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Kulturpris och kulturstipendier 2021 

Sammanfattning 
År 2008 beslutade kultur-och fritidsnämnden att införa en rådgivande jury som föreslår 
vem/vilka som ska beviljas kulturpris och kulturstipendier. Den rådgivande juryn för Täby 
kommuns kulturpris och kulturstipendier sammanträdde den 10 mars 2021 och presenterar 
sitt förslag på pristagare och stipendiater för kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
den 27 april 2021. Beslut om vilka som tilldelas kulturpris och kulturstipendier fattas av 
kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2021-års kulturpris och kulturstipendier delas 

ut enligt förslag från den rådgivande juryn daterat den 10 mars 2021.  
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Beslut om vilka som tilldelas kulturpris och kulturstipendier fattas av kultur-och 
fritidsnämnden. År 2008 beslutade kultur-och fritidsnämnden att införa en rådgivande jury 
som föreslår vem/vilka som ska beviljas kulturpris och kulturstipendier. Juryn består av 
representanter från olika konstarter. Den rådgivande juryn för Täby kommuns kulturpris och 
kulturstipendier har sammanträtt den 10 mars 2021 och kommer på kultur- och fritids-
nämndens sammanträde den 27 april 2021 att presentera sitt förslag på kulturpristagare och 
kulturstipendiater 2021. 
 
Kulturpriset delas årligen ut som erkännande för betydelsefull gärning inom kulturlivets 
område i kommunen. Täby kommuns kulturstipendier är avsedda att stödja och stimulera 
lokalt verksamma personer eller grupper inom litteratur, konst, film, foto, dans, musik, sång, 
hembygdsvård, bildningsverksamhet eller annan kulturell verksamhet. Kulturpriset utgörs av 
ett konstverk med anknytning till Täby utvalt av kultur- och fritidsnämnden.  
 
Stipendier utgår 2021 med ett sammanlagt belopp om 45 000 kr och kan, efter kultur-och 
fritidsnämndens prövning, tilldelas en eller flera personer/grupper.  
 
Fyra nomineringar har gjorts till kulturpriset och 12 ansökningar till kulturstipendiet har 
inkommit. 
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Ekonomiska aspekter 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
 
Niklas Roos af Hjelmsäter   Lina Browall 
Kultur- och fritidschef  Re-chef kulturenheten
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