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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-10-25 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 75 Justering och dagordning 

Annelie Preve (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger rum 
torsdagen den 28 september 2021. 

Dagordningen godkänns därefter. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-25 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/76-53 

§ 76 Kvalitetsrapport för Täby bibliotek 

Kvalitetsrapporten är en del av kultur- och fritidsnämndens systematiska arbete för att 
säkra och utveckla kvaliteten i dess verksamheter. Föreliggande rapport är den första av 
sitt slag och rör enheten Täby bibliotek. Verksamhetsområdets övriga enheter kommer 
successivt att genomföra egna kvalitetsredovisningar som anmäls till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kvalitetsrapporten visar bland annat att Täby bibliotek har en omfattande och kvalitativ 
verksamhet samt att invånare i kommunen generellt sett är nöjda med bibliotekens 
verksamhet. Utifrån rapporten lämnas ett antal förslag på insatser som kräver vidare 
utredning eller beslut. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 september 
2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten Kvalitetsrapportför Täby 
bibliotek daterad den 29 september 2021. 

ordf.sign:~ ...... . just.sign:...../1?.. ... ..... ... 



6 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-25 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2020/4 7-04 

§ 77 Budgetuppföljning per september 2021 

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 2,6 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. 

Prognosen för årets investeringar uppgår till 309,0 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än 
budget med 23,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i flera projekt. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 14 oktober 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per september 
2021 med årsprognos.för kultur- ochfritidsnämnden daterad den 14 oktober 2021 och 
överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade 
budgetuppföljning per september 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-25 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/77-50 

§ 78 Revidering av bestämmelser för kulturpris och stipendium 

Täby kommun delar sedan 1960-talet ut ett kulturpris samt kulturstipendium. 
Bestämmelserna beslutades senast 2012 och förslaget är att de revideras. 

I förslagen till reviderade bestämmelser har ett antal delar tydliggjorts. Detta gäller bland 
annat ordningen för beslut, vilka som kan bli aktuella för kulturpris respektive 
kulturstipendium samt att stipendierna främst riktas till unga personer som står i början 
av sin konstnärliga bana. 

De föreslagna förändringarna innebär ingen ekonomisk påverkan. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderade 
bestämmelser för kommunens kulturstipendium, i enlighet med tjänsteutlåtande 
daterat den 24 september 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderade 
bestämmelser för kommunens kulturpris, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 
24 september 2021. 

ordf.sign: ..L. just.sign: .......... .ffE...... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-10-25 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/78-54 

§ 79 Kulturverksamhets för unga vuxna med intellektuella 
funktionsnedsättningar 

Kultur och fritid erbjuder idag ett brett utbud av kulturverksamhet till barn och unga. 
Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en målgrupp som i många fall 
befinner sig utanför denna inriktning. Det är en grupp som efter att de ha gått ut 
gymnasiesärskolan inte har tillgång till samma utbud av fritidsaktiviteter som tidigare. 

I Täby finns det ett gott utbud för målgruppen när det gäller idrott. Utbudet av 
kulturverksamhet är dock mer begränsat. Bedömningen är att det finns behov av ett 
bredare utbud av kulturverksamhet för målgruppen unga vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Nämnden föreslås besluta att godkänna att verksamhetsområdet kultur och fritid, inom 
beslutad budgetram, bedriver riktad verksamhet för unga vuxna med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna att verksamhetsområdet kultur och 
fritid bedriver riktad verksamhet för unga vuxna med intellektuella funktions
nedsättningar, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2021. 

ordf.sign~ .. ...... just.sign:.......#e...... .... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-10-25 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Dnr KFN 2021/79-51 

§ 80 Utvärdering av projektet Kulturskola över kommungränserna 

Kulturskola över kommungränserna (KÖK) är ett pilotprojekt som möjliggör att barn och 
ungdomar kan delta i en annan kulturskola än hemkommunens. De kommuner som 
deltar är Täby, Vallentuna och Sollentuna. Danderyd och Österåker har en insynsplats. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 september 2019, § 77, att projektet skulle 
gälla från och med den 1januari 2020 till och med den 30 juni 2021. På grund av covid-19 
har projektet förlängts till och med den 30 juni 2022. 

Föreliggande utvärdering syftar till att lyfta synpunkter och redogöra för insikter som 
gjorts hittills under projektet. Utvärderingen ska ses som en delavstämning och fungera 
som underlag till framtida beslut avseende projektet. 

Utvärderingen visar bland annat att modellen i grunden ses som positiv men att det finns 
ett antal utmaningar, bland annat avseende administrationen och att relativt få elever 
väljer kulturskola i annan kommun. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten Utvärdering - Kulturskola 
över kommungränserna, daterad den 30 september 2021. 

ordf.sign:~ ............. ...... just.sign: ... ...ll.t.......... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-10-25 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 81 Information från kulturskolan 

Information från kulturskolan har sänts ut inför sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

§ 82 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har sänts ut inför sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

§ 83 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. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-25 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 84 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. 

§ 85 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över delegationsbeslut daterad den 18 oktober 2021. 

§ 86 Anmälan av skrivelser och meddelanden 

Inkomna skrivelser och meddelanden enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över inkomna skrivelser med mera daterad den 18 oktober 2021. 

§ 87 Övrigt 

Inga övriga frågor. Ordförande avslutar sammanträdet. 

ordf.sign: ..~ ....... ... ..... . just.sign:...... .. ../1&.l... . 




