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Nämndens ansvar och uppgifter 

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar kulturell verksamhet, idrotts-, fri-
lufts- och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Nämndens verksam-
het omfattar också driften av anläggningar för fritids- och kulturändamål samt det 
ekonomiska stödet till föreningslivet. I nämndens verksamhetsområde ingår även 
den kommunala kulturskolans verksamhet och tillståndsärenden enligt lotterila-
gen. Nämnden svarar också för folkbiblioteksverksamhet, kulturminnesvård och 
museala frågor. Verksamheten ska bedrivas i samråd och i samverkan med den 
ideella sektorn. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Den sammantagna måluppfyllelsen för året är god. Målet att kommuninvånarna 
ges möjligheter till upplevelser är uppfyllt medan målet att unga är aktiva är på 
väg att uppnås. 
  
Stillasittande och fysisk inaktivitet ökar i samhället och har en negativ effekt på 
den fysiska och psykiska hälsan. Ett viktigt uppdrag och mål är att skapa miljöer 
som inbjuder och stimulerar bland annat ungdomar till rörelse och fysisk aktivitet. 
Detta görs, men det är inte i tillfredställande omfattning. Det är ett långsiktigt ar-
bete att vända trenden och där effekter och önskvärda resultat förväntas uppnås 
på sikt. 
  
Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott. Verksamheternas kostnader har 
följt budget och redovisar endast mindre avvikelser. Den kommunala kulturskolan 
fortsätter emellertid att redovisa underskott. Underskottet beror på minskad efter-
frågan att delta i musikundervisningen. Analys av orsaker till den minskade efter-
frågan ska genomföras. Sammantaget har antalet musikskoleelever inte minskat. 
De privata musikskolorna har ökat antalet elever i motsvarande grad som den 
kommunala kulturskolan minskat. 
  
Med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf) erbjöds 
nyanlända mellan 6-15 år sommaraktiviteter under åtta veckor i Åkerbyparken. 
Som exempel på aktivitet kan nämnas badutflykt till Norskogsbadet där flera av 
deltagarna med hjälp av ledarna lärde sig att simma. Tre idrottsföreningar har un-
der året tagit emot nyanlända barn och ungdomar i sin verksamhet - basket, friid-
rott och judo. Även fotbollsverksamhet har erbjudits. 
  
Den nya planvärmen på Täby IP:s konstgräsplan togs i bruk i december. Anlägg-
ningen har därmed godkänd standard för Superettan. IK Frej kommer 2018 spela 
sin fjärde raka säsong i Superettan med Täby IP som sin hemmaplan. 
  
Målet att kommuninvånarna ges möjligheter till upplevelser har uppfyllts genom 
att aktiviteter och program ökat på Täby torg och Tibble teater. 
  
Bibliotekshuset renoverades och byggdes om under året och i november invigdes 
Esplanad, en mötesplats för unga vuxna och vid årsskiftet öppnade det nyreno-
verade huvudbiblioteket. Bibliotekshuset bytte därefter namn till Täby kulturhus 
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och arbete kring kulturhusets utformning och innehåll pågår. 

Nämndens utvecklingsområden 

Ökad andel aktiva ungdomar 

Kultur och fritid fortsätter den långsiktiga satsningen att skapa förutsättningar för 
en aktiv fritid för ungdomar i kommunen. Olika samarbeten med skolor, studieför-
bund och föreningar för att kunna erbjuda fritidsaktiviteter som möter ungas be-
hov och önskemål har etablerats. Kultur och fritid strävar efter att ständigt invol-
vera kommunens ungdomar i utvecklingen av utbudet. 
  
Aktiviteter som har genomförts under året är bland annat litteraturkvällar, "9:or-
nas dans" i samverkan med Trygg i Täby och fotbollsturnering samt sommarläger 
för högstadieelever. Evenemanget "Summerbreak", som arrangeras årligen i 
samband med skolavslutningen, samlade drygt 1700 besökare på Täby torg un-
der tre dagar. En framgångsfaktor var ungdomars delaktighet i planeringen. 
  
Den nya mötesplatsen Esplanad för ungdomar mellan 16–21 år invigdes i no-
vember. Under året har ungdomar varit delaktiga i framtagande av mötesplatsens 
namn och har även involverats i utvecklingen av aktivitetsutbudet. Under de fyra 
första veckorna besökte sammanlagt 847 ungdomar (257 flickor och 590 pojkar) 
Esplanad. Framgent är målsättningen att lika många flickor som pojkar ska be-
söka mötesplatsen. Exempel på aktiviteter som Esplanad erbjuder är skapande 
verkstad, konserter, musikproduktion, teater, dans, filmvisning och studieplatser. 
Projektet Ung fritid Live, där ungdomar själva planerar och leder olika arrange-
mang, införlivas framöver i Esplanads verksamhet. Arbetet med Esplanad sker i 
nära samverkan mellan Ung fritid, biblioteket, Täby kulturskola och kulturenheten. 
  
Under året har kultur och fritid arbetat med att öka nyttjandegraden av befintliga 
lokaler i kommunen. I och med detta har antalet föreningsaktiviteter ökat i kom-
munen med cirka 3000 aktiviteter för åldern 7-20 år (från cirka 65000 till cirka 
68000). Bedömningen är dock att aktiviteterna främst har ökat i den yngre ålders-
gruppen. Ett fortsatt arbete kvarstår därmed att stimulera ungdomar till att stanna 
kvar och att börja i föreningslivet. 
  

Utbud av anläggningar 

I Täby finns god tillgång till anläggningar för idrott och fritid. Antalet aktiviteter i 
Täbys föreningsliv ökar alltjämt, vilket innebär behov av anpassade anläggningar 
för de föreningar som växer. Föreningars behov av lokaler för att skapa bättre för-
utsättningar har därför sammanställts. Detta har resulterat i en bättre täcknings-
grad i lokaler och anläggningar som tidigare har stått tomma under vissa tider. 
  
Flera nya utomhusanläggningar har tillkommit de senaste åren och fokus under 
2017 har därför avsett förvaltning för att säkerställa att utbudet håller god kvalitet. 
Friplassen vid Vallatorp är fortfarande välbesökt och det nya elljusspåret i Ensta 
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lockade ca 5 000 motionärer under sommarmånaderna juli och augusti. Den mo-
bila isbanan på Täby torg förseddes med konstgräs under sommarhalvåret vilket 
skapade olika aktivitetsmöjligheter som utnyttjades av cirka 30 besökare per dag 
under sommaren och än fler under vintern. 
  
Arbetet med att färdigställa en idrottshall med en läktarkapacitet på 500 personer 
i Hägerneholm fortgår enligt tidsplan. Anläggningen ligger i anslutning till den pla-
nerade Hägerneholmsskolan, och arbetet sker i nära samverkan med skolan och 
den innebandyförening som ska ha värdskap för hallen. Arbetet med den nya 
simhallen vid kvarteret Rospiggen pågår. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- 
och fritidsnämndens verksamheter under 2017 har kommunfullmäktige fastställt 
två nämndmål. Nämnden har inte fastställt några mål för egen del. 
  
Resultatet är att ett av målen har uppnåtts och att ett är på väg att uppnås. 
  
Den sammantagna måluppfyllelsen för kultur- och fritidsnämnden är god. För in-
riktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt 
bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål  

Det är tryggt och 
attraktivt att leva 
och verka i Täby 

Unga i Täby är fysiskt aktiva  På väg 
att uppnås 

Kommentar Målet är på väg att uppnås. 
 
Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer som mäter antal deltagartill-
fällen i idrottsföreningar per invånare 13 till 16 år respektive 17 till 20 år. In-
dikatorvärdet är minst 66 respektive 21 deltagartillfällen. Utfallet 2017 blev 
65 respektive 23 deltagartillfällen. Statistiken bygger på det statliga lokala 
aktivitetsstödet (LOK-stödet) som är ett generellt, statligt aktivitetsstöd riktat 
till lokala och ideella ungdomsorganisationer. 
Eftersom en indikator är över och en strax under det satta indikatorvärdet 
bedöms målet vara på väg att uppnås. 

Täby kommun möjliggör kulturupplevelser  Upp-
nått 

Kommentar Målet är uppnått. 
 
Måluppfyllelsen bedöms med en indikator som mäter andelen deltagare 
som svarat att de upplevt aktiviteteten som positiv vid åtta olika kultureve-
nemang. Indikatorvärdet är minst 50 %. Utfallet 2017 blev 96 %. 
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Analys av måluppfyllelsen 

Nämndmålet Unga i Täby är fysiskt aktiva utvärderas för andra året i rad. Del-
tagartillfällen i idrottsföreningar för både yngre och äldre ungdomar har sjunkit i 
jämförelse med föregående år. Statistik visar att deltagartillfällen för ungdomar i 
åldern 13 till 16 år har sjunkit under perioden 2013-2016 från 66 till 65.  Aktivitets-
nivån för ungdomar mellan 17 till 20 år har under samma period visserligen ökat 
från 21 till 23 deltagartillfällen men sjunkit från förra året då antalet var 25. I jäm-
förelse med föregående år har flickornas aktiviteter ökat medan pojkarnas har 
sjunkit i den yngre ålderskategorin. I den äldre ålderskategorin har antalet del-
tagartillfällen sjunkit både bland flickor och pojkar. I jämförelse med andra kom-
muner har Täby kommun fortfarande ett högt antal deltagartillfällen. Endast två 
andra kommuner i Stockholms län har fler deltagartillfällen än Täby i båda ålders-
kategorierna. 
  
Det finns ingen enkel förklaring till resultatet. Studien Ung livsstil visar att antalet 
deltagare i idrottsverksamhet sjunker ju äldre ungdomar blir. Målgruppen är svår 
att nå varför nya sätt till att inspirera och attrahera ungdomar till fysisk aktivitet 
måste identifieras. Under 2018 kommer en strategi för hur fler unga ska lockas till 
fysisk aktivitet tas fram. Aktiviteter som planeras att införas är bland annat spon-
tanidrott för ungdomar och ett integrationsprojekt i samarbete med föreningslivet. 
  
Det är svårt att uppskatta hur stor andel av barn och unga som är fysiskt aktiva 
utanför föreningslivet, eftersom det inte finns indikatorer eller tillförlitlig data som 
mäter detta på lokal nivå. Forskning visar att fysisk aktivitet bland unga ökar när 
det finns närhet till olika typer av anläggningar, motionsspår, gym, lekplatser samt 
gång- och cykelvägar. Kommunens breda utbud av anläggningar och rekreat-
ionsytor kan sannolikt vara och framöver bli en central förutsättning för ungdo-
mars fysiska aktivitet. 
  
Nämndmålet Täby kommun möjliggör kulturupplevelser utvärderas för andra året 
i rad och riktar sig till alla invånare i kommunen genom åtta olika kulturarrange-
mang (tre författarkvällar, två föreställningar och tre sommarlovsläger). Andelen 
deltagare som beskriver att de upplevt kommunens kulturaktivitet som positiv 
överstiger indikatorvärdet nöjda besökare. Evenemangen har varit välbesökta. 
Föreställningarna och författarkvällarna har främst lockat kvinnor över 60 år. Där-
utöver har andra kulturupplevelser, såsom skolföreställningar och bokprat, ägt 
rum under året för andra målgrupper. Sommarlovslägren har haft många delta-
gare med framgångsfaktorer såsom delaktighet, flexibla lösningar vid väderom-
slag och olika typer av aktiviteter. 
  
Kultur och fritid har som målsättning att nå ut till en bred publik och under 2018 
kommer verksamheten bland annat arbeta utifrån bibliotekslagens prioriterade 
målgrupper. 

Organisation, ledarskap och medarbetarskap 

Aktiviteter som har varit i fokus under året: 
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 Under våren genomfördes en omorganisation inom enheten sport- och fri-
luftsanläggningar med syfte att åstadkomma en funktionell organisation 
verksam på lång och kort sikt. Ytterligare ett chefsled är tillsatt. Resul-
tatansvarig chef för sport- och friluftsanläggningar har nu ansvar för ut-
veckling och planering inför framtiden, dialog och framförhållning gente-
mot föreningslivet och deltar i samhällsfrågor i det växande Täby. Idrotts-
platschefen har det operativa ansvaret för driften och den direkta kontak-
ten med hyresgästerna. Redan under året har positiva effekter såsom ett 
utvecklat samarbete mellan driftenheterna vid Tibblevallen och Hägernäs 
IP kunnat identifieras samt en utökad dialog med föreningslivet gällande 
upprustning och skötsel av idrottsanläggningarna. 

  
Under hösten genomfördes en enkätundersökning genom SKL:s verktyg kallat 
Hållbart medarbetarengagemang (HME). För verksamhetsområdet visade HME 
totalindex på en stigande trend jämfört med föregående mätning (84, 2017; 80, 
2016). Resultat per delfråga visar att de två frågorna som har störst förbättrings-
potential är frågan kring måluppföljning samt frågan kring utveckling i det dagliga 
arbetet. De två delfrågorna som visar högst resultat är frågorna kring att närmsta 
chef ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar samt att närmsta chef visar 
förtroende för sina medarbetare. Diskussion och analys av resultaten sker på re-
spektive arbetsplats. 

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under året samordnats med kommunens 
övergripande verksamhetsplanering och uppföljning. Detta för att skapa en mer 
strategisk och samordnad styrning av arbetsmiljöarbetet. 
  
Under året har arbetsmiljöarbetet fortsatt med hjälp av det dialogverktyg som in-
förts med syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och att följa upp 
kommunens arbetsmiljömål. Första mätningen genomfördes under hösten 2016. 
Verktyget inkluderar en enkät som varje medarbetare besvarar kontinuerligt un-
der året. Enkätens resultat presenteras i tre olika nivåer; en hälsosam nivå, en 
nivå för förbättringsbehov och en för ohälsosam nivå. Resultatet visar till övervä-
gande del ett resultat inom den hälsosamma nivån. De områden där resultatet vi-
sar på förbättringsbehov handlar om medarbetares upplevda energinivå och ar-
betseffektivitet. Ingen fråga visar ett resultat inom den ohälsosamma nivån. Re-
spektive enhet arbetar med att analysera resultaten och vidta åtgärder i förbätt-
rande syfte. 
  
Uppföljning sker en gång per kvartal på kommunens alla organisationsnivåer. Re-
sultatet återrapporteras två gånger per år i samband med delårsrapport och års-
redovisning. 
  
Tabellen nedan visar måluppfyllelse av arbetsmiljömålen. 
  

Enhetsmål  

Vi skapar arbetsglädje  Upp-
nått 
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Enhetsmål  

Analys Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator. "Hur stor är din arbetsglädje 
just nu?". Målvärdet är satt till minst 68. Resultatet för 2017 blev 68. 

Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma  Upp-
nått 

Analys Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator. "Hur är din koncentrations-

förmåga just nu?" (enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig 
stress). Målvärdet är satt till minst 70. Resultatet för 2017 blev 71. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron minskar inom verksamhetsområdet, men långtidssjuk-
frånvaron har ökat. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter 
mellan 2016 och 2017. För gruppen män samt åldersgruppen 30-49 år har en ök-
ning skett jämfört med föregående år. För övriga grupper har en minskning skett. 
  
För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga in-
satser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovår-
den. Dialogverktyget som implementerades under hösten har bidragit till att kon-
kretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare. Ett särskilt fo-
kus har under året varit att arbeta med tidiga insatser för medarbetare med fre-
kvent korttidssjukfrånvaro. 
  
Genom att arbeta med tidiga insatser för målgruppen kan sjukfrånvaron generellt 
minskas. 50% av all längre sjukskrivning över (60 dagar) börjar med frekvent 
korttissjukfrånvaro. Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för 
2017 jämfört med de två tidigare åren. 

Sjukfrånvaro 2017 2016 2015 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av to-
tal sjukfrånvaro) 

56,8 55,2 27 

Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)    

Samtliga anställda 5,4 5,7 3,8 

Kvinnor 7,7 8,4 5,2 

Män 2,8 1,8 1,9 

29 år eller yngre 4,6 6,5 3,5 

30 -49 år 7,5 6,0 4,9 

50 år eller äldre 3,0 5,1 2,7 

Ekonomi 

Nämndens nettokostnader uppgår till 130,9 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kom-
munens totala nettokostnader. 
  
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende diagram. Fördelningen är i stort oförändrad jämfört med föregående år bort-
sett från att ramen för biblioteken ökade med 2,4 mnkr eller med 12 % år 2017 
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jämfört med år 2016. 
  

 
För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 1,3 mnkr vilket motsva-
rar 1 % av budgeterade nettokostnader. 
  
Samtliga verksamheter redovisar i linje med budget eller en positiv avvikelse för-
utom kulturskolan samt centralt anslag. Centralt anslag redovisar en negativ avvi-
kelse med minus 1,2 mnkr för år 2017. Det beror på högre kostnader relaterat till 
upprustningen av kulturhuset (fd. bibliotekshuset) samt bytet av administrativt sy-
stem för Täbys musikskolor. 
  
Kulturskolan redovisar en negativ avvikelse med minus 1,2 mnkr för år 2017 och 
det beror på färre musikelever. 

  

KFN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Intäkter 17,7 18,1 -0,4 -2 % 18,8 

Kostnader -148,6 -150,3 1,7 1 % -144,5 

Nettokostnader -130,9 -132,2 1,3 1 % -125,6 

Budgeten är utökad med 0,2 mnkr genom ombudgetering. 

Nettokostnader per verksamhet 

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende sammanställning. 
  

KFN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Idrott föreningar och hallar -40,4 -41,8 1,3 3 % -40,9 

Sport- och friluftsanläggningar -31,8 -32,7 0,9 3 % -30,6 
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KFN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Kulturenheten -5,4 -5,4 0,0 0 % -5,3 

Bibliotek -22,3 -22,4 0,0 0 % -20,4 

Kulturskola -13,1 -11,9 -1,2 -11 % -13,4 

Ung fritid -9,8 -11,3 1,5 13 % -9,8 

Centralt anslag -7,9 -6,7 -1,2 -18 % -5,2 

Nettokostnader -130,9 -132,2 1,3 1 % -125,6 

Budgeten är utökad med 0,2 mnkr genom ombudgetering. 

Idrott förening och hallar 

Nettokostnaderna för Idrott, föreningar och hallar är 1,3 mnkr lägre än budget vil-
ket motsvarar 3 %. Främsta orsaken är lägre internhyra, dock har enheten sport- 
och friluftsanläggningar fått motsvarande högre hyra. Det innebär att den totala 
kostnaden för internhyran inte har ökat utan budgeten mellan enheterna har blivit 
felaktigt fördelad. 

Sport- och friluftsanläggningar 

Nettokostnaderna för Sport- och friluftsanläggningar är 0,9 mnkr lägre än budget 
vilket motsvarar 3 %. Främsta orsaken är att den vinteruppvärmda konstgräspla-
nen på Täby IP beräknades vara klar 2016 men försenades till december 2017. 
  

Kulturenheten 

Nettokostnaderna för Kulturenheten är i linje med budget. 
  

Bibliotek 

Nettokostnaderna för Biblioteken är i linje med budget. 
  

Kulturskolan 

Nettokostnaderna för Kulturskolan är 1,2 mnkr högre än budget vilket motsvarar 
11 %. År 2017 redovisar Kulturskolan minus 0,1 mnkr och tillsammans med det 
ackumulerade underskottet på -1,1 mnkr ger det minus 1,2 mnkr för år 2017. 
  
Årets negativa avvikelse är lägre än tidigare år. Orsaken är att Kulturskolan har 
minskat sina personalkostnader och erhållit en extra utbetalning av musikpeng. 
Kulturskolan har under 2017 tappat 61 elever (6 %) vilket är lägre än år 2016 då 
de tappade 104 elever (10 %). Det innebär att den kommunala musikskolan går 
från en marknadsandel på 60 procent till 56 procent. 
  
En extra utbetalning av musikpeng gjordes strax innan julen 2017 till alla utförare, 
den kommunala som privata utförare. Utbetalningen motsvarade 1 % höjning av 
musikpengen, vilket blev 90 tkr för den kommunala musikskolan och totalt 75 tkr 
för de privata musikutförarna. Anledningen till den extra utbetalningen var att alla 
utförarna hade fått merarbete med införandet av det nya administrativa systemet 
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för Täbys musikskolor. 
  

Ung fritid 

Nettokostnaderna för Ung Fritid är 1,5 mnkr lägre än budget vilket motsvarar 
13 %. Främsta orsaken är att fler barn och ungdomar är inskrivna i fridisklubbar 
och LSS-verksamheten än beräknat samt lägre personalkostnader på grund av 
vakanser. 
  
Antal inskrivna barn i fritidsklubbarna har ökat med 44 stycken vilket motsvarar 
en ökning med 35 %. Förra året var ökningen 36 inskrivna barn (41 %). Den 
största ökningen står Gribbygård och Myran för. Oasens verksamhet för korttids-
tillsyn för barn inom LSS har ökat från 10 till 13 inskrivna barn. 
  

Centralt anslag 

Nettokostnaderna för verksamhetsområdeschefens centrala anslag är 1,2 mnkr 
högre än budget vilket motsvarar 18 %. Det beror på högre kostnader relaterat till 
upprustningen av kulturhuset (fd bibliotekshuset) samt bytet av administrativt sy-
stem för Täbys musikskolor. 
  

Investeringar 

  
Årets investeringar uppgår till 43,1 mnkr (22 %) vilket innebär lägre utgifter än 
budget med 149,4 mnkr. 
  
Avvikelsen beror på främst på tidsförskjutning av nya simhallen då en omarbet-
ning sker av projektet för att hamna i linje med budget. Investeringarna nytt sport-
centrum och Tibble teater är andra stora avvikelser. I verksamhetsplaneringen 
2018 har Tibble teater utgått i avvaktan på vidare utredningar och Nytt sportcent-
rum har budgetarats om till en lägre investeringssumma. 
  
Kultur- och fritidsnämndens inventariebudget för 2017 uppgår till 2,5 mnkr. Utfal-
let per 31 december uppgår till 6,5 mnkr vilket är en negativ avvikelse på 4,0 
mnkr. Avvikelsen beror på inköp av nya inventarier till biblioteket på 6,0 mnkr 
som inte var budgeterat. I samband med renoveringen av kulturhuset behövde 
biblioteket nya inventarier och den investeringen var inte med i verksamhetspla-
nen 2017 (VP17). Renoveringen av kulturhuset startade hastigt i början på 2017 
och långt efter att VP17 var beslutad. 
  
Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra 
delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2017. Den högra de-
len av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten. 

KFN Utfall Budget 
Avvi-
kelse 

 
Pro-

gnos 
Budget 

Pro-
gnos 
avvi-
kelse 
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(mnkr) 2017 2017 2017  totalt totalt totalt 

Upprustning lokaler i biblioteks-
huset (utökn VP17) 

5,0 5,0 0,0  6,0 6,0 0,0 

Upprustning av Tibble teater 0,0 4,3 4,3  13,0 13,0 0,0 

Täby IP 5,5 5,4 -0,1  40,0 40,0 0,0 

Idrottshallar och konstgräsplan 
Arninge/Ullna (utökn VP17) 

11,2 30,0 18,8  84,0 84,0 0,0 

Nytt sportcentrum - simhall (ut-
ökn VP17 

7,7 80,2 72,5  402,0 402,0 0,0 

Nytt sportcentrum - sporthallar 0,5 49,0 48,5  200,0 200,0 0,0 

Upprustning av konstgräsplaner 
och idrottsanläggningar (utökn 
VP17) 

2,1 11,5 9,4  18,5 18,5 0,0 

Verksamhetsanpassningar 
(mindre ombyggnad) 

4,6 4,6 0,0  4,6 4,6 0,0 

        

Bibliotek (meröppet) 0,5 0,5 0,0     

Inventarier 6,0 2,0 -4,0     

Summa investeringar 43,1 192,5 149,4  768,1 768,1 0,0 

De investeringar som genomförts är upprustning och verksamhetsanpassning av 
lokaler i kulturhuset (fd bibliotekshuset). De nyrenoverade lokalerna för Esplanad 
(fd jämställd mötesplats) invigdes i början av november, kulturskolans fick tillgång 
till sina nya lokaler under hösten och bibliotekets lokaler invigdes i början av 
2018. 
  
Installationen av uppvärmd konstgräsplan och andra investeringar på Täby IP 
slutfördes i slutet av 2017. Nu är det en välfungerade vinteruppvärmd konstgräs-
plan som kan användas januari till mars månad. 
  
Nytt konstgräs har lagts på anläggningen i Hägernäs, blev klar under hösten 
2017. 
  

Bilagor 

Alliansuppdrag 2018 

Status Alliansuppdrag 2015-18 Senaste kommentar 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

För nya anläggningar ska 
olika driftsformer prövas för 
högsta möjliga nyttjande-
grad. Olika idrotter och olika 
verksamheter måste kunna 
använda samma anläggning 

När nya anläggningar ska byggas prövas möjlig-
heten till att öka nyttjandegraden genom att invol-
vera föreningslivet på olika sätt. Det kan vara ge-
nom att en eller flera föreningar har värdskap i en 
anläggning eller att en förening får ha en anlägg-
ning som sin hemvist (föreningen tilldelas merpar-
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Status Alliansuppdrag 2015-18 Senaste kommentar 

ten av fördelade tider). Det innebär att förening-
arna får möjlighet att ta ett större ansvar i anlägg-
ningen vilket i sin tur kan medföra bättre skötsel. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Utvecklade möjligheter för 
gymnastiken, friidrotten och 
innebandyn 

Innebandyn kommer att få ett värdskap i den nya 
idrottshallen i Hägerneholm. Hallen beräknas tas i 
bruk hösten 2019. 
 
Friidrottshallen i Sollentuna är klar. Det är en reg-
ional idrottsanläggning där friidrottsklubbar från 
flera kommuner har möjligheter att använda hal-
len. Kultur-och fritidsnämnden har tagit beslut om 
en kommunövergripande överenskommelse och 
ett kommunspecifikt avtal som reglerar använd-
ning av hallen för Täby kommun fram till 31 au-
gusti 2021. Täby IS friidrott bedriver nu en del av 
sin verksamhet i den nya friidrottshallen. 
 
En utredning om ny motorikhall har genomförts 
och beslut planeras tas i början av 2018. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Kryssarvallen iordningställs 
med konstgräs 2015 

En konstgräsplan med belysning har anlagts på 
Kryssarvallen under sommaren 2015. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Täby IP/Vikingavallen är i 
behov av upprustning och 
förstärkning 

Under 2016 utrustades Vikingavallen med ny be-
lysning och bevattning av konstgräsplanen för att 
uppfylla kraven för spel i Superettan. Upprust-
ningen har fortsatt under 2017. Markvärme i 
konstgräsplanen har installerats och nya omkläd-
ningsrum är klara och har tagits i bruk. Förslag på 
en ny infart har tagits fram. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Badplatser och stränder ska 
fortsätta att rustas 

Underhållsarbete på badplatser och stränder på-
går kontinuerligt för att säkerställa en bra kvalitet. 
Upprustningen omfattar bland annat underhåll av 
bryggor, duschar och toaletter liksom tillsyn av 
gräsytor, sandstränder och badvatten. 

 På-
gående 

Biblioteken i Täby ska göras 
mer publika. En utredning 
ska göras om renovering av 
Bibliotekshuset och en even-
tuell utveckling av dess pub-
lika delar till ett kulturhus 

En satsning pågår för att göra biblioteken mer 
publika och tillgängliga. Näsbyparks bibliotek har 
haft söndagsöppet sedan januari, medan huvud-
biblioteket utökar sina öppettider i januari 2018 
med söndagsöppet från vecka 2. Gribbylunds 
bibliotek kan bli det första meröppna biblioteket i 
Täby under förutsättning att säkerhets- och fastig-
hetstekniska aspekter samt arbetsmiljöaspekter 
beaktas samt att erfoderliga medel finns för an-
passning av lokalen. Utredning pågår om alterna-
tiva placeringar för biblioteken i Hägernäs, 
Skarpäng och Täby kyrkby. Utredningarna är ett 
ständigt pågående arbete där det gäller att bevaka 
lediga lokaler och ha balans i budget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017 om att 
ändra namn på Bibliotekshuset till Täby kulturhus 
genom att upprustningar och ombyggnationer har 
genomförts i huset. Esplanad, en ny mötesplats 
för ungdomar, invigdes i november och både Ung 
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Status Alliansuppdrag 2015-18 Senaste kommentar 

teaters samt huvudbibliotekets lokaler har upprus-
tats. En utredning om möjligheten att utveckla 
Täby kulturhus publika delar ytterligare pågår och 
beräknas att presenteras för nämnden 2018. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Införa daglig fysisk aktivitet, 
utveckla möjligheten till fler 
idrottsaktiviteter på fritids i 
samarbete med föreningsli-
vet 

Barn- och grundskolenämnden ansvarar för upp-
draget. Inom kultur och fritid har "idrottslyftet" för 
grundskolan genomförts i kommunen i samarbete 
med föreningslivet. Utöver detta skapar verksam-
heten förutsättningar för spontana idrottsaktiviteter 
på exempelvis Friplassen och den mobila isbanan 
på Täby torg. 
 
Verksamheten kommer fortsätta arbetet med att 
tillgängliggöra och skapa förutsättningar för aktivi-
teter för målgruppen. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Samverkan mellan grund-
skolan och kulturskolan för 
elever i år 1-3 ska också ut-
redas 

Barn- och grundskolenämnden ansvarar för upp-
draget. Den kommunala kulturskolan har genom-
fört instrumentturné på grundskolor i Täby samt 
genomfört flertalet Skapande skola-projekt. År 
2018 tillförs medel för ytterligare samarbete mel-
lan kulturskoleverksamheten och grundskolan. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Arbetet med att skapa en 
meningsfull fritid för barn och 
unga med funktionsnedsätt-
ning ska fortsätta att utveck-
las och ansträngningar göras 
för att öka antalet deltagare 

Det tvååriga projektet "Meningsfull fritid för vuxna 
med funktionsnedsättning" (Träffpunkten), som 
genomförts i samarbete med social omsorg, avslu-
tades under våren 2016.  Träffpunkten inryms nu i 
den ordinarie verksamheten. 
 
Träffpunkten erbjuder olika aktiviteter såsom sång, 
musik, dans och skapande verksamhet som riktar 
sig till vuxna funktionshindrade i åldern 21 år och 
äldre. Brukarna är mycket nöjda med verksam-
heten, enligt resultat från NKI-undersökningen.    

 På-
gående 

Kulturskolan ska utvecklas 
ytterligare med fler fristående 
aktörer som kan bredda 
verksamheten 

Det finns idag fyra privata aktörer som är upp-
handlade enligt LOU. En ny upphandling av pri-
vata aktörer kommer att påbörjas under 2018. En 
marknadsundersökning samt dialogmöten med 
privata aktörer genomfördes under våren 2017 för 
att diskutera hur kommunen tillsammans med pri-
vata aktörer ska fortsätta det framtida arbetet. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Femkilometerspåret i Stolpa-
skogen ska få elbelysning 

Under 2015 fick femkilometersspåret i Stolpa-
skogen belysning. 
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Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan / Åtgärd 

Slutdatum 

4. Har behov 
av kunskap 
och utbildning 
för chefer och 
arbetsledande 
medarbetare 
klarlagts och 
tillgodosetts? 

 

Nya chefer 
inom verk-
samhetsom-
rådet. De 
kommer att 
gå utbildning i 
arbetsmiljö 
under 2018.  

 

1. Sker ar-
betsmiljöarbe-
tet i samver-
kan med 
skyddsombud 
och arbetsta-
gare? 

 

  

2. Har 
skyddsombud 
tillräcklig ar-
betsmiljöut-
bildning för 
sitt uppdrag? 
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan / Åtgärd 

Slutdatum 

3. Finns upp-
giftsfördelning 
(inom arbets-
miljö) skriftligt 
dokumente-
rat? 

 

Skapa skriftlig 
uppgiftsfördel-
ning i de verk-
samheter där 
medarbetare 
utför arbets-
miljöuppgifter.  

 

5. Vet medar-
betarna vilka 
risker som fö-
rekommer i 
deras arbete? 

 

  

6. Finns det 
skrivna in-
struktioner i 
det fall en 
riskbedöm-
ning visar på 
allvarliga ris-
ker? 

 

Genomför en 
behovsinven-
tering av ruti-
ner per enhet 
efter riskbe-
dömningen. 
Skapa utifrån 
det nya skrift-
liga instrukt-
ioner om be-
hov finns.  
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan / Åtgärd 

Slutdatum 

7. Får nyan-
ställda, inhyrd 
personal och 
medarbetare 
med nya ar-
betsuppgifter 
en introdukt-
ion där ar-
betsmiljö in-
går? 

 

Inkludera äm-
net arbets-
miljö i intro-
duktionen av 
nyanställda 
medarbetare 
per enhet.  

 

8. Undersöks, 
bedöms och 
åtgärdas ris-
ker fortlö-
pande både 
vad gäller den 
fysiska och 
den psykoso-
ciala arbets-
miljön? 

 

  

9. Dokument-
eras riskbe-
dömningarna 
skriftligt? 

 

Dokumentera 
samtliga risk-
bedömningar 
skriftligt  
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan / Åtgärd 

Slutdatum 

10. Finns det 
skriftliga 
handlingspla-
ner för åtgär-
der som inte 
kan genomfö-
ras direkt? 

 

Dokumentera 
samtliga 
handlingspla-
ner skriftligt  

 

11. Kontrolle-
ras och utvär-
deras genom-
förda åtgär-
der? 

 

  

12. Under-
söks, bedöms 
och åtgärdas 
risker vid pla-
nering av 
och/eller be-
slut om till ex-
empel eller 
ändrad verk-
samhet tex: 
omorganisat-
ion, ombygg-
nad)? 

 

Genomför 
riskbedöm-
ningar vid 
ändrad verk-
samhet  
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan / Åtgärd 

Slutdatum 

13. Under-
söks, bedöms 
och åtgärdas 
risker vid till-
fällig verk-
samhet (tex: 
utflykter, lä-
ger)? 

 

  

14. Utreds 
ohälsa, 
olycksfall och 
tillbud? 

 

  

15. Följs 
ohälsa, 
olycksfall och 
tillbud upp? 
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan / Åtgärd 

Slutdatum 

16. Anlitas fö-
retagshälso-
vården eller 
motsvarande 
vid behov? 

 

  

 


