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§ 15

Information från förvaltningen
Sammanfattning
Johan M almgren, förvaltningschef, ger en uppdatering om läget med anledning av
covid-19 samt informerar om att förvaltningen påbörjat planeringen för sommarens
aktiviteter.
Johan Storåkers (L), ordföranden, informerar om kommande beslut gällande
kolloverksamhet på plats i Sundbyberg sommaren 2021 med anledning av covid-19.
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§ 16

Dnr: KFN-0018/ 2021

Revidering av regler, taxor och avgifterna för hyra av kultur- och
fritidsnämndens lokaler
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 11 februari 2021.
Förslag på regler, taxor och avgifter för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på förändringar av taxor och
avgifter för hyra av B-hall/ gymnastiksal och aktivitetsalar i nämndens lokaler. Förslaget
utgår ifrån att förvaltningen anser dock att dessa lokaler legat lite för högt i förhållande
till andra liknande lokaler om man ser till dess storlek.
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente punkt 4.8 har nämnden rätt att
besluta om taxor och avgifter som inte är av principiell karaktär.

K u l t u r och f r i t i dsf ör val t n i n gen s f ör sl ag på än d r i n gar
I förvaltningens förslag slås B-hall/ gymnastiksal och Aktivitetssal samman till en
kategori som kallas Gymnastiksal/ aktivitetssal. Kostnaden för att hyra dessa justeras till
Tabel l 1. K ost n ad f ör h yr a av l ok al en gym n ast i k sal / ak t i vi t et ssal
K at egor i
Sundbybergsförening (A)
Sndbybergsförening prioriterade grupper
(B)
Övriga föreningar (C)

K ost n ad f ör h yr a/ t i m m e
100 kr
0 kr

Sundbybergs stads förvaltning (D)

0 kr

Sundbybergs stads skolor (E)

Regleras enligt separat avtal med
skolorna.

Övriga/ privatpersoner (F)

200 kr (tidigare 250-300 kr)

200 kr (tidigare 250-300 kr)

De föreslagna taxorna blir en sänkning för kategorierna C och F jämfört med de taxor
som gäller idag. Förvaltningen anser dock att dessa lokaler legat lite för högt i
förhållande till andra liknande lokaler om man ser till dess storlek.
Gi l t i gh et
Förvaltningens föreslår att förslaget på nya taxor, regler och avgifter börjar gälla från
och med den 1 juli 2021.
Bokningar genomförda innan de nya taxorna beslutats faktureras enligt de avgifter
som gällde vid den tidpunkt då bokningen genomfördes i de fall de nya taxorna
innebär en höjning av avgiften. I annat fall faktureras bokningen enligt de nya
taxorna.
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Påver k an p å bu dget
Förvaltningen beräknar inte att förslaget kommer att innebära någon påverkan på lagd
budget .

Kultur- och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L) och Emelie Tillegård (M P).

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till regler, taxor och avgifter för
hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler.
2. Kultur och fritidsnämnden beslutar att regler, taxor och avgifter gäller från och
med 1 juli 2021.
Sär sk i l t yt t r an de
Emelie Tillegård (MP), Max Jedevall Roseneld (M) och Paulos Abraha (KD) anmäler ett
särskilt yttrande (bilaga § 16).
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§ 17

Dnr: KFN-0021/ 2021

Ekonomisk månadsrapport med prognos per februari 2021
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 15 mars 2021.

Sammanfattning
Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på 6,4 miljoner
kronor. Den främsta orsaken är coronapandemins inverkan på verksamheternas
intäkter, särskilt simhallens. Även inom biblioteks-, kultur- och fritidsverksamheterna
minskar antalet besökande som en konsekvens av coronapandemin och därmed minskar
försäljnings-, avgifts- och hyresintäkterna. I prognosen beräknas pandemins inverkan på
ekonomin fortgå t.o.m. juni månad.
Prognosen för investeringarna beräknas uppgå till budgeterad nivå, 17,5 miljoner
kronor.

Kultur- och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L) och Emelie Tillegård (M P).

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport med prognos
per februari 2021.

Sär sk i l t yt t r an de
Emelie Tillegård (MP), Max Jedevall Roseneld (M) och Paulos Abraha (KD) anmäler ett
särskilt yttrande (bilaga § 17).
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§ 18

Dnr: KFN-0019/ 2021

Nolltaxa för prioriterade målgrupper i Sundbybergs ishall vecka 1417 2021
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2 mars 2021

Sammanfattning
På grund av coronapandemin har Sundbybergs ishall (Tulehallen) periodvis varit stängd
för både föreningsliv och allmänhet. Ett önskemål har inkommit från föreningslivet att
under eftersäsongsperioden, vecka 14–17, tillämpa nolltaxa för en godkänd
sundbybergsförening (förening som är godkänd att söka bidrag och hyra lokaler till
nolltaxa för prioriterad målgrupp) som har verksamhet för prioriterad målgrupp.
Sundbybergsförening med verksamhet för prioriterad målgrupp nolltaxa i ishallen har
under veckorna 36–13 nolltaxa även vanligtvis. Under eftersäsongen betalar under
vanliga omständigheter Sundbybergsförening med verksamhet för prioriterad målgrupp
600 kronor i timmen.
För den föreslagna tidsperioden vecka 14-17 2021 föreslås nu att nolltaxa för
Sundbybergsförening med verksamhet för prioriterad målgrupp tillämpas.
Förvaltningen ser det som ett sätt för barn och unga att kunna ta igen delar av den
verksamhet de missat under ordinarie säsong på grund av nedstängningar och
restriktioner kopplat till coronapandemin.
Eventuellt kan ishallen även hållas öppen efter vecka 17. Förvaltningen föreslår då att et
görs i dialog med berörda föreningar och under förutsättningar att det inte är för varmt.
Förvaltningen räknar att den totala kostnaden för öppethållandet samt nolltaxan uppgår
till 60 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L) och Göran Lööv (M ).

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ishallen hålls öppen vecka 14 till vecka
17 2021 med nolltaxa för Sundbybergsförening med verksamhet för prioriterad
målgrupp.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ett eventuellt öppethållande efter vecka
17 beslutas av förvaltningen i samråd med föreningslivet och avhängigt
väderförhållanden vid tiden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att utreda för- och nackdelar med att i framtiden eventuellt bevilja
nolltaxa för föreningsverksamhet under för- och eftersäsong. Resultatet ska
redovisas till nämnden senast på sammanträdet den 16 juni.
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§ 19

Dnr: KFN-0025/ 2021

Yttrande över Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 4 mars 2021.
Förslag till yttrande
Remissversion av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Sammanfattning
Sundbybergs stad har mottagit remiss av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden svarar till kommunstyrelsen som samordnar
stadens svar.
Region Stockholm skriver att strategin är en del av förverkligandet av den regionala
utvecklingsplanen, RUFS 2050. Ambitionen med strategin är att ge en riktning för det
övergripande arbetet med folkbildningsfrågor för Stockholmsregionen. Den avser att
både tydliggöra Region Stockholms roll som regional aktör och peka ut angelägna
utvecklingsområden, men också fungera som stöd och inspirera kommunernas arbete
med långsiktiga planer och utveckling kopplat till folkbildningsfrågor.
Folkbildning är en större fråga som innefattar många olika aktörer. Där ingår till
exempel sådan kommunal verksamhet som folkbiblioteken. Strategin är dock avgränsad
till att primärt avse den folkbildning som studieförbund och folkhögskolor bedriver och
som syftar till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla, utanför den traditionella
skolvärlden.
K u l t u r - och f r i t i dsf ör val t n i n gen s bedöm n i n g
Kultur- och fritidsnämndens mest konkreta stöd inom folkbildningsområdet (i den del
som avses i strategin) är det årliga stöd som fördelas till studieförbunden som bedriver
verksamhet i staden. Stödet fördelas enligt en fördelningsnyckel baserat på antal
studietimmar. Totalt fördelas 470 000 kronor varje år mellan studieförbunden.
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar framtagandet av strategin och dess fokus på
att stärka folkbildning och demokrati samt stärkandet av dialog och samverkansformer.
Gällande strategins målområden anser förvaltningen att främst två är mer relevanta för
stadens kultur- och fritidsverksamhet.
1.

Folkbildning ökar tillgänglighet och deltagande i kultur livet, vilket bidr ar till
en öppen, jämlik och inkluder ande r egion.

Som strategin framhåller är folkbildningen en stor lokal kulturarena med ett stort antal
besökare inom kurser, studiecirklar och kulturprogram. Redan idag stöttar kultur- och
fritidsnämnden denna verksamhet både genom bidrag och genom lokaler då bland
annat Allaktivitetshuset används av studieförbund för verksamhet riktad till nämndens
prioriterade målgrupper och föreningsverksamhet, inte studiecirkelverksamhet för
vuxna. Ett ökat samarbete för ökade synergier och ett breddat utbud kan vara ett
framtida utvecklingsarbete.
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2. Folkbildning stär ker demokr atin och gör fler delaktiga i samhällsutvecklingen
vilket bidr ar till en god livsmiljö och en tillgänglig r egion.
Strategin beskriver hur folkbildningen stärker och utvecklar delaktigheten i genom att ge
ny kunskap och skapa engagemang. Folkbildningen är en del av föreningslivets
infrastruktur och tillhandahåller arenor för människor att mötas. Nämnden och
förvaltningen arbetar för att ge ett långsiktigt stöd till stadens föreningsliv. Därför ser
förvaltningen positivt på ett fortsatt stöd till studieförbunden och en ökad samverkan
mellan olika nivåer i folkbildningsfrågor. Efter rapporter om att studieförbund fått för
mycket stöd utbetalt på grund av dubbelrapporterade studietimmar ser förvaltningen
positivt på att studieförbunden inlett arbete med att åtgärda detta. Korrekt rapporterade
studietimmar är en förutsättning för fortsatt stöd.
Strategin har även ett antal inriktningsområden. Förvaltningen väljer att lyfta fram två
av dessa som särskilt relevanta för den kommunala nivån:
1.

Stär ka och utveckla demokr atin.

Demokratin kan inte tas för given och är i ständig utveckling. För den kommunala nivån
är det av yttersta vikt både att medborgare känner förtroende för den lokala demokratin
samt på olika sätt engagerar sig. Här erbjuder folkbildningen och föreningslivet en
utmärkt grogrund för det engagemanget. Studieförbunden kan också vara en viktig aktör
i arbetet med att höja valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande. Till exempel
genom en samordnade roll med föreningsliv på plats i områdena.
Förvaltningen anser att strategins prioriteringar under inriktningsområdet är relevanta
men efterlyser konkreta förslag på hur prioriteringarna ska omsättas till verksamhet.
2. Br edda intr esset för , och öka delaktigheten i, kultur livet samt det egna
skapandet
Den kommunala nivån har en viktig roll i att utveckla detta inriktningsområde. Staden
erbjuder kulturevenemang i egen regi, tillhandahåller lokaler för kulturlivet och utbildar
nästa generations kulturutövare i kulturskolan. Utbytet och samarbetet med
folkbildningens aktörer och föreningslivet kan fortsatt utvecklas inom området.
Förvaltningen tycker att strategins prioriteringar är intressanta. Exempelvis välkomnas
prioriteringen att inventera befintliga lokaler för kultur - och bildningsverksamheter för
att underlätta för folkbildningen och andra kulturaktörer att hitta och samnyttja
verksamhetsplatser lokalt. Här har kommunerna också en viktig roll i att bättre planera
för samutnyttjande av lokaler. Exempelvis att en ny skola planeras på så sätt att
slöjdsalar och andra liknande utrymmen kan utnyttjas kvällstid av föreningsliv och
studieförbund. M ed en strukturerad dialog kan det perspektivet komma in tidigt i
planprocessen.
Det ska tilläggas att den kommunala nivån har beröringspunkter med och en viktig roll i
alla de fyra inriktningsområdena.
Slutligen välkomnar förvaltningen att strategin har ett tydligt fokus på ökad dialog och
samverkan. Den modell som tagits fram för förstärkt dialog i befintliga och nya forum
ger en bra överblick över arbetet som behöver göras. Förvaltningen ser att dialog mellan
kommuner och folkbildningen är något som kan stärkas. Studieförbunden är delvis
konkurrenter till varandra men kan säkerligen också samarbeta och dra nytta av
varandras kunskap. I det kan den kommunala nivån vara en samordnande faktor.
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I ntressant för nämnden är punkten om dialogmöte mellan regionala och lokala politiker.
I detta ska presidiet i regionens kulturnämnd och presidier i länets kommuners kulturoch fritidsnämnder eller motsvarande ingå.
Även punkten om Stockholmstinget välkomnas. Stockholmstinget beskrivs som ett
större forum som omfattar alla nivåer. Regionala och kommunala politiker och
tjänstepersoner, civilsamhällets organisationer, folkbildningen, det fria kulturlivet samt
verksamma inom berörda myndigheter, akademier och forskning.

Kultur- och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Paulos Abraha (KD).

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrande över remiss av
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen och översänder detta till
kommunstyrelsen.
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§ 20

Dnr: KFN-0149/ 2020

Svar på medborgarförslag – skapa en plats för företagare i Ursvik att
få chansen att nätverka med varandra
Beslutsunderlag
M edborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2020.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 3 februari 2021.
Förslag till svar på medborgarförslag.

Tillkommande beslutsunderlag
M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas skrivelse den 25 mars 2021

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november väcktes ett medborgarförslag
om att skapa en plats för företagare i ursvik att få chansen att nätverka med varandra.
Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på
medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver att han tidigare har varit med i en nätverksgrupp med personer
från olika företag som gjorde olika aktiviteter tillsammans. Frågeställaren skriver att han
nu är med i en grupp som spelar fotboll i Ursvik. Han skulle vilja ha hjälp att bygga
vidare på denna grupp och sträva mot större evenemang och happenings för vuxna i
aktivitetshuset i Ursvik. Det frågeställaren vill åstadkomma är att skapa en plats för
företagare i Ursvik att få chansen att nätverka med varandra. Frågeställaren efterfrågar
först och främst någon att diskutera frågan med för att sedan kunna förtydliga sina
punkter och sin vision.
K u l t u r - och f r i t i dsf ör val t n i n gen s bedöm n i n g
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på förslagsställarens vilja att skapa
aktiviteter för vuxna i Ursvik. Förvaltningen anser dock att frågeställaren bör vända sig
till stadens näringslivsenhet för att få hjälp att skapa ett nätverk för företagare i Ursvik.
Om det vid fortsatta diskussioner kring idén framkommer ett behov av att hyra kulturoch fritidsnämndens lokaler kan frågeställaren vända sig till förvaltningens
bokningsenhet med sin förfrågan.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därmed att medborgarförslaget bifalles.

Kultur- och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L), Emelie Tillegård (M P) och Paulos
Abraha (KD).
Yr k an d en
Emelie Tillegård (MP) Paulos Abraha (KD och M ax Jedevall Roseneld (M) yrkar bifall
till Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas skrivelse den 25 mars 2021,
innebärande att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att
näringslivsenheten får i uppdrag att kontakta förslagsställaren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11 (17)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Johan Storåkers (L) yrkar bifall till utsänt förslag och avslag på Emelie Tillegårds (M P)
Paulos Abrahas (KD och M ax Jedevall Rosenelds (M ) framställställda yrkande.
Besl u t sgån g
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; det utsända förslaget samt det av
Emelie Tillegård (MP) Paulos Abraha (KD och M ax Jedevall Roseneld (M)
framställställda förslag. Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att
nämnden fattar beslut enligt utsänt förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslag - skapa en plats för
företagare i ursvik att få chansen att nätverka med varandra.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslaget.
3. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige.
Reser vat i on
Emelie Tillegård (M), Paulos Abraha (KD) och M ax Jedevall Roseneld (M) reserverar sig
mot beslutet.
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§ 21

Dnr: KFN-0129/ 2020

Svar på medborgarförslag - Passagehinder för cyklar till Sundbybergs
IP - löparbanor.
Beslutsunderlag
M edborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2020.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 23 februari 2021.
Förslag till svar på medborgarförslag

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2020 väcktes ett
medborgarförslag om att sätta upp passagehinder för att hindra at t cyklar tas in på
öparbanorna på Sundbybergs I P. Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och
fritidsnämnden svarar på medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:

” Det är nästan alltid, folk som cyklar på Sundbyber gs I P löpar banor på helger na.
För äldr ar som lär sina bar n cykla eller för äldr ar som spr inger medan bar nen cyklar
efter men även vuxna som cyklar tillsammans med bar nen. Har även sett för äldr ar
som använder löpar banor na som pr omenadstr åk och går i br edd var v efter var v med
två cyklande minder år iga bar n i hasor na. Detta hindr ar oss som vill använda
löpar banor na för det de är avsedda för - nämligen löpning. De för budsskyltar som
r edan sitter där tar folk således ingen notis om, alter nativt ser inte. Mitt för slag är
där för att sätta upp någon for m av fysisk passagekontr oll för cyklar som till exempel,
manuell r otati onsgr i nd”.
K u l t u r - och f r i t i dsf ör val t n i n gen s bedöm n i n g
Kultur- och fritidsförvaltningen förstår att det är störande när personer cyklar på
löparbanan även om det inte är tillåtet. Förvaltningen anser dock inte att det är lämpligt
att montera upp passagehinder för att att hindra cyklar från att ta sig in på löparbanan
på Sundbybergs I P. Det är viktigt att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna idrotta
på löparbanorna. Snurrgrindar tar upp mycket plats och skulle försvåra för personer i
rullstol som bedriver träning på löparbanorna.
Förvaltningen kommer dock att se över de skyltar som finns på Sundbybergs I P för att se
om de kan förtydligas/ synliggöras ytterligare.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därmed att medborgarförslaget avslås.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslag – Passagehinder för cyklar
till Sundbybergs I P – löparbanor.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslaget.
3. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-25
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Återrapportering av delegationsbeslut för perioden 12 februari - 11
mars 2021
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 11 mars 2021

Sammanfattning
Ti t el

Di ar i en u m m er

Del egat

A vd el n i n g

B esl u t sd at u m

Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
vaktmästare vid
Fritid Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
aktivitetsledare
M ilot vid Idrott
Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
biblioteksassistent
vid Bibliotek
Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
biblioteksassistent
vid Bibliotek
Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
biblioteksassistent
vid Bibliotek
Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
biblioteksassistent
vid Bibliotek
Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
bibliotekarie vid
Bibliotek
Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
utvecklingsledare

KFN-0002/ 2021

Annika Grahn Seton

Kultur- och
fritidsförvaltningen

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

M ikael Eljenmyr

I drott Sundbyberg

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

Lena Petersson

Bibliotek
Sundbyberg

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

Lena Petersson

Bibliotek
Sundbyberg

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

Lena Petersson

Bibliotek
Sundbyberg

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

Lena Petersson

Bibliotek
Sundbyberg

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

Lena Petersson

Bibliotek
Sundbyberg

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

Johan Malmgren

Kultur- och
fritidsförvaltningen

2021-02-17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

vid central
förvaltning
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
receptionist vid
Kultur
Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
receptionist vid
Kultur
Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
fritidsledare vid
Fritid Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
fältsekreterare vid
Fritid Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
fritidsledare vid
Fritid Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
fritidsledare vid
Fritid Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
fritidsledare vid
Fritid Sundbyberg
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
musiklärare vid
Kulturskolan
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
cirkuslärare vid
Kulturskolan
Beslut om
tidsbegränsad
anställning av
receptionist vid
Kultur
Sundbyberg

Justerandes signatur

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-25
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KFN-0002/ 2021

Sofie Aspequi st

Kultur Sundbyberg

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

Sofie Aspequi st

Kultur Sundbyberg

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

Annika Grahn Seton

Kultur- och
fritidsförvaltningen

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

Timothy
Prawirodarmo

Fritid Sundbyberg

2021-02-17

KFN-0002/ 2021

Lorentina Runander

Fritid Sundbyberg

2021-02-22

KFN-0002/ 2021

Lorentina Runander

Fritid Sundbyberg

2021-02-22

KFN-0002/ 2021

Lorentina Runander

Fritid Sundbyberg

2021-02-25

KFN-0002/ 2021

Per Fjällström

Kultur Sundbyberg

2021-02-25

KFN-0002/ 2021

Per Fjällström

Kultur Sundbyberg

2021-03-02

KFN-0002/ 2021

Sofie Aspequi st

Kultur Sundbyberg

2021-03-02

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Kultur- och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig M ax Jedevall Roseneld (M ) Paolos Abraha (KD), Johan
Storåkers (L) och Göran Lööv (M ).

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapporteringen av delegationsbeslut
för perioden 12 februari – 11 mars 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-25

§ 23

Dnr: KFN-0003/ 2021

Samverkansprotokoll kultur- och fritidsförvaltningen 2021-02-11
Beslutsunderlag
Samverkansprotokollet den 11 februari 2021

Kultur- och fritidsnämndens beslut
2. Kultur- och fritidsnämndens noterar anmälan i protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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