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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-10 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-10 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 1 Justering och dagordning 

Camilla Henricsson Bajas (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen 
äger rum onsdagen den 17 februari 2021. 

Dagordningen godkänns därefter. 

ordf_sign:~ --- ------- --- ---- just.sign:~E. _____ ____ _ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-10 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 2 Muntlig förhandsinformation om preliminärt bokslut 2020 

Controller Malin Jonsson redogör för det preliminära resultatet av bokslut 2020. 

Nämnden tackar för informationen. 

ordf.sig~ ---·· ·· ········· just.sign: __@g____________ _ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-10 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/82-54 

§ 3 Utmaning av Ung kultur 

Kommunfullmäktige antog den 24 maj 2010, § 39 en policy för utmaningsrätt. Den 26 

september 2020 inkom Creative Music International AB (CMEI) med en avsiktsförklaring 
i vilken företaget angav att det avsåg att utmana den kommunala verksamhet som bedrivs 
inom ramen för Ung musik. Den 26 november 2020 inkom en bekräftelse på att CMEI vill 
genomdriva utmaningen samt att den omfattar hela verksamheten inom Ung kultur. 
Grunden till utmaningen är att CMEI anser att de kan driva verksamheten mer 
kostnadseffektivt och med högre kvalitet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2019, § 63 om en ny organisation för Täby 
kulturskola. Den nya organisationen innebär att Täby kulturskola består av fem olika 
enheter, den anslagsfinansierade egen regi-verksamheten Ung kultur samt en 
pengfinansierad del bestående av fyra upphandlade privata musikskolor. 

Ung kulturs verksamhet ska kontinuerligt utvärderas och ett samlat resultat av 
utvärderingarna ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden senast 
den 31 oktober 2022. Den nya verksamheten beräknas vara helt uppbyggd år 2024. 

Innan några större beslut fattas om ny inriktning och förändring av Täby kulturskola är 
det viktigt att den nya verksamheten får verka för att det ska finnas tillräckliga underlag 
att utgå från. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 februari 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- ochfritidsnämndenföreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte anta utmaningen avseende Ung kulturs verksamhet 
med hänvisning till vad som framgår i tjänsteutlåtande daterat den 8 februari 2021. 

Expedierats: 

KS 

CMEI 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-10 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/68-54 

§ 4 Upphandling av musikskoleutförare 

Nuvarande avtal avseende musikundervisning (KFN 2018/62-51) löper ut den 31 juli 2021 

med möjlighet till förlängning upp till två år med ett år i taget. Kommunen har valt att 
inte förlänga avtalet utan påbörja en ny upphandling dels för att få in fler aktörer och dels 
för att få till ett tydligare avtal. 

Antalet utförare ökar från fyra enligt befintligt avtal till max åtta utförare i den nya 
upphandlingen. 

Jämfört med tidigare upphandling innehåller upphandlingsdokumenten fler obligatoriska 
krav (avseendet.ex. samarbete och bemötande mot kommunen och andra utövare, 
lärarkompetens, undervisning) samt hävningsgrunder. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upphandlingsdokumenten 
avseende upphandling av musikskoleutförare. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidschefen får i uppdrag att 
anta leverantörer/utförare, teckna avtal samt, om nödvändigt, fatta beslut om att 
avbryta upphandlingen. 

. . &JfB7Just.s19n: ..... ..... ..... ..... ...... ...... . 

https://avseendet.ex
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-10 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/8-54 

§ 5 Revidering av "Regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun" 

Nuvarande avtal med musikskoleutförare (KFN 2018/81-54) går ut den 31juli 2021 
varför en ny upphandlingsprocess påbörjats. För att få en flexibilitet i individvalssystemet 
och möjlighet att göra förändringar under avtalsperioden hänvisas i avtalet till "Regelverk 
för musikskoleverksamhet i Täby kommun". 

I och med att nuvarande avtal med musikskoleutförare går ut den 31 juli 2021 och en ny 
upphandling förbereds, har nuvarande regelverk reviderats och uppdaterats. Utöver 
redaktionella ändringar innehåller regelverket dessa förändringar: 

• Uppdaterad information om anmälningsförfarandet i projektet "Kulturskola över 
kommungränserna". 

• Uppdaterade sista uppsägningsdatum av kurs för vår- och höstterminen 2021 

Utförlig information om förväntningar på musikskoleutförare när det gäller samarbete, 
trakasserier, uppträdande i fysiska och digitala möten samt i sociala medier samt ett 
förtydligande kring sund konkurrens. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna revidering av "Regelverk för 
musikskoleverksamhet i Täby kommun (2019-08-01)". 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att regelverket träder i kraft 
den 18 mars 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-02-10 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/13-55 

§ 6 Anläggande av konstgräsplan vid Brinkskolan 

Befintlig grusplan intill Brinkskolan nyttjas idag inte av föreningslivet i Täby. Det finns 
goda förutsättningar för att anlägga en konstgräsplan på den nuvarande grusplanen. 
Planen skulle då bli anpassad för verksamhet kopplad till barn i yngre åldrar. 

En ny konstgräsplan möjliggör verksamhet för såväl föreningsliv och skolelever som för 
spontanidrott i området vilket går i linje med kultur-och fritidsnämndens mål om att öka 
den fysiska aktiviteten i Täby kommun. Ytterligare en plan medger ett ökat antal timmar 
som kan fördelas till föreningslivet i Täby. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att anlägga en konstgräsplan på befintlig 
grusplan intill Brinkskolan. 

2. Kultur och fritidsnämnden beslutar att nyttja 2 mnkr av de medel som avsatts för 
verksamhetsanpassningar i verksamhetsplanen 2021 för att anlägga 
konstgräsplanen intill Brinkskolan. 

~ just.sign: .. .... ..... .... .. ... ............ . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-02-10 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/51-55 

§ 7 Svar på motion Sänkning av pensionärsavgifter på gym och bad 

Kerstin Espman (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 20 april 2020 

föreslagit att Täby kommun ska sänka avgifterna på bad och gym för äldre personer. 
Motionären yrkar på att pensionärsavgifter införs. 

Kommunen driver inga egna inomhusgym. Däremot har kommunen flera utomhusgym 
som pensionärer, liksom övriga kommuninvånare, kan besöka utan avgift. 

När det gäller kommunens simhall så ansvarar extern entreprenör för driften av denna. 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en prislista som reglerar vilka badavgifter 
driftentreprenören får ta ut. Nämnden har valt att införa en så kallad röd avgång 
måndagar till torsdagar fram till 14.00, under vilken reducerade entreavgifter gäller. 
Målet är att de reducerade avgifterna ska nå så många av kommunens invånare som 
möjligt, varför nämnden valt att inte ange specifika målgrupper för tiderna. Detta innebär 
att såväl pensionärer som andra målgrupper såsom studenter och föräldralediga kan ta 
del av reduktionen. 

Kultur och fritid föreslår med anledning av ovanstående att motionen inte ska föranleda 
några ytterligare åtgärder. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- ochfritidsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder i 
enlighet med tjänsteutlåtandet daterat den 13 januari 2021. 

Expedierats: 

KS 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-02-10 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/7-01 

§ 8 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning är en förteckning över ärendetyper där 
kultur- och fritidsnämnden har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman eller en 
förtroendevald. Delegationsordningen har setts över och behöver uppdateras. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta revideringar i delegationsordning daterad 
den 21 januari 2021. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-02-10 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/45-50 

§ 9 Anmälan av fördelning av stöd utifrån temporär stödform med 
anledning av covid-19 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 juni 2020, § 43 bland 
annat att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att vid behov inrätta ytterligare en 
temporär stödform i enligt med kommunens bestämmelser och "Rapport avseende stöd 
med anledning av covid-19" daterad den 15 maj 2020 samt att fatta beslut om fördelning 
av stöd till föreningar utifrån denna. 

Kultur- och fritidschefen beslutade att i enlighet med nämndens beslut vid sammanträdet 
den 8 juni 2020, § 43 inrätta ytterligare en temporär stödform till föreningslivet med 
anledning av covid-19. 

I ett första skede anmäldes stödformens syfte och omfattning samt kriterier för fördelning 
och prioritering. Detta skedde vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
den 7 december 2020, § 85. 

I detta ärende görs anmälan av vilka föreningar som ansökt och beviljats stöd utifrån den 
temporära stödformen. 

Nämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-10 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 10 Information om kulturskolan 

Information om kulturskolan har skickats ut som bland annat tar upp elevsituationen, 
pandemins inverkan på verksamheten, kulturskolans nya lokaler i kulturhuset, projektet 
Ung kulturkompis samt Täby musikalen. 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 11 Projektlistan 

Projektlistan som tar upp aktuella uppdrag och projekt gicks igenom. 

§ 12 Information om inkomna klagomål 

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

Nämnden tackar för informationen. 

§ 13 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har skickats ut. 

Re-chef Jenny Holmberg redogör för fördelningsprinciper för tider i kommunens 
utomhusanläggningar. 

Verksamhetschef Niklas Roos af Hjelmsäter informerar om arbetet med att hitta en 
tillfällig lösning för Näsbyparks tennisklubb efter det att Näsbyparks tennishall brunnit 
ned. 

Nämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-02-10 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/16-50 

§ 14 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 
• Förteckning över delegationsbeslut daterad den 3 februari 2021. 

§ 15 Anmälan av meddeianden 

Inkomna meddelanden enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över inkomna skrivelser mm daterad den 3 februari 2021. 

§ 16 Övrigt 

Inga övriga frågor rapporteras. 




