
1(2) 

 

KULTUR OCH FRITID 
Kulturskolechef 
Lisbet Säll 

KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 
2023-03-21 

Sponsring av Täby musikalen ”Grannfejden på 
Rönninge by” 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner sponsring av Ica Kragsta Bällsta 
Handel AB och Retora Revision & Rådgivning AB Täby för musikalen 
”Grannfejden på Rönninge by” som genomförs den 18-20 juni 2023.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ingå sponsringsavtal med Ica Kragsta 
Bällsta Handel AB och Retora Revision & Rådgivning AB Täby på de 
villkor som framgår av bilaga 2 och 3 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 

Ung kultur står värd för musikalen ”Grannfejden på Rönninge by” som kommer 
framföras på Rönninge by den 18-20 juni 2023. För att skapa så goda 
ekonomiska förutsättningar som möjligt för ett framgångsrikt arrangemang 
föreslås att kultur- och fritidsnämnden godkänner att arrangemanget sponsras av 
två externa aktörer (Ica Kragsta Bällsta Handel AB och Retora Revision & 
Rådgivning AB). Sponsorpengarna om totalt 15 000 kr kommer att användas till 
rekvisita. Den totala kostnaden för arrangemanget beräknas till 200 000 kr.  

Sponsringen ska ske inom ramen för Täby kommuns riktlinjer för sponsring.  

Ärendet 

Ung kultur genomför årligen en musikal baserad på Täbys och Rönninge bys 
historia. Musikalen är specialskriven av Ung kulturs pedagoger och har under 
2021 och 2022 setts av över två tusen personer. Musikalen är planerad att 
framföras den 18-20 juni 2023.  

Tjänsteutlåtande 
2023-02-28 
Dnr KFN 2023/35-51 
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Täby kommun har riktlinjer som syftar till att tydliggöra på vilka grunder som 
kommunens beslut om att ingå sponsringsavtal ska fattas, bilaga 1. I riktlinjerna 
framgår bland annat vad ett sponsringsavtal ska innehålla och mot bakgrund av 
det har kommunen tagit fram ett avtalsutkast för respektive sponsor, bilaga 2.  

Den totala kostnaden för Täby musikalen ”Grannfejden i Rönninge by” beräknas 
till 200 000 kr. För att förbättra förutsättningarna för att målet med 
arrangemanget ska uppnås används sponsring till valda delar av rekvisitainköp. 
Som motprestation kommer sponsorernas namn att finnas med i programblad, 
webbsida, publikpresentationer och biljettbokning. Kommunen anser att det 
belopp som sponsorerna erlägger väl motsvarar värdet av den exponering som 
sponsorerna erhåller. 

Ekonomiska överväganden 

Sponsringen innebär ett tillskott på 15 000kr till kommunens totala budget om 
185 000kr.  

  

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Lisbet Säll 
Kulturskolechef 

Bilagor 

1. Täby kommuns riktlinjer för sponsring, fastställda av kommunfullmäktige 
den 6 februari 2023, dnr KS 2022/308-04 

2. Avtalsutkast för sponsring av ”Grannfejden på Rönninge by”, daterat den 
28 februari 2023 gällande Ica Kragsta Bällsta Handel AB 

3. Avtalsutkast för sponsring av ”Grannfejden på Rönninge by”, daterat den 
28 februari 2023 gällande Retora Revision & Rådgivning AB 
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