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§ 28 Justering och dagordning 

Annelie Preve (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum 

den 5 maj 2022. 

Dagordningen godkänns härefter. 
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Dnr KFN 2021/196-04 

§ 29 Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden 

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2022 visar en positiv avvikelse med 

0,8 mnkr, vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade 

positiva avvikelsen består främst av lägre övriga kostnader. 

Prognosen för årets investeringar uppgår till 184,1 mnkr, vilket är i nivå med budget. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 2022 

med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 8 april 2022 och överlämna 

den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per 

mars 2022. 

 

Expedieras 

Controller Malin Jonsson 
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Dnr KFN 2022/31-09 

§ 30 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens 
digitaliseringsarbete 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med 

verksamhetsutveckling genom digitalisering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2021. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i 

huvudsak har säkerställt att verksamhetsutveckling genom digitalisering leder till 

önskade effektvinster. 

Revisorerna bedömer att kommunen bör arbeta vidare med att säkerställa att arbetet när 

det är möjligt sker samordnat över förvaltningsgränser samt att projekt följs upp på ett 

systematiskt sätt. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och nämnderna ger ett yttrande över 

granskningens slutsatser senast den 30 maj 2022. Kultur- och fritidsnämnden har tagit 

fram Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens digitaliseringsarbete, 

daterat den 14 mars 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas 

granskning av kommunens digitaliseringsarbete, daterat den 14 mars 2022, till 

kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av kommunens digitaliseringsarbete.

 

Expedieras 

Controller Malin Jonsson 

Kommunrevisionen 
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Dnr KFN 2022/3-59 

§ 31 Kulturpris 2022 

År 2008 beslutade kultur- och fritidsnämnden att införa en rådgivande jury som föreslår 

vem/vilka som ska beviljas kulturpris. Juryn består av representanter från olika 

konstarter. Beslut om vilka som tilldelas kulturpris fattas av kultur- och fritidsnämnden. 

Den rådgivande juryn för Täby kommuns kulturpris har sammanträtt den 7 mars 2022 

och presenterar förslag på kulturpristagare på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 

den 28 april 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Åsa Bengtsson tilldelas 2022 års 

kulturpris.  

 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

Expedieras 

Kulturintendent Sanna Wihlforsén för vidare expediering till parterna 
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Dnr KFN 2022/2-59 

§ 32 Kulturstipendium 2022 

År 2008 beslutade kultur- och fritidsnämnden att införa en rådgivande jury som föreslår 

vem/vilka som ska beviljas kulturpris. Juryn består av representanter från olika 

konstarter. Beslut om vilka som tilldelas kulturpris fattas av kultur- och fritidsnämnden. 

Den rådgivande juryn för Täby kommuns kulturpris har sammanträtt den 7 mars 2022 

och presenterar förslag på kulturpristagare på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 

den 28 april 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse följande kulturstipendiater: 

 Mathias Boeryd, dans/musikal (15 ooo kr) 

 Susanna Carreño, dans (15 000 kr) 

 Jessica Elevant, musik (15 000 kr) 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

Expedieras 

Kulturintendent Sanna Wihlforsén för vidare expediering till parterna 
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Dnr KFN 2022/15-59 

§ 33 Årets idrottspris 2022  

Den rådgivande beredningsgruppen för Årets idrottspris har sammanträtt den 14 mars 

2022. Beredningsgruppen presenterar sitt förslag till kandidat för 2022 på kultur- och 

fritidsnämndens sammanträde den 28 april 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 mars 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Årets idrottspris 2022 tilldelas: 

 Emil Lundgren, Täby Atletklubb (25 000 kr) 

 
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 

justerad. 

 

Expedieras 

Idrottsstrateg Hanna Sandberg 
  



 

 PROTOKOLL 

 2022-04-28 
 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

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

 

10 

Dnr KFN 2022/16-59 

§ 34 Årets ungdomsledare 2022 

Den rådgivande beredningsgruppen för Årets ungdomsledare har sammanträtt den 14 

mars 2022. Beredningsgruppen presenterar sitt förslag till kandidat för 2022 på kultur- 

och fritidsnämndens sammanträde den 28 april 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 mars 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Årets ungdomsledare 2022 tilldelas: 

 Bert-Olov Persson, Täby IS Parasport (10 000 kr) 

 Martin Nissler, IK Frej och Täby Handboll (10 000 kr) 

 Cajsa Correa, Ultimate Cheer Xtreme (10 000 kr) 

 
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart 

justerad. 

 

Expedieras 

Idrottsstrateg Hanna Sandberg  
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Dnr KFN 2022/44-50 

§ 35 Kvalitetspeng till Täby basket  

Täby Basket har ansökt om kvalitetspeng för att anlägga en fullstor utomhusplan på 

Tibblevallen, där den nuvarande beachvolleyplanen ligger. 

Kultur- och fritidsnämnden har en budget om 600 tkr för så kallad kvalitetspeng, ett 

bidrag som syftar till att skapa ny verksamhet, utanför de ”traditionella ramarna”. Täby 

Basket ansökan uppgår till 394 938 kr. Bidraget ska täcka kostnader för belysning och 

markarbete i samband med omställningen till utomhusplan för basket. 

Kultur och fritid föreslår att ansökan beviljas. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Täby Baskets ansökan om kvalitetspeng 

för byggnation av en fullstor basketplan utomhus vid Tibblevallen. 

 

Expedieras 

Idrottsstrateg Hanna Sandberg 
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Dnr KFN 2022/39-51 

§ 36 Svar på motion: Utred möjligheterna för att inrätta ett runmuseum i 
Täby 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 

föreslagit att Täby kommun utreder möjligheterna för att inrätta ett runmuseum inomhus 

i Täby. 

Täby kommun bedriver verksamhet med inriktning på att belysa Täbys historia, 

exempelvis genom Runriket, en 3,5 mil runstensrik sträcka runt Vallentunasjön. Vid 

porten till Runriket finns informationscenter med en utomhusutställning, en 

upplevelsepark och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro. 

Vid runrikets nio platser finns informationstavlor och audioguider. 

Med utgångspunkt i bland annat Runrikets verksamhet finns god tillgång på information 

om runornas historia och deras mångsidiga användning. 

Kultur och fritid föreslår med anledning av ovanstående att motionen inte ska föranleda 

några ytterligare åtgärder. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Utred möjligheterna för att inrätta ett 

runmuseum i Täby, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

 

Reservation 

Det noteras till protokollet att Annelie Preve (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Utredare Karin Karlung 
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Dnr KFN 2022/36-00 

§ 37 Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2021 för 
kultur- och fritidsnämnden 

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. Kommunens 

dataskyddsombud har sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och 

bolag, med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av det dataskyddsarbete som har 

bedrivits under det gångna verksamhetsåret (2021). 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Årsrapport från dataskyddsombudet – 

Dataskyddsarbetet 2021 för Kultur- och fritidsnämnden daterad den 22 februari 2022. 

 

Expedieras 

Dataskyddsombud Anna Brantberger 
  



 

 PROTOKOLL 

 2022-04-28 
 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

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

 

14 

Dnr KFN 2022/22-59 

§ 38 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. 

 

§ 39 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 

§ 40 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 

§ 41 Anmälan av inkomna klagomål 

Förteckning över inkomna klagomål daterad den 20 april 2022 anmäls och läggs till 

handlingarna.
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Dnr KFN 2022/20-59 

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut 

Förteckning över inkomna klagomål daterad den 20 april 2022 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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Dnr KFN 2022/21-59 

§ 43 Anmälan av skrivelser och meddelanden 

Inga skrivelser eller meddelanden har inkommit. 
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§ 44 Övrigt 

Inga övriga frågor. 

Härefter avslutar ordförande sammanträdet. 

 


