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§ 92 Justering och dagordning 

Jörgen Backlund (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger 

rum den 8 december 2022. 

Dagordningen godkänns härefter. 
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 Dnr KFN 2022/37-51 

§ 93 Kvalitetsrapport Täby kulturskola 

Kulturskolechef Lisbet säll informerar om kvalitetsrapport för Täby kulturskola. 

Kvalitetsrapport, daterad den 13 oktober 2022, är utsänd till nämnden inför 

sammanträdet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr KFN 2022/90-04 

§ 94 Årsbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2023 med budget för år 2023. 

Enligt fullmäktiges beslut den 28 november 2022 uppgår kultur- och fritidsnämndens 

budget till 209,3 mnkr för år 2023. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2023 har 

förslag till årsbudget för kultur- och fritidsnämnden utarbetats.  

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 innebär en nettokostnadsökning med 27,2 

mnkr (15 %) jämfört med 2022. Utöver de generella uppräkningarna har budgeten 

utökats med 23,4 mnkr i hyresjusteringar samt övertagande av ansvaret för driften av 

flertalet friluftsanläggningar från Täby Fastighets AB för 3,9 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna årsbudget 2023 för kultur- och 

fritidsnämnden enligt rapport daterad 30 november 2022, bilaga 1 till 

tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2022. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna pengbelopp för 

musikskoleverksamheten enligt förslag i rapport årsbudget 2023 för kultur- och 

fritidsnämnden daterad 30 november 2022, bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 

den 30 november 2022. 

 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna fördelning av inventariebudget 

inom kultur- och fritidsnämnden 2023 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat 

den 30 november 2022. 

 

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna fördelning av årsbudget för bidrag 

till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023 enligt 

bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2022. 

 

5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna taxor och avgifter inom kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsområde 2023 enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtande 

daterat den 30 november 2022. 

 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Camilla Henricsson Bajas (S) inte deltar i beslutet och 

medges lämna ett uttalande till protokollet, bilaga 1. 
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Dnr KFN 2022/89-04 

§ 95 Intern kontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. 

Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern 

kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. 

Policyn fastslår att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

sitt verksamhetsområde. 

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en 

risk- och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det 

behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen följer lagen om offentlig 

upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma 

kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder. 

Den interna kontrollen ska följas upp två gånger per år i samband med delårs- och 

helårsrapporteringen. 

I ärendet föreligger ett tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2023 enligt 

rapporten Intern kontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 21 

november 2022. 
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Dnr 2022/86-10 

§ 96 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 20543-22 
angående laglighetsprövning 

Den 20 juni 2022 beslutade ordföranden i kultur- och fritidsnämnden i Täby kommun, 

med stöd av punkt 3.4 i kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, på nämndens 

vägnar om utbetalning av ett tillfälligt omställningsstöd för privata musikskoleutförare i 

Täby kulturskola, dnr KFN 2022/69-54. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i 

Stockholm den 18 oktober 2022, mål nr 20543-22. Klaganden yrkar att beslutet ska 

upphävas och anför med hänvisning till 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) att 

ordföranden överskridit sin befogenhet då det inte varit fråga om ett ärende som varit så 

brådskande att nämndens beslut inte kunnat avvaktas. 

Täby kommun förelades den 20 oktober 2022 att komplettera målet i domstolen med i 

föreläggandet angivna handlingar samt yttra sig över överklagandet. 

Kommunen bestrider bifall till överklagandet och yttrar sig över vad klaganden anför i sin 

överklagandeskrift, bilaga 2. Kommunens uppfattning är att beslutet kommit till på ett 

lagligt sätt och att ordföranden således haft rätt att fatta det överklagade beslutet. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2022. 

Yrkanden 

Ordförande föreslår nämnden att besluta enligt förslaget från kommunledningskontoret. 

Camilla Henricsson Bajas (S) yrkar avslag. 

Christer Swaretz (KD) yrkar bifall. 

Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 

förslaget från kommunledningskontoret. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge in bilagt yttrande daterat den 1 november 

2022 till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 20543-22 angående laglighetsprövning 

av beslut fattat av ordföranden i kultur- och fritidsnämnden den 20 juni 2022, dnr KFN 

2022/69-54. 

 

Reservation 

Camilla Henricsson Bajas (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2. 

 

§ 96 forts. 



 

 PROTOKOLL 

 2022-12-06 
 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

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

 

9 

§ 96 forts. 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Birgitta Kaasik (M) och Sabihullah Ehsan (S) inte deltar i 

handläggningen i detta ärende på grund av jäv. 

 

Expedieras:  

Förvaltningsrätten i Stockholm, avdelning 6, avd6.fst@dom.se 

   

mailto:avd6.fst@dom.se
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Dnr KFN 2022/92-54 

§ 97 Revidering av regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun 

Täby kulturskola består 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. Detta regelverk revideras vid behov och den senaste revideringen godkändes av 

kultur- och fritidsnämnden den 24 mars 2022, § 19. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna reviderad version av regelverket. 

Revideringen av regelverket innehåller mindre redaktionella ändringar såsom 

uppdaterade årtal och ändrad text om pilotprojektet Kulturskola över kommungränserna 

som inte längre är ett pilotprojekt utan en del av ordinarie verksamhet. Förslaget till 

revidering innebär också att nya regler gällande vårdnadshavares och myndiga elevers 

uppsägning av kursplats till kulturskolan införs. 

Revideringen av regelverket innebär en något minskad intäkt som finansieras inom 

befintlig ram. Revideringen innebär med största sannolikhet minskat antal klagomål på 

kulturskolans abonnemangstjänst samt förkortade handläggningstider gällande ärenden 

till kontaktcenter och Täby kulturskolas expedition. 

I ärendet föreligger ett tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

för musikskoleverksamhet i Täby kommun, daterad den 15 november 2022. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att det reviderade regelverket träder i kraft 

den 1 januari 2023. 

 

Expedieras: 

Kulturskolechef Lisbet Säll   
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Dnr KFN 2022/83-51 

§ 98 Förlängda musiklektioner för barn och unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 

För att möta alla barn och unga i åldrarna 7-20 år utökar Täby kulturskola sin verksamhet 

med ett pilotprojekt för att utreda behovet av längre, individuell lektionstid för barn och 

unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Kostnaden för verksamheten ryms inom ordinarie budget och har således ingen 

ekonomisk påverkan. 

I ärendet föreligger ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Täby kulturskola inrättar ett pilotprojekt för barn 

och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där tio nya kursplatser avsätts för 

att eleverna ska få längre individuella musiklektioner. 

 

Expedieras: 

Kulturskolechef Lisbet Säll  



 

 PROTOKOLL 

 2022-12-06 
 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

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

 

12 

 

Dnr KFN 2022/87-51 

§ 99 Elevavgift för riktad verksamhet inom Ung kultur 

För att möta sin målgrupp unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, utökar 

kommunala kulturskolan Ung kultur sin verksamhet med en specialiseringsverksamhet 

riktad till unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 oktober 2021, § 79, att godkänna att 

verksamhetsområdet kultur och fritid, inom beslutad budgetram, bedriver riktad 

verksamhet för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 

En elevavgift om 500 kronor per termin föreslås införas från och med 2023. Beslut om att 

införa elevavgiften fattas av kommunfullmäktige. 

Kostnaden för verksamheten ryms inom ordinarie budget och har således ingen 

ekonomisk påverkan. 

I ärendet föreligger ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2023 införa en elevavgift om 500 kronor 

per termin för en kursplats inom Ung kulturs riktade verksamhet till unga vuxna med 

intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Expedieras: 

Kulturskolechef Lisbet Säll 
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Dnr KFN 2021/48-04 

§ 100 Redovisning av alliansuppdrag 

Återrapportering av alliansuppdrag för Täby har sänts ut inför sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. 
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Dnr KFN 2022/57-50 och 2021/85-50  

§ 101 Redovisning av föreningsbidrag år 2022 

En sammanställning över utbetalda föreningsbidrag år 2022 har sänts ut inför 

sammanträdet. 

Till informationen föreligger en promemoria daterad den 17 november 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

§ 102 Information från verksamheten 

Information från de olika enheterna har sänts ut inför sammanträdet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

§ 103 Projektlistan 

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 

§ 104 Anmälan av inkomna klagomål 

Förteckning över inkomna klagomål daterad den 29 november 2022 anmäls och läggs till 

handlingarna.
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Dnr KFN 2022/20-59 

§ 105 Anmälan av delegationsbeslut 

Förteckning över delegationsbeslut daterad den 29 november 2022 anmäls och läggs till 

handlingarna. 

   



 

 PROTOKOLL 

 2022-12-06 
 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

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

 

19 

Dnr KFN 2022/21-59 

§ 106 Anmälan av skrivelser och meddelanden 

Inga inkomna skrivelser eller meddelanden.  
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§ 107 Övrigt 

Ordförande Birgitta Kaasik, som avslutar sitt uppdrag i januari 2023, tackar nämnden 

och tillönskar alla en god jul. 

Härefter avslutas mötet. 
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