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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-14 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 63 Justering och dagordning 

Camilla Henricsson Bajas (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen 
äger rum tisdagen den 21 september 2021. 

Dagordningen godkänns därefter. 

- - <503JUst.s1gn :___ ______ __________ ____________ _ordf_sign :_~ ----- -- --- ···" -
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-09-14 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/4 7-04 

§ 64 Delårsrapport 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål 
och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. Delårsrapporten för 2021 omfattar perioden 1 

januari till och med den 31 juli 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är mycket god. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 1,9 mnkr viket 
motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. 

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 317,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än 
budget med 14,6 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 8 september 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 2021jör kultur- och 
fritidsnämnden daterad den 8 september 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen 
som en del av kommunens samlade delårsrapport. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-14 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/86-04 

§ 65 Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 

Uppföljningen per delåret 2021 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar 
bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. De 
kontrollområden som behöver förbättras är kontrollen av obetalda kundfakturor vid 
utbetalning av föreningsbidrag samt vid lokaluthyrning till privat personer och företag. 
Åtgärder har tagits fram för att förbättra resultatet. Kultur- och fritidsnämndens 
uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 

juli 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 17 augusti 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 
per den 31 juli 2021 enligt tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2021, och överlämna 
den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av 
intern kontroll. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-09-14 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2016/116-55 

§ 66 Förlängning av avtal för Sollentuna friidrottshall 

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2016, § 100, att ingå regional 
samverkan i Sollentuna friidrottshall. Avtalstid för befintligt avtal löper till den 31 augusti 
2021. 

Sollentuna kommun har ej hunnit revidera befintligt avtal och föreslår därav att rådande 
kommunspecifikt avtal samt kommunövergripande överenskommelse förlängs ett år för 
att hinna med att revidera avtal. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 31 augusti 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förlängning av nuvarande 
kommunövergripande överenskommelse och kommunspecifikt avtal gällande 
Sollentuna friidrottshall. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschef i uppdrag att 
underteckna förlängning av överenskommelse och det kommunspecifika avtalet 
med Sollentuna friidrottshall. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschef i uppdrag att ta fram 
och underteckna avtal mellan Täby kommun och Täby IS Friidrott för perioden 
1 september 2021 till 31 augusti 2022 gällande nyttjande av Sollentuna 
friidrottshall. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-09-14 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/27-55 

§ 67 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. 

För att tennisklubben ska kunna uppföra en temporär tennishall har klubben ansökt om 
kommunal borgen för ett lån, vilket kommunstyrelsen beviljade vid sitt sammanträde den 
29 mars 2021, § 45. En förutsättning för beviljandet var att klubben medgavs ett utökat 
hyresbidrag. Vid sammanträdet den 29 mars 2021, § 46, beslutade kommunstyrelsen att 
ge kommundirektören i uppdrag att i arbetet med verksamhetsplan för 2022 säkerställa 
utrymme för finansiering av ett utökat hyresbidrag om 300 tkr under 2022 och 900 tkr 
under 2023. 

Föreningen ansökte även utökat bidrag om 300 tkr för 2021, vilket inte hanterats av 
kommunstyrelsen. Då summan inte ryms inom 2021 års budget för hyresbidrag föreslås 
kultur- och fritidsnämnden bevilja Näsbyparks tennisklubb ett utökat hyresbidrag om 
300 tkr för 2021. 

Utökningen kommer att finansieras genom omfördelning inom kultur- och 
fritidsnämndens totala budgetram för 2021. 

I det fall nämnden beviljar utökningen föreslås utbetalningen verkställas av RE-chef för 
Sport och förening. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 1 september 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Näsbyparks tennisklubb ett utökat 
hyresbidrag om 300 tkr för 2021, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 1 

september 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge RE-chef för Sport och förening i 
uppdrag att verkställa utbetalningen av det utökade hyresbidraget till Näsbyparks 
tennisklubb för 2021. 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-09-14 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 68 Information från kulturskolan 

Information från kulturskolan har sänts ut inför sammanträdet. Bland annat visas 
elevstatistik och kulturskolans sommaraktiviteter. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

§ 69 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har sänts ut inför sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

§ 70 Projektlistan 

Projektlistan som tar upp aktuella uppdrag och projekt har sänts ut inför sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

ordf.sign :. ~ ........ just.sign : ...~fi............... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-09-14 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 71 Information om inkomna klagomål 

En sammanställning av inkomna klagomål har sänts ut inför sammanträdet. En separat 
sammanställning över klagomål som inkommit till Täby kulturskola har också sänts ut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

§ 72 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över delegationsbeslut daterad 9 september 2021. 

§ 73 Anmälan av skrivelser och meddelanden 

Inkomna meddelanden enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över inkomna skrivelser med mera daterad 7 september 2021. 

§ 74 Övrigt 

Inga övriga frågor. Ordförande avslutar sammanträdet. 

just.sign:_ ~ ----- -- -----




