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TÄBVa, 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 1 Justering och dagordning 

PROTOKOLL 
2022-02-08 

Annelie Preve (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum 
onsdagen den 16 februari 2022. 

Dagordningen godkänns därefter. 

ordf.sign: .. ~\:. ..... ..... ..... . 1/,1:e / '.../ 

just.sign : ....... li ....... ... ...... . 
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TÄBY~ 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-08 

Dnr KFN 2022/10-55 

§ 2 Regional samverkan för Stäket kartingbana 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 september 2019, § 83, att godkänna 
kommunövergripande överenskommelse, kommunspecifikt avtal samt ge 
verksarnhetschef i uppdrag att teckna överenskommelsen och avtal för kartingbanan. 

Befintlig kommunövergripande överenskommelse samt kommunspecifikt avtal löpte ut 
31 december 2021. För att möjliggöra fortsatt regional samverkan har ett nytt förslag till 
kommunövergripande avtal arbetats fram och en kommunspecifik överenskommelse för 
den regionala samverkan kommer tas fram. 

Av totalt 142 personer som är aktiva på kartingbanan och omfattas av den regionala 
samverkan, är fyra personer i åldern 7-20 år och bosatta i Täby kommun. 

Avtalstiden mellan Järfälla kommun och Täby kommun föreslås gälla från 1januari 2022 
till 31 december 2025. Omförhandling inför ny avtalsperiod ska inledas senast den 
30 september 2025. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ingå reviderat samverkansavtal 
Kommunövergripande överenskommelse gällande regional kartingbana i 

Järfälla Kommun vilket utgör en regional samverkan avseende Stäket 
kartingbana varigenom det befintliga samverkansavtalet upphör. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse verksamhetschef för kultur och fritid 
att underteckna det reviderade samverkansavtalet. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera rätten att ingå ett till 
samverkansavtalet kompletterande avtal som närmare reglerar förhållandena 
specifika för Täby kommun, dock till en maximal kostnad om 60 tkr per år, till 
verksamhetschef för kultur och fritid. 

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschef i uppdrag att 
återrapportera regional samverkan avseende Stäket kartingbana. 
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TÄBYO 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-08 

Dnr KFN 2022/6-59 

§ 3 Godkännande av modell för hantering av föreningsärenden 

I kommungemensamma diskussioner i Stockholms län identifierades under 2019 en 
gemensam utmaning - hantering av ärenden när föreningar befaras bryta mot 
kommunala riktlinjer. 

Det startades ett kommungemensamt arbete för att hjälpas åt att hitta modeller för 
hantering av sådana föreningsärenden. Hanteringen ska både säkerställa att kommunens 
riktlinjer efterföljs och leda till en tryggare föreningsmiljö. Arbetet har omfattat 
föreningar tillhörande Riksidrottsförbundet. År 2021 var ärendehanteringsmodellen klar. 

Ärendehanteringsmodellen syftar till att vara stödjande och vägledande för kommuner 
som ska hantera ett så kallat föreningsärende i enlighet med den process som beskrivs i 
dokumentet. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att anta ärendehanteringsmodellen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna modellen för hantering av 
föreningsärenden framtagen av Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer 
(FSKF) i samarbete med RF-SISU Stockholm, daterad den s mars 2021. 
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TÄBVO 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2022-02-08 

§ 4 Muntlig förhandsinformation om preliminärt bokslut 2021 

Controller Malin Jonsson informerar om preliminärt bokslut för 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

ordf.sign:ML ...... .. ..... . just.sign: .. ...... . /L ... 
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TÄBYO 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 5 Information från kulturskolan 

PROTOKOLL 
2022-02-08 

Kulturskolechef Lisbet Säll informerar om kulturskolans verksamhet. Informationen har 
sänts ut inför sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

§ 6 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har sänts ut inför sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

§ 7 Projektlistan - information om status i projekt 

Projektlistan som visar status i aktuella uppdrag och projekt har sänts ut inför 
sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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TÄBYO 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 8 Anmälan av inkomna klagomål 

PROTOKOLL 
2022-02-08 

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

• Förteckning över inkomna klagomål daterad den 31 januari 2022. 

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över delegationsbeslut daterad den 31 januari 2022. 

§ 10 Anmälan av skrivelser och meddelanden 

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

• Förteckning över inkomna skrivelser daterad den 31 januari 2022. 

§ 11 Övrigt 

Inga övriga frågor. 

Ordförande Birgitta Kaasik (M) avslutar sammanträdet. 

just.sign: ...... L.. ........ . 
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