
PROTOKOLLTÄBVU 2021-03-15 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Tid och plats för 
sammanträdet 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

lnsynsplats 

Övriga deltagare 

Paragrafer 

Justering 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Måndagen den 15 mars 2021 klockan 18.00-19.00 
Täby kommunhus, fullmäktigesalen, 0371 a samt via Skype 

Birgitta Kaasik (M) ordf 
Thomas Helleday (L) 1 :e vice ordf, närvarar på distans 
Solweig Ericsson Beckard (M), närvarar på distans 
Thomas Öster (M), närvarar på distans 
Stefan Flöjt (M), närvarar på distans 
Elin Ekeroth (L), närvarar på distans 
Barbro Richter Steene (L) ersätts av Folke Ullenius (L), närvarar på 
distans 
Stefan Norell (C), närvarar på distans 
Christer Swaretz (KD), närvarar på distans 
Camilla Henricsson Bajas (S), 2:e vice ordf, närvarar på distans 
Annelie Preve (SO), närvarar på distans 

Oskar Malmquist (M) deltar på distans, Margaretha Kjellstrand (M), deltar 
på distans, Pontus Kyrk (M) deltar på distans, Björn Masuhr (M), deltar på 
distans, Gustaf Reinfeldt (M) deltar på distans, Emil Lewenhaupt (L) deltar 
på distans, Mats Wilhelmsson (C) deltar på distans, Sabihullah Ehsan (S) 
deltar på distans, Angelica Andersson (SO) deltar på distans 

Kerstin Espman (MP) deltar på distans 

Verksamhetschef Niklas Roos af Hjelmsäter deltar på distans, 
resultatenhetschefer Lisbet Säll deltar på distans, Jenny Holmberg deltar 
på distans och Lina Browall, deltar på distans, controller Malin Jonsson 
deltar på distans, utredare Erik Lindgren deltar på distans, 
personalföreträdare Carolina Morell deltar på distans och 
nämndsamordnare Lisbeth Olsson 

§§ 17-31 

2021; ~itr 12~ {ty_{?k-"-~ 
Lisbeth Olsson 

~~~\_ 
Birgitta Kaasik (M) 

: -~ 1;/b ;_~ J?-v?-r' 
Annelie Preve (SD) 

https://18.00-19.00


2 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-15 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-15 Överklagandetiden går ut 

Anslaget sätts upp 2021-03-19 Anslaget tas ned 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 3 

2021-04-09 

2021-04-10 

Underskrift 
~~~ 
Lisbeth Olsson 

I I )
Ijust. sign: .. .. .. .., .......... ... ... ........ 



3 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-15 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Innehållsförteckning 

§ 17 Justering och dagordning .................................................................................. 4 

§ 18 Årsredovisning 2020 för kultur- och fritidsnämnden ....................................... 5 

§ 19 Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för kultur- och fritidsnämnden ........ 6 

§ 20 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 2020 för 
kultur- och fritidsnämnden ............................................................................... 7 

§ 21 Nyproduktion av tennishall .................................................................. ............. 8 

§ 22 Utökat hyres bidrag till Näsbyparks tennisklubb ............... ........... ..................... 9 

§ 23 Genomförandebeslut parkering vid ny simhall ............................................... 10 

§ 24 Förlängning av pilotprojektet kulturskola över kommungränserna ................ 11 

§ 25 Information om kulturskolan ........................................................................... 12 

§ 2 6 Projektlistan ...................................................................................................... 12 

§ 27 Information om inkomna klagomål.. .............. ..... .... ...... ............................... .... 12 

§ 28 Information från verksamheten ........................................................................ 12 

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 13 

§ 30 Anmälan av meddelanden ................................................................................ 13 

§ 31 Övrigt ................................................................................................................ 13 

1 (1 
I 

ordf.sign:~ ... ...... .. ..... . just.sign: ... .... , .., ... •... ..... ..... ... 



4 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-15 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 17 Justering och dagordning 

Annelie Preve (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger rum 
torsdagen den 18 mars 2021. 

Dagordningen godkänns därefter. 

) -~ , l ) 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-03-15 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2019/59-04 

§ 18 Årsredovisning 2020 för kultur- och fritidsnämnden 

Årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål 
och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020. 

För styrning av kultur och fritids verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige 
fastställt två mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet är 
att ett mål har uppnåtts och ett mål är på väg att uppnås. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 5 ,5 mnkr vilket 
motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. 

Årets investeringar uppgår till 167,7 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 
48,5 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Ärsredovisningen 2020för kultur- och 
fritidsnämnden, daterad den 25 februari 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen 
som en del av kommunens samlade årsredovisning. 

. . ,)f'
JUSt.s1gn: ....... , .. 1. .... . . ........ . . . . . . . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-15 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2019/101-04 

§ 19 Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 
Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. Nämnderna ansvarar för 
den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. 

Den interna kontrollplanen 2020 har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska 
rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. 
Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av den interna 
kontrollen görs i delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. 

Uppföljning för delåret 2020 visar att rutinerna i de flesta kontrollområden fungerar bra, 
men det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. De kontrollområden som 
framförallt behöver förbättras är attesttidpunkt för leverantörsfakturor samt följsamhet 
till Lagen om offentlig upphandling. 

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av 
intern kontrollplan 2020. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 
2020 enligt tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2021 och överlämna den till 
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern 
kontroll. 

J 'JJ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-15 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2019/59-04 

§ 20 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 
2020 för kultur- och fritidsnämnden 

Nuvarande avtal avseende musikundervisning (KFN Ombudgetering av drifts- och 
investeringsanslag följer kommunens regler för ombudgetering och budgetavvikelser per 
den 12 november 2015. 

Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering av drift är att den av 
kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och 
ska hållas. För vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets 
slut till kommande års budget. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 5,5 mnkr för driftbudgeten 
enligt bokslut 2020. Ingen ombudgetering föreslås. 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar i inventarier redovisar en positiv avvikelse 
med 1,9 mnkr för driftbudgeten enligt bokslut 2020. Ingen ombudgetering föreslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- ochfritidsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden inte medges någon 
ombudgetering av 2020 års utfall till driftsbudgeten år 2021 enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden inte medges någon 
ombudgetering av 2020 års investering i inventariebudget år 2021, enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2021. 

.,.} /) 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-15 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/26-55 

§ 21 Nyproduktion av tennishall 

I augusti 2020 totalförstördes den kommunägda tennishallen belägen inom fastigheten 
Fogden 2 vid en brand. Lokalerna hyrdes av Näsbyparks tennisklubb som där bedrev sin 
inomhusverksamhet. För att möjliggöra återupptagen tennisverksamhet höstterminen 
2021 är föreningen beredd att uppföra en temporär tennishall på brandplatsen, samtidigt 
som en permanent hall behöver uppföras på annan plats av kommunen. 

En projektkalkyl för byggnation av ny tennishall har upprättats. Utöver projektkostnad 
och hyreskostnader tillkommer utgifter för verksamhetsinventarier för kultur- och 
fritidsnämnden. Budget för inventarierna ska inarbetas i samband med framtagande av 
verksamhetsplanen för år 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att säkerställa 
finansieringen av tennishallens hyreskostnader enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 
den 8 mars 2021. 

Expedierat: 

KS 
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PROTOKOLLTÄBVC, 2021-03-15 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/27-54 

§ 22 Utökat hyresbidrag till Näsbyparks tennisklubb 

I augusti 2020 totalförstördes den kommunägda tennishallen belägen inom fastigheten 
Fogden 2 vid en brand. Lokalerna hyrdes av Näsbyparks tennisklubb som där bedrev sin 
inomhusverksamhet. Klubben står nu utan tennishall. 

Uppförande av en ny permanent tennishall bedöms ta ett par år och för att möjliggöra 
återupptagen tennisverksamhet höstterminen 2021 vill föreningen uppföra en temporär 
tennishall på brandplatsen. 

För att tennisklubben ska kunna uppföra en temporär tennishall har klubben ansökt om 
kommunal borgen för ett lån. En förutsättning för att ansökan ska kunna beviljas är att de 
erhåller ett utökat hyresbidrag. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att 
säkerställa finansieringen av förhöjt hyresbidrag till Näsbyparks tennisklubb om 
0,3 mnkr kr för år 2022. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att 
säkerställa finansieringen av förhöjt hyresbidrag till Näsbyparks tennisklubb om 
0,9 mnkr för år 2023. 

Expedierat: 

KS 

,1 r, 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-15 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/22-55 

§ 23 Genomförandebeslut parkering vid ny simhall 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019, § 36 att genomföra projektet Täby 
simhall. Projektet planeras att färdigställas fjärde kvartalet år 2022 och omfattar 
nybyggnad av simhall vid korsningen Stora Marknadsvägen - Bergtorpsvägen. 

Anläggande av anslutande vägar till simhallen samt parkeringsplatser, markparkering och 
finplanering av tomten med mera ingick tidigare i ett annat investeringsprojekt som 
innefattade en ny gång- och cykeltunnel under Stora Marknadsvägen 

I verksamhetsplan 2021 har detta projekt förändrats och delvis utgått. Särskilda 
investeringsmedel har avsatts i verksamhetsplan 2021 för åtgärderna kring simhallen. 

Innan den nya simhallen tas i bruk behöver de kompletterande arbetena enligt ovan ha 
slutförts. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta enligt förslaget från kultur 
och fritid. 

Camilla Henricsson Bajas (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att det avslås. 
Ärendet ska därmed avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag och finner att kultur- och 
fritidsnämnden bifaller detta. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att säkerställa 
finansieringen av parkeringens hyreskostnader enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 
den 9 mars 2021. 

Reservation 
Camilla Henricsson Bajas (S) reserverar sig mot beslutet (se bilaga). 

Expedierat: 

KS 

I .1 ('> 
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Socialdemokraterna i Täby 

Reservation 

Ärende 7 - Genomförandebeslut parkering vid ny simhall 

Socialdemokraterna reserverar sig mot dagens beslut avseende genomförandebeslut 
parkering ny simhall då vi anser att underlaget för beslutet är undermåligt framtaget 
och medför en hel del frågor. 
Är det beslut om en parkeringsplats eller en ökad hyreskostnad för parkeringen? 
Bilagan med ekonomiska konsekvenser säger en ökad hyreskostnad, medan 
ärenderubriken säger genomförandebeslut parkering. 
När är det beslutat att vi ska hyra en parkeringsplats och när är det avsatt pengar till 
detta och utifrån vilket tidigare beslut behöver vi äska mer pengar för höjda 
kostnader? 
Vi anser också, och ställer oss frågande, till att KFN tvingas till en ökande hyra på 1,5 
miljon per år med anledning av att ett tidigare investeringsprojekt förändrats och 
delvis utgått, vi får heller ingen beskrivning av den ursprungliga budgeten för det 
investeringsprojektet. 
Innan vi godkänner ett beslut som medför så pass stora ökade kostnader för 
nämnden, vill vi ha en utförligare redovisning av denna kostnad och detta projekt då 
det inte framgår av tjänsteutlåtandet. 

Täby 2021-03-15 

För Socialdemokraterna i Täby 

//----),,.-? ' 
G,..h / . l , 

enricsson Bajas (S) 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-15 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/21-54 

§ 24 Förlängning av pilotprojektet kulturskola över kommungränserna 

I 2018 års verksamhetsplan gav Alliansen i Täby ett uppdrag till verksamheten att 
utveckla kulturskolans regionala samarbete. Utifrån uppdraget beslutade kultur- och 
fritidsnämnden den 16 september 2019, § 77 att delta i ett pilotprojekt som möjliggör att 
barn och ungdomar, 7-20 år, kan delta i kulturskolans frivilliga kursutbud i andra 
kommuner. De kommuner som deltar i pilotprojektet är Täby, Vallentuna, Sollentuna och 
Danderyd. 

Projektet beslutades gälla från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2021. 
Det innebär att pilotprojektet till stora delar pågått under pandemin covid-19 och därför 
inte har kunnat genomföras under normala omständigheter, vilket bland annat försvårat 
möjligheterna för ändamålsenlig utvärdering. Av det skälet föreslås att projektet förlängs 
med ett år, till och med den 31 juni 2022. 

Kostnaden för pilotprojektet finansieras inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
kommunövergripande avtal avseende kulturskola över kommungränserna, enligt 
bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att 
underteckna det kommunövergripande avtalet. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att ta 
fram och underteckna samverkansavtal mellan Täby kommun och respektive 
kommun som ingår i pilotprojektet under tidsperioden den 1 juli 2021 till den 30 
juni 2022 under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
godkänna det kommunövergripande avtalet. 

•.,"'1 l 
just. sign: . ........ .. ... .., .., .... .. .. ... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-15 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 25 Information om kulturskolan 

Information om kulturskolan har skickats ut som bland annat tar upp elevstatistik, 
pandemins inverkan på verksamheten, utökning av antalet konstkurser samt kulturskola 
över kommungränserna 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 26 Projektlistan 

Projektlistan som tar upp aktuella uppdrag och projekt gicks igenom. 

§ 27 Information om inkomna klagomål 

Ett klagomål rörande nedskräpning vid Hermelinen har inkommit. 

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

Nämnden tackar för informationen. 

§ 28 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har skickats ut. 

Nämnden tackar för informationen. 

I! .n 
l r • '-~ ' ordf.s1gn: .. ........... .... .. ....... ... .. . just.sign: ..... ........... i... ( ... ... ... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-15 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/16-50 

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 
• Förteckning över delegationsbeslut daterad den 10 mars 2021. 

§ 30 Anmälan av meddelanden 

Inkomna meddelanden enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över inkomna skrivelser mm daterad 10 mars 2021. 

§ 31 Övrigt 

Inga övriga frågor rapporteras. 

, , j '\ 
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