
PROTOKOLLTÄBVU 2021-04-27 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Tid och plats för 
sammanträdet 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

lnsynsplats 

Övriga deltagare 

Paragrafer 

Justering 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Tisdagen den 27 april 2021 klockan 18.00-18.40 
Täby kommunhus, rum 2544 samt via Skype 

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

Margaretha Kjellstrand (M), deltar på distans, Pontus Kyrk (M) deltar på 
distans, Gustaf Reinfeldt (M) deltar på distans, Emil Lewenhaupt (L) deltar 
på distans, Sabihullah Ehsan (S) 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 

§§ 32-47, omedelbar justering §§ 36-38 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-27 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 32 Justering och dagordning 

Camilla Henricsson Bajas (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen 
äger rum torsdagen den 29 april 2021. 

Dagordningen godkänns därefter. 

ordf_sign: __~ ------- ---- -·· - just.sign : __ @_B.________ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-27 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/47-04 

§ 33 Budgetuppföljning per mars 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, 
vilket motsvarar o % av budgeterade nettokostnader. 

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader till följd av 
covid-19, inställd eller omställd verksamhet (1,6 mnkr) samt lägre intäkter på grund av 
lägre uthyrning av kommunens lokaler till privatpersoner och företag (1,5 mnkr). 

Prognosen för årets investeringar uppgår till 336,4 mnkr, vilket innebär högre utgifter än 
budget med 4,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att simhallens parkering beräknas 
starta tidigare än planerat. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 april 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 2021 med 
årsprognos för kultur- och fritidsnämnden daterad den 19 april 2021 och överlämna den 
till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 
2021. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-04-27 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/41-55 

§ 34 Beslut om fortsatt behov av motorikhall 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 mars 2018, §19 att föreslå 
kommunstyrelsen besluta om att ta fram förstudie och placering avseende en motorikhall 
i Täby. 

Gymnastiken i Täby är en av kommunens större idrotter med cirka 1100 aktiva 
medlemmar. Vallatorpsskolans idrottshall som idag utgör lokal för kommunens 
gymnastikförening är för liten för föreningens utövande barn och unga. 

Under 2018 genomfördes en lokaliseringsutredning avseende lämplig plats för en 
motorikhall i Täby. Fem platser utreddes. Den plats som förespråkades bedömdes senare 
som olämplig. Därefter har en förnyad utredning av tre platser genomförts, den visar att 
fastigheten Prästgården 2:5 (Täby IP) är den bäst lämpade platsen för en ny motorikhall. 
Efter det har en fördjupad förstudie genomförts inom fastigheten Prästgården 2:5 som 
visar att funktions-kraven kan tillgodoses. 

Investeringsmedel finns avsatta i verksamhetsplan 2021 för ny motorikhall. 

Ärendet behandlas i utskottet för stadsbyggnad och fastigheter (USF) den 26 april 2021 

och i kommunstyrelsen den 3 maj 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ett fortsatt behov av en motorikhall 
kvarstår. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att för det fall projektet inte genomförs ska 
de upparbetade kostnaderna på 2,0 mnkr belasta kultur- och fritidsnämndens 
investerings budget. 

Expedierat: 

KS 

A[Q, 
just.sign: ... ~........... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-27 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/36-50 

§ 35 Fortsatt stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 

Covid-19 har fått effekter på Täbys föreningsliv. Föreningarna är i behov av varierade 
former av stöd då de har olika förutsättningar och befinner sig i olika situationer. Kultur 
och fritid har kommunicerat externt vilket arbete som pågår i kommunen när det gäller 
att stödja föreningar under pandemin. Åtgärderna omfattar bland annat generös 
avbokningspolicy gällande hyrda lokaltider, möjligheter till uppskov gällande betalning av 
hyror och att aktivitetsbidrag kommer att beräknas utifrån tidigare års 
ver ksamhetsstatistik. 

Utifrån beslut vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2020, § 43 
inrättade nämnden utöver detta två temporära stödformer till föreningslivet under 2020. 

Inom ramen för den första stödformen inkom fyra föreningar med ansökningar, varav en 
beviljades stöd. Sjutton föreningar inkom med ansökningar från den andra stödformen, 
varav sexton beviljades stöd. 

Kultur och fritid bedömer att det kan bli aktuellt med ytterligare en temporär stödform, 
som finansieras inom kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att vid 
behov inrätta en temporär stödform till föreningslivet med anledning av covid-19, 
enligt tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att 
fastställa principer för fördelning och prioritering för den temporära stödformen, 
enligt tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2021. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna finansiering av den temporära 
stödformen, enligt tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2021. 

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att fatta 
beslut om fördelning av stöd till föreningar utifrån den tillfälliga stödformen, givet 
att verksamhetschefen beslutar att inrätta sådan. 
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PROTOKOLLTÄBY~ 2021-04-27 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/3-59 
Dnr KFN 2021/24-59 

§ 36 Kulturpris och kulturstipendier 2021 

År 2008 beslutade kultur-och fritidsnämnden att införa en rådgivande jury som föreslår 
vem/vilka som ska beviljas kulturpris och kulturstipendier. Den rådgivande juryn för 
Täby kommuns kulturpris och kulturstipendier sammanträdde den 10 mars 2021 och 
presenterar sitt förslag på pristagare och stipendiater för kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 27 april 2021. Beslut om vilka som tilldelas kulturpris och 
kulturstipendier fattas av kultur- och fritidsnämnden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Karin Walde tilldelas 2021 års kulturpris. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse följande kulturstipendiater: 
- Adrian Littwold, musik (15 ooo kr) 
- Claudia Jonas, film (15 ooo kr) 
- Aline Littwold, musikal (15 ooo kr) 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-27 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/5-59 

§ 37 Årets ungdomsledare 2021 

Den rådgivande beredningsgruppen för Årets ungdomsledare har sammanträtt den 30 
mars 2021. Beredningsgruppen kommer på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
den 27 april 2021 att presentera sitt förslag till kandidat för år 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Årets ungdomsledare år 2021 tilldelas: 
- Alexander Sjöö, Täby Flyers (Täby Amerikanska Fotbollsklubb) 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-04-27 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/6-59 

§ 38 Årets idrottspris 2021 

Den rådgivande beredningsgruppen för Årets idrottspris har sammanträtt 
den 30 mars 2021. Beredningsgruppen kommer på kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 27 april 2021 att presentera sitt förslag till kandidat för år 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Årets idrottspris 2021 tilldelas: 
Hilma Lövblom, Täby Slalom 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-27 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/42-59 

§ 39 Beslut om skyddsjakt på kanadagås 

Täby kommuns badplatser ska upplevas som välkomnande och trygga för samtliga 
invånare i kommunen. Ett hinder för detta är gäss i stora antal, vilket kommunen haft 
problem med under flera år. Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att minska den 
negativa påverkan som gässen har. Ingen åtgärd har dock givit önskad eller tillräcklig 
effekt. Möjlighet till skyddsjakt på kanadagås skulle förstärka arbetet. 

Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att, med stöd av 26 § jaktförordningen, besluta 
om skyddsjakt på kanadagås vid badplatser som faller inom nämndens driftansvar. 
Skyddsjakten ska utföras av Täby Jaktklubb, som kommunen har ett jaktarrende med. 
Jakten ska begränsas till att inte omfatta fler fåglar än nödvändigt för att uppnå önskad 
effekt. 

Skyddsjakten medför inga ekonomiska konsekvenser. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar, med stöd av 26 § jaktförordningen, om skyddsjakt 
på kanadagås vid badplatser som faller inom nämndens driftansvar i enlighet med 
tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2021. 

just.sign:. ~ ... ... .. .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-27 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/29-19 

§ 40 Årsrapport från dataskyddsombudet - Dataskyddsarbetet 2020 

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. Kommunens 
dataskyddsombud har sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och 
bolag, med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av det dataskyddsarbete som har 
bedrivits under det gångna verksamhetsåret (2020). 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner "Årsrapport från dataskyddsombudet -
Dataskyddsarbetet 2020 för kultur- och fritidsnämnden" daterad den 5 mars 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-04-27 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 41 Information om kulturskolan 

Information om kulturskolan har skickats ut som bland annat tar upp elevstatistik och 
Täbymusikalen "Grannfejden i Rönninge by". 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 42 Projektlistan 

Projektlistan som tar upp aktuella uppdrag och projekt gicks igenom. 

§ 43 Information om inkomna klagomål 

Ett klagomål rörande störande belysning på Tibblevallen har inkommit. 

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

Nämnden tackar för informationen. 

§ 44 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har skickats ut. 

Nämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-04-27 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/16-50 

§ 45 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 
• Förteckning över delegationsbeslut daterad den 20 april 2021. 

§ 46 Anmälan av meddelanden 

Inkomna meddelanden enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över inkomna skrivelser mm daterad 20 april 2021. 

§ 47 Övrigt 

Inga övriga frågor rapporteras. 




