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BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-16 Överklagandetiden går ut 2022-07-13 

Anslaget sätts upp 2022-06-22 Anslaget tas ned 2022-07-14 
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§ 45 Justering och dagordning 

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

äger rum den 21 juni 2022. 

Ordförande Birgitta Kaasik meddelar att det kommer ges information från Kulturskolan 

under punkt 21, Övrigt. 

Dagordningen godkänns härefter. 
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§ 46 Samverkan mellan kultur och fritid och samhällsutvecklingskontoret 
kring lokaler och anläggningar 

Samhällsutvecklingschef Jenny Gibson informerar om samverkan mellan kultur och fritid 

och samhällsutvecklingskontoret och besvarar frågor. 

Vidare informerar Niklas Roos af Hjelmsäter om samarbetet mellan verksamheterna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.  
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Dnr KFN 2022/51-59 

§ 47 Kvalitetsrapport 2021 för Ung fritid 

Nicklas Ardenstedt, chef Ung fritid, informerar. 

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 Ung fritid. 

Kvalitetsrapporten visar bland annat det systematiska arbetet med att skapa 

sammanhang och en känsla av samhörighet för Ung fritids målgrupp samt att ge 

förutsättningar för en meningsfull fritid. Utifrån rapporten lämnas ett antal förslag på 

insatser som kräver vidare utredning eller beslut. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport 2021 för Ung fritid, 

daterad den 15 mars 2022.

 

Expedieras 

RE-chef Nicklas Ardenstedt 

Utredare Karin Karlung 
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Dnr KFN 2022/56-04 

§ 48 Förslag till verksamhetsplan 2023 

Förslag till verksamhetsplan 2023 utgår från den politiska inriktningen och 

planeringsunderlagets direktiv för perioden 2023-2025. Verksamhetsplanen är 

kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommun-fullmäktiges 

utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de 

kommunala bolagen samt budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025 samt 

investeringsplan för åren 2023-2025. 

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2023 för sin 

del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen 

ärendet med verksamhetsplan 2023 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i 

november 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del avseende 

Förslag till verksamhetsplan 2023, daterat den 9 maj 2022 och överlämnar förslaget till 

kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Notering 

Det noteras till protokollet att Socialdemokraterna (S) inte deltar i beslutet med 

hänvisning till egen verksamhetsplan. 

Uttalande 

Socialdemokraterna (S) medges lämna ett uttalande till protokollet, bilaga 1. 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Controllerchef Anna Hellberg 

Controller Malin Jonsson 
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Dnr KFN 2021/96-04 

§ 49 Ekonomisk rapport per maj 2022 med årsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden 

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 2,4 mnkr, 

vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. 

Den prognostiserade positiva avvikelsen består både av högre intäkter samt lägre 

kostnader. På intäktssidan är det bidragen som går över budget och då främst inom 

kulturskolan och på kostnadssidan är det övriga kostnader inom sport och förening och 

kulturskolan som prognostiserar en positiv avvikelse. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Ekonomisk rapport per maj 2022 för 

kultur- och fritidsnämnden daterad den 8 juni 2022.

 

Expedieras 

Controller Malin Jonsson 
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Dnr KFN 2022/54-04 

§ 50 Uppföljning av Täby kommuns borgensåtagande 2021  

Rapport med uppföljning av Täby kommuns borgensåtagande 2021 har tillsänts nämnden 

före sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
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Dnr KFN 2022/9-50 

§ 51 Förlängning av Täby kommuns biblioteksstrategi 

Kommunfullmäktige antog Biblioteksstrategi för folkbiblioteken i Täby kommun 2018-

2022 den 12 februari 2018, § 7. 

Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att varje kommun ska anta en biblioteksplan som 

även ska åtföljas av nedbrutna mål och strategier för att uppnå målen. Täby kommun har 

valt att kalla biblioteksplanen för biblioteksstrategi. 

Täby kommuns biblioteksstrategi är ett politiskt styrdokument som anger ramarna för 

den framtida verksamheten och för den övergripande utvecklingen av kommunens 

folkbibliotek. Nuvarande biblioteksstrategi gäller till och med den 31 december 2022.I 

ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2022. 

Mot bakgrund av de allmänna valen i september 2022 och att en ny kultur- och 

fritidsnämnd beräknas tillträda i januari 2023 finns det anledning att invänta beslutet om 

den nya biblioteksstrategin. Den nya nämnden får då möjlighet att fatta beslutet om 

biblioteksstrategin för perioden 2023-2027. Med anledning av detta föreslås att nu 

gällande biblioteksstrategi för Täby bibliotek förlängs att gälla till och med den 31 

december 2023 som längst. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Biblioteksstrategi för folkbiblioteken i Täby 
kommun 2018-2022 förlängs att gälla till och med den 31 december 2023 som 
längst.  

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del 
  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att 
revidera Biblioteksstrategi för folkbiblioteken i Täby kommun 2018-2022 för 
vidare antagande i kommunfullmäktige. 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Bibliotekschef Malin Törnquist  
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Dnr KFN 2022/55-00 

§ 52 Sammanträdesdatum 2023 för kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder vid fyra tillfällen på våren och tre tillfällen på 

hösten. 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 förslag till sammanträdesdatum för år 2023 enligt 

följande. 

Våren 2023   Hösten 2023  
Tisdag 7 februari  Tisdag 19 september  
Tisdag 21 mars  Tisdag 17 oktober  
Tisdag 25 april  Tisdag 5 december  

Tisdag 13 juni 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdatum för år 2023 enligt förslag i 

tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2022. 

 

Expedieras 

Nämndsamordnare Sara Westin 
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Dnr KFN 2022/40-55 

§ 53 Förlängning av namnändring av Hägernäs ishall genom sponsring 

Information om förlängning av namnändring av Hägernäs ishall genom sponsring har 

tillsänts nämnden inför sammanträdet. Ärendet planeras att behandlas i 

kommunstyrelsen under hösten 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr KFN 2019/34-51 

§ 54 Uppsägning av avtal om konstnärlig gestaltning av Stråket på 
Biblioteksgången 

Kulturintendent Sanna Wihlforsén informerar. 

Ett PM daterat den 31 maj 2022 om uppsägningen har tillsänts nämnden inför 

sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 55 Förutsättningar att etablera seniorcenter i befintliga bibliotek 

Malin Törnquist informerar kort om förutsättningar att etablera seniorcenter i befintliga 

bibliotek.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 56 Uppföljning av alliansuppdrag 

En sammanställning av status för alliansuppdrag är tillsänt nämnden inför 

sammanträdet.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr KFN 2022/57-50 

§ 57 Redovisning av utbetalda föreningsbidrag 

En sammanställning utbetalda föreningsuppdrag inom sport och förening är tillsänt 

nämnden inför sammanträdet.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr KFN 2022/22-59 

§ 58 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. 

 

§ 59 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har sänts ut inför sammanträdet. 

 

Sport- och föreningschef Jenny Holmberg informerar om status för bland annat 

Erikslunds konstgräsplan. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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§ 60 Information simhall 

Verksamhetschef Niklas Roos af Hjelmsäter och sport- och föreningschef Jenny 

Holmberg informerar om samordning av tider i nya simhallen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr KFN 2022/23-59 

§ 61 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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Dnr KFN 2022/19-59 

§ 62 Anmälan av inkomna klagomål 

Förteckning över inkomna klagomål daterad den 9 juni 2022 anmäls och läggs till 

handlingarna.
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Dnr KFN 2022/20-59 

§ 63 Anmälan av delegationsbeslut 

Förteckning över inkomna klagomål daterad den 9 juni 2022 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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Dnr KFN 2022/21-59 

§ 64 Anmälan av skrivelser och meddelanden 

Förteckning över skrivelser och meddelanden daterad den 9 juni 2022 anmäls och läggs 

till handlingarna. 
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§ 65 Övrigt 

Kulturskolechef Lisbet Säll informerar om tillfälligt omställningsstöd för de externa 

musikskoleutövarna. Engångsbelopp 400 kr/elev. 

 

 

Ordförande önskar alla en trevlig sommar och avslutar sammanträdet. 
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