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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 
Anne-Marie Malmsten (L) närvarar på distans 
Stefan Norell (C) närvarar på distans 
Christer Swaretz (KO) 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, Björn Masuhr (M) deltar på distans, Gustaf Reinfeldt (M) deltar 
på distans, Folke Ullenius (L) 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, Nicklas Ardenstedt 
deltar på distans och Lina Browall deltar på distans, controller Malin 
Jonsson §§ 48-50 deltar på distans, utredare Erik Lindgren deltar på 
distans, personalföreträdare Carolina Morell deltar på distans, 
nämndsamordnare Sara Westin och Lisbeth Olsson 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-08 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 48 Justering och dagordning 

Annelie Preve (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger rum 
tisdagen den 15 juni 2021. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Uttalande 

2021-06-08 

Ärende 2: Förslag till verksamhetsplan 2022 

Socialdemokraterna deltar inte i dagens beslut avseende förslag till verksamhetsplan 2022 

Vi hänvisar till vår egen verksamhetsplan som kommer att föreläggas kommunfullmäktige i 

samband med behandling av verksamhetsplan för Täby kommun 2022 

Täby 2021-06-08 

~ 

Camilla Henricsson-Bajas 

mokraterna i Täby 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-06-08 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/48-04 

§ 49 Förslag till verksamhetsplan 2022 

Förslag till verksamhetsplan 2022 utgår från den politiska inriktningen för 
mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2022-2024. 

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller 
kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, 
nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023-

2024 samt investeringsplan för åren 2022-2024. 

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2022 för sin 
del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen 
ärendet med verksamhetsplan 2022 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i 
november 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del avseende 
förslag till verksamhetsplan 2022 daterat den 4 maj 2021 och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Anteckning 
Det antecknas till protokollet att Camilla Henricsson Bajas (S) inte deltar i beslutet med 
hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag. Det antecknas vidare till protokollet 
att Angelica Andersson (SD) säger att sverigedemokraterna inte deltar i beslutet med 
hänvisning till sverigedemokraternas budgetförslag. 

Uttalande 
Camilla Henricsson Bajas (S) medges att lämna ett uttalande till protokollet (bilaga). 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-08 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/47-04 

§ 50 Ekonomisk rapport per maj 2021 med årsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden 

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

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

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Ekonomisk rapport per maj 2021 med 
årsprognos för kultur- och fritidsnämnden daterat den 4juni 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-08 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/44-04 

§ 51 Uppföljning av Täby kommuns borgensåtaganden 2020 

Täby kommun hade 2020-12-31 borgensåtaganden på totalt 509,7 (493,7) mnkr. Belopp 
inom parantes är jämförelse med 2019-12-31. Borgensåtaganden fördelades enligt 
följande. 

Låntagare Belo1m mnkr 

Kommunala bolag 200,0 

Föreningar 8,3 

varav Ellagårds Tennisklubb 4,4 

Täby Tennisklubb 3,9 

Kommunalförbund 300,9 

Övriga 0,5 

Summa 509,7 

Kommunens borgensåtaganden till föreningar uppgick till 8,3 mnkr och avser borgen till 
Ellagårds Tennisklubb och Täby Tennisklubb. Båda tennisklubbarna uppfyller 
kommunens ställda krav för borgen och har betalat den årliga borgensavgiften på 0,15 % 
av kvarstående skuldbelopp till kommunen enligt avtal. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2021. 

Nämnden tackar för informationen. 

1ltj 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-06-08 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/45-00 

§ 52 Sammanträdestider 2022 för kultur- och fritidsnämnden 

Förslaget till sammanträdestider för 2022 följer i stort den sammanträdesplan som gällt 
för 2021. Kultur- och fritidsnämnden sammanträder vid fyra tillfällen på våren och vid tre 
tillfällen på hösten med reservation för att något samman-träde kan ställas in om antalet 
ärenden är för lågt. Sammanträdestiden är vanligtvis kl 18.00 om ingen annan tid anges i 
kallelsen. Hänsyn är tagen till skollov och kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Kommunledningskontoret lämnar följande förslag till sammanträdestider: 

Våren 2022 Hösten 2022 

Tisdag 8 februari Måndag 19 september 
Torsdag 24 mars Måndag 17 oktober 
Torsdag 28 april Tisdag 6 december 
Torsdag 16 juni 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdestider för år 2022 enligt förslag i 
tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2021. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-06-08 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/52-54 

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

Från och med den 1 augusti 2021 består Täby kulturskola av sex upphandlade 
musikskolor och en kommunal kulturskola. Fem av sex upphandlade musikskolor 
planerar från och med den 30 augusti 2021 att bedriva kursverksamhet i Täbys grund
och gymnasieskolor. Då antalet musikskoleutförare som vill erbjuda kurser i grund- och 
gymnasieskolan växer behövs ett regelverk som reglerar hur Täby kulturskolas enheter får 
marknadsföra sig på ett likvärdigt sätt i grund- och gymnasieskolan. 

Revideringen av regelverket för musikskoleverksamheten innehåller förutom regler för 
marknadsföring i grund- och gymnasieskolan också nya regler för subvention av Tibble 
teater och Kulturscenen i Täby kulturhus samt mindre redaktionella ändringar. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 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 från och med 
den 16 juni 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-08 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 54 Fördjupad redovisning av alliansuppdrag 

En sammanställning över status på alliansuppdrag har skickats ut. 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 55 Redovisning av utbetalda föreningsbidrag 

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

Nämnden tackar för informationen 

§ 56 Information om kulturskolan 

Information om kulturskolan har skickats ut som bland annat tar upp elevstatistik och 
kulturskolans sommaraktiviteter. 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 57 Projektlistan 

Projektlistan som tar upp aktuella uppdrag och projekt gicks igenom. 

.{! h 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-06-08 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 58 Information om inkomna klagomål 

Klagomål har bland annat inkommit rörande hög ljudvolym från Hägernäs IP och 
basketplanen vid Byängsskolan. 

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

Nämnden tackar för informationen. 

§ 59 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har skickats ut. 

Nämnden tackar för informationen. 

Dnr KFN 2021/16-50 

§ 60 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 
• Förteckning över delegationsbeslut daterad den 1 juni 2021. 

§ 61 Anmälan av meddelanden 

Inkomna meddelanden enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över inkomna skrivelser mm daterad den 1 juni 2021. 

§ 62 Övrigt 

Ordförande Birgitta Kaasik framför en hälsning och ett tack från Karin Walde som utsetts 
till mottagare av Täby kommuns kulturpris 2021. 

Därefter avtackar ordföranden nämndsamordnare Lisbeth Olsson som avslutar sin 
tjänstgöring i Täby den 30 juni. 




