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§ 12 Justering och dagordning 

Camilla Henricsson Bajas (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen 

äger rum den 1 april 2022. 

Ordförande föreslår en ändring av dagordningen där ärende 2 – kvalitetsrapport 

kulturenheten 2021 – behandlas efter ärende 6. 

Dagordningen godkänns härefter. 
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Dnr KFN 2022/25-04 

§ 13 Årsredovisning 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål 

och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. 

För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2021 har 

kommunfullmäktige fastställt två mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden 

är mycket god. Resultatet är att båda målen har uppnåtts.  

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 4,4 mnkr vilket 

motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.  

Årets investeringar uppgår till 294,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 

38,1 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2021 för kultur- och 

fritidsnämnden daterad den 28 februari 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen 

som en del av kommunens samlade årsredovisning. 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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Dnr KFN 2020/86-04 

§ 14 Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2021 för 
kultur- och fritidsnämnden 

Uppföljning för 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 följsamheten till LOU samt den nämndspecifika kontrollen vid 

lokaluthyrning till privat personer och företag. Åtgärder har tagits fram och fortsatta 

utbildningsinsatser behövs under 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av 

intern kontrollplan 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Uppföljningen av intern kontrollplan 

2021 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 28 februari 2022, och överlämna den 

till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av 

intern kontroll.

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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Dnr KFN 2021/96-04 

§ 15 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 
år 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för 

ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015. 

Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering av drift är att den av 

kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och 

ska hållas. För vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets 

slut till kommande års budget. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 4,4 mnkr för driftbudgeten 

enligt bokslut 2021. Ingen ombudgetering föreslås. 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar i inventarier redovisar en positiv avvikelse 

med 0,4 mnkr för driftbudgeten enligt bokslut 2021. 

Inventariebudgeten för 2022 föreslås utökas med 0,2 mnkr på grund av en 

tidsförskjutning mellan åren. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte föreslå någon ombudgetering av 2021 

års utfall till driftbudgeten år 2022 enligt tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 

2022.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att medge kultur- och fritidsnämnden att 

ombudgetera 0,2 mnkr av 2021 års investeringsbudget för genomförande av 

inventarieinvesteringar år 2022 enligt tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 

2022. 

 

Expedieras 

Controller Malin Jonsson 
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Dnr KFN 2022/11-59 

§ 16 Yttrande avseende revisorernas granskning av budgetuppföljnings-. 
och prognosrutiner 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur uppföljning och 

avstämning sker av verksamhetsplan och budget samt vilka rutiner och processer som 

finns vad gäller de prognoser kring helårsutfall som sker löpande under året. Uppdraget 

ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas 

uppföljnings- och avstämningsrutiner samt rutiner och processer för prognoser kring 

helårsutfall i allt väsentligt är tillräckliga och ändamålsenliga. 

Revisorerna bedömer att kommunen bör arbeta vidare med att förfina de rutiner som 

finns gällande prognosarbetet.  

Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser 

senast den 30 april 2022. Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram Yttrande avseende 

revisorernas granskning av budgetuppföljnings- och prognosrutiner, daterat den 1 mars 

2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att översända yttrande avseende revisorernas 

granskning av budgetuppföljnings- och prognosrutiner, daterat den 1 mars 2022, till 

kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av budgetuppföljnings- och 

prognosrutiner.

 

Expedieras 

Kommunrevisionen 
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Dnr KFN 2022/24-51 

§ 17 Kvalitetsrapport 2021 för kulturenheten  

Kvalitetsrapporter är en del av kultur- och fritidsnämndens systematiska arbete för att 

säkra och utveckla kvaliteten i dess verksamheter. Samtliga enheter tar fram egna 

rapporter och föreliggande rapport rör kulturenheten. 

Kvalitetsrapporten visar bland annat att nöjdheten med kommunens kulturverksamhet är 

god i förhållande till andra kommuner samt att kulturenheten kommer sträva efter att 

fortsätta genomföra en bredd av kulturevenemang på olika platser i kommunen. Utifrån 

rapporten lämnas ett antal förslag på insatser som kräver vidare utredning eller beslut. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport 2021 för 

kulturenheten, daterad den 16 februari 2022.

 

Expedieras 

Kulturchef Lina Browall 

Utredare Erik Lindgren 

Utredare Karin Karlung 
  



 

 PROTOKOLL 

 2022-03-24 
 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

Ordf.sign:................................ Just.sign:................................. 

 

10 

Dnr KFN 2021/21-54 

§ 18 Pilotprojektet kulturskola över kommungränserna övergår i ordinarie 
verksamhet 

I 2018 års verksamhetsplan gav Alliansen i Täby ett uppdrag till verksamheten att 

utveckla kulturskolans regionala samarbete. Utifrån uppdraget beslutade kultur- och 

fritidsnämnden den 16 september 2019, § 77, att delta i det kommunövergripande 

samarbetet avseende kulturskola över kommungränserna, där kommunerna Vallentuna, 

Sollentuna och Täby i dagsläget ingår. Syftet är att möjliggöra för barn och ungdomar att 

delta i kulturskolans frivilliga kursutbud i andra kommuner. 

Projektet beslutades gälla 1 januari 2020 till 30 juni 2021. På grund av covid-19 

förlängdes projektet i kultur- och fritidsnämnden den 15 mars 2021, § 24, till att gälla till 

och med den 30 juni 2022. Nu föreslås att projektet övergår i ordinarie kulturskole-

verksamhet.  

Kostnaden för pilotprojektet finansieras inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar avsluta pilotprojektet kulturskola över 

kommungränserna per den 30 juni 2022.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ingå Kommunövergripande avtal 

avseende kulturskola över kommungränserna i Täby kommun, Vallentuna 

kommun och Sollentuna kommun och utser verksamhetschefen att underteckna 

avtalet samt att implementera pilotprojektet kulturskola över kommungränserna i 

ordinarie verksamhet per den 1 juli 2022.  

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till verksamhetschefen delegera rätten att 

ingå separata samverkansavtal mellan Täby kommun och respektive kommun som 

vill ingå i projektet. 

 

Expedieras 

Utredare Karin Karlung 

Kulturskolechef Lisbet Säll 
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Dnr KFN 2021/52-54 

§ 19 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. För att få en flexibilitet i individvalssystemet 

och möjlighet att göra förändringar under avtalsperioden hänvisas i avtalet till Regelverk 

för musikskoleverksamhet i Täby kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna reviderad version av regelverket. Till 

regelverket har en bilaga tillförts, som bland annat innehåller praktisk information, 

beskrivningar och instruktioner på hur regelverket ska tolkas i praktiska situationer som 

berör upphandlade musikskolor. Detta för att Täby kulturskolas upphandlade 

musikskolor ska ha en samlad information kring de praktiska rutiner som gäller inom 

Täby kulturskola. 

Förslaget till revidering innebär också att en ny ensemblekurs bestående av 14 tillfällen 

per termin införs liksom att kravet på musikskoleutföraren att ordna ett uppspel för alla 

inskrivna elever per termin förändras till ett krav på ett erbjudande om uppspel för alla 

elever en gång per termin. Bokningsrutinerna för Kulturscenen i Täby kulturhus revideras 

liksom schemat för utbetalning av musikskolepeng. Regelverket föreslås också revideras 

så att mottagande musikskola vid ett elevbyte får musikskolepeng från och med månaden 

då eleven påbörjar sin kurs. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna reviderad version av Regelverk 

för musikskoleverksamhet i Täby kommun (2019-08-01), inklusive tillkommen 

bilaga. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att regelverket med tillhörande bilaga träder i 

kraft den 1 april 2022. 

 

Expedieras 

Utredare Karin Karlung 

Kulturskolechef Lisbet Säll 
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Dnr KFN 2022/29-55 

§ 20 Vallatorps gymnastiksal – utredning av framtida lokalanvändning 

Förutsatt att genomförandebeslut fattas avseende uppförande av motorikhall kommer 

Täby Gymnastikförenings verksamhet, som bedrivs i bland annat Vallatorps 

gymnastiksal, att övergå till den nya motorikhallen.  

 

Nyttjandet av Vallatorps gymnastiksal regleras idag genom hyresavtal mellan 

kommunens fastighetsavdelning och Täby Gymnastikförening. Kommunen kommer att 

säga upp hyresavtalet när gymnastikföreningen får tillträde till motorikhallen.  

 

Eftersom befintligt hyresavtal planeras upphöra finns behov att utreda förutsättningar 

kring framtida nyttjande av gymnastiksalen. Kultur- och fritidsnämnden föreslås därför 

ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att utreda det framtida nyttjandet av hallen.  

 

Kostnader för utredningen kommer att hanteras inom ramen för kultur- och 

fritidsnämndens beslutade budget. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att utreda 

framtida nyttjande av Vallatorps gymnastiksal, under förutsättning att 

genomförandebeslut fattas avseende uppförande av motorikhall dit nuvarande 

verksamhet planeras flyttas. 

 

Expedieras 

Chef sport och förening Jenny Holmberg 

Idrottsstrateg Hanna Sandberg 
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§ 21 Information från kulturskolan 

Kulturskolechef Lisbet Säll informerar om kulturskolans verksamhet. Informationen har 

sänts ut inför sammanträdet.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

 
 

§ 22 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har sänts ut inför sammanträdet. 

 

Jenny Holmberg, chef sport och förening, informerar om 

 Erikslundsplanen – dels kommunikation till föreningslivet, dels status för 

projektet. 

 Viggbydalens belysning – tillfällig belysning på plats i början av april, bygglov 

beviljat. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 

 
 

§ 23 Projektlistan – information om status i projekt 

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

sammanträdet. 

Jenny Holmberg informerar om status för projektet ny motorikhall på Täby IP.  

 Framtagande av programhandling pågår.  

 Genomförandebeslut är fördröjt p g a grundvattenfrågor i området samt justering 

av funktioner i motorikhallen för att säkerställa att projektet klarar budget. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 24 Anmälan av inkomna klagomål 

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

 Förteckning över inkomna klagomål daterad den 15 mars 2022.  

 
 

§ 25 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna:  

 Förteckning över delegationsbeslut daterad den 15 mars 2022. 

 
 

§ 26 Anmälan av skrivelser och meddelanden 

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

 Förteckning över inkomna skrivelser daterad den 15 mars 2022. 

 
 

§ 27 Övrigt 

Inga övriga frågor. 

Ordförande Thomas Helleday (L) framför ett stort tack och lycka till från kultur- och 

fritidsnämnden till utredare Erik Lindgren som slutar i mars. Samtidigt hälsar nämnden 

välkommen till Karin Karlung, ny utredare. 

Härefter avslutar ordförande sammanträdet. 

 


