för kultur-och 
fritidsnämnden. 
Vi hänvisar till vårt eget budgetalternativ som förelades kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med behandlingen av verksamhetsplan för Täby kommun. 

Att deltagaravgiften till kulturskolan sänks med 50% 
Att fältassistenter med ansvar för nattvandringar återinrättas 2021 
Att nolltaxa för barn- och ungdomsidrotten införs 
Att biblioteket i Hägernäs flyttas till Hägernäs centrum 
Att kommunen snarast utreder var en tredje ishall och en inomhushall för fotboll 
lämpligast kan byggas 
Att den individuella kommunala musikundervisningen återinförs 
Att KFN delas i två nämnder, en för idrott och en för kultur 
Att kommunen börjar använda hundra procent nedbrytbart, komposterbart, organiskt 
och återvinningsbart granulat på kommunens konstgräsplaner 

Täby 2020-12-07 

För Socialdemokraterna i Täby 

a}i 
Camilla enricsson Bajas (S) 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-12-07 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/86-04 

§ 83 Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2021 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 
Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges 
kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för 
den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Den interna kontrollplanens 
granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys. 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till intern kontrollplan 2021 omfattar följande 
riskområden: 

• Upphandling 
• Fakturering enligt beslutad taxa 
• Obetalda hyresfakturor 
• Riktlinjer 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2020. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2021 enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2020 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-12-07 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/85-55 

§ 84 Revidering av anläggningsplanen 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 mars 2019, § 24 att ge verksamhetschefen i 
uppdrag att ta fram en anläggningsplan till nuvarande och kommande behov av 
idrottsanläggningar. 

Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden den 8 juni 2020, § 42 beslutade 
kommunstyrelsen den 21 september 2020, § 120 att anta "Anläggningsplan för kultur
och fritidsnämndens idrottsanläggningar 2020 - 2030" . Kommunstyrelsen beslutade 
också att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att årligen se över och revidera 
anläggningsplanen för att sedan överlämna den till kommunstyrelsen för att inlemmas i 
kommunens samlade arbete med verksamhetsplanen. 

I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag har verksamhetsområdet kultur och fritid 
utarbetat ett förslag till revidering. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2020. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta reviderad version av 
"Anläggningsplan för kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar 
2020 - 2030". 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna reviderad version av 
"Anläggningsplan för kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar 
2020 - 2030" till kommunstyrelsen för att inlemmas i kommunens samlade 
arbete med verksamhetsplanen. 

Uttalande 
Camilla Henricsson Bajas (S) medges att lämna ett uttalande till protokollet (bilaga 1). 

ordf.sig~ ... • ....... .. ....... just.sign: .... .. ..1-..&v(.,, 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Uttalande 

2020-12-0E.;1 

Ärende 5: Revidering av anläggningsplanen 

Vi socialdemokrater anser fortfarande att den anläggningsplan som vi antog i juni och som nu 

reviderats ska vara mer konkret. 

Den uppdatering som skett i denna reviderade upplaga saknar fortfarande det vi anser att en 

anläggningsplan ska innehålla, såsom behovsinventering och konkreta lösningar. 

Det kan vara allt från var eventuella omklädningsrum behövs, vilka befintliga anläggningar som 

behöver renoveras och när, till var behov av nya anläggningar finns, och var de bör placeras, med 

tydliga tidsplaner och genomförandetider. 

De anläggningar som nämns i anläggningsplanen är redan beslutade anläggningar. 

Att gå igenom beläggning och nyttjandegrad, och framtida beräknad beläggning bör göras redan nu 

och därefter kontinuerligt. 

Att innan beslut och prioriteringar görs, tillsammans med föreningslivet nogsamt gå igenom 

önskemål och hur de ser på dagens situation och framtida behov. 

Denna revidering innehåller uppdaterade nyckeltal och två nya avsnitt, ett gällande 

anläggningsplanens roll i kommunens lokalförsörjningsprocess och ett gällande beslutade 

investeringar framåt rörande idrottsanläggningar. 

Vi hoppas att de framtida revideringarna ska vara mer konkreta och tydliga gentemot våra 

föreningar och innevånare 

Täby 2020-12-07 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-07 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/45-50 

§ 85 Anmälan om inrättande av ytterligare temporär stödform till 
föreningslivet med anledning av covid-19 

Information om att ytterligare en temporär stödform till föreningslivet har inrättats med 
anledning av covid-19 är utskickad. 

Nämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-07 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 86 Redovisning av alliansuppdrag 

En sammanställning över status på alliansuppdrag har skickats ut. 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 87 Redovisning av utbetalda föreningsbidrag 2020 

Till handlingarna för dagens sammanträde har bifogats en lista över utbetalda 
förenings bidrag. 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 88 Muntlig information om kulturskolan 

Resultatenheschef Lisbeth Säll informerar bland annat om elevsituationen, pandemins 
inverkan på verksamheten och kulturskola över kommungränserna. 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 89 Projektlistan 

Projektlistan som tar upp aktuella uppdrag och projekt gicks igenom. 

ordf.sig~ .............. ... . just.sign: ...... ....i..Ld__ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-07 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 90 Information om inkomna klagomål 

Ett klagomål rörande kanadagäss och annan sjöfågel som förorenar vid Ängsholmsbadet 
har inkommit. 

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

Nämnden tackar för informationen. 

§ 91 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har skickats ut. 

VerksamhetschefNiklas Roas af Hjelmsäter informerar om att kommunen har en god 
dialog med Näsbyparks tennisklubb om hur man ska gå vidare efter branden i 
Näsbyparks tennishall. 

Nämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-07 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/1-55 

§ 92 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 
• Förteckning över delegationsbeslut daterad den 30 november 2020 

§ 93 Anmälan av meddelanden 

Inkomna meddelanden enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över inkomna skrivelser mm daterad den 30 november 2020. 

§ 94 Övrigt 

Ordförande Birgitta Kaasik tackar både nämnd och tjänstepersoner för ett gott samarbete 
under året och önskar alla en god jul. 

1:e vice ordförande Thomas Helleday tackar ordförande för ett gott samarbete och önskar 
henne en god jul. 




