
2018-09-12
1(16) 

Delårsrapport 2018

Kultur- och fritidsnämnden



2018-09-12
2(16) 

Innehållsförteckning
Nämndens ansvar och uppgifter ...........................................................................3

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet ................................................3

Nämndens utvecklingsområden............................................................................4

Måluppfyllelse .........................................................................................................6

Mål fastställda av kommunfullmäktige...................................................................6
Analys av måluppfyllelsen .....................................................................................7

Organisation, ledarskap och medarbetarskap.....................................................7

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete .................................................................8

Ekonomi ...................................................................................................................9

Nettokostnader per verksamhet ............................................................................9
Investeringar........................................................................................................12

Bilagor....................................................................................................................14

Alliansuppdrag 2015-2018...................................................................................14



2018-09-12
3(16) 

Nämndens ansvar och uppgifter
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar kulturell verksamhet, idrotts-, fri-
lufts- och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.
 
Nämndens verksamhet omfattar driften av anläggningar för fritids- och kultur-
ändamål samt det ekonomiska stödet till föreningslivet. I nämndens verksamhets-
område ingår även den kommunala kulturskolans verksamhet och tillståndsären-
den enligt lotterilagen. Nämnden svarar också för folkbiblioteksverksamheten, 
kulturminnesvården och museala frågor. Utöver de kommunala verksamheterna 
finansierar nämnden, genom bidrag i form av peng, verksamheten för Täbyfolk-
bokförda barn och ungdomar i fristående upphandlade musikskolor.
 
Verksamheten ska bedrivas i samråd och i samverkan med den ideella sektorn.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet
Målet i verksamheten att kommunen möjliggör kulturupplevelser kommer enligt 
prognosen att uppnås medan målet att unga i Täby är fysiskt aktiva är på väg att 
uppnås. Verksamheten har utvecklat samarbetet med föreningar för att locka fler 
barn och unga att vara aktiva. Under hösten kommer även de första resultaten 
från studien Ung Livsstil 2018 att presenteras, vilket kommer ge en ytterligare in-
dikation på hur barn och unga i Täby är fysiskt aktiva. Mellanstadieenkäten ge-
nomfördes under våren med en mycket god svarsfrekvens (93 %). I höst genom-
förs enkäterna i högstadiet och gymnasiet. Resultatet kommer att analyseras och 
tillsammans med annat underlag och andra resultat att ligga till grund för det fort-
satta arbetet med att öka andelen ungdomar som är aktiva.
 
På Tibble teater har ett varierat utbud av kulturprogram för vuxna och barn ge-
nomförts. Nationaldagsfirandet genomfördes traditionsenligt vid Karby gård och 
lockade många besökare i ett strålande sommarväder.
 
Verksamheten på Täby torg har tagit fart och arrangemang med stor bredd av ak-
tiviteter har genomförts. Värt att nämna är de två sändningarna på storbild från 
VM i fotboll som tillsammans lockade 4 500 besökare till torget.
 
Huvudbiblioteket kunde i januari, efter att ha varit evakuerat i nio månader, flytta 
tillbaka till nyrenoverade och moderna lokaler i Täby kulturhus. Kulturhusets fa-
sad och fönster har rustats och ger nu ett fräscht intryck.
 
Ekonomin är i det stora hela i balans och verksamheterna följer budget. Intäkter-
na för uthyrningen av idrottsanläggningar ligger lägre än budgeterat men på sam-
ma nivå som motsvarande period föregående år. Den kommunala musikskolan 
har fortfarande svårt att klara sina kostnader på grund av fortsatt minskad efter-
frågan med resultatet färre elever. När de fyra privata utförarna räknas med är 
det totala antalet elever dock oförändrat. Åtgärder för att minska kostnaderna på-
går, men har ännu inte gett önskat resultat.
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Nämndens utvecklingsområden
3.1. Ökad andel aktiva ungdomar
Verksamheten arbetar med den långsiktiga satsningen att få unga mer aktiva in-
om kultur- och fritidsarenan.
 
Den nya mötesplatsen Esplanad för ungdomar mellan 16-21 år invigdes i novem-
ber 2017. I syfte att nå målgruppen har studiebesök, skolbesök och arbete med 
ungdomsambassadörer på gymnasieskolor genomförts under våren tillsammans 
med insatser i sociala medier. Målsättningen är att lika många flickor som pojkar 
ska besöka mötesplatsen. Från januari till juli besökte drygt 5 000 ungdomar mö-
tesplatsen, varav cirka 70 % pojkar. Arbetet med att locka fler flickor till mötes-
platsen pågår. Genom att möta olika ungdomars behov finns möjlighet att bedriva 
en mångfacetterad verksamhet som utgår från ungdomarnas egna intressen. 
Variationen av aktiviteter förväntas locka många ungdomar, oavsett könsidentitet, 
där en trygg och kreativ miljö är viktiga framgångsfaktorer.
 
Verksamhetens fritidsklubbar är populära och till hösten beräknas drygt 260 
inskrivna barn mellan 10 och 12 år ta del av verksamheten. Arbete med delaktig-
het och samråd för att skapa en eftertraktad verksamhet fortsätter. Fokus under 
våren har även varit att hitta en ny lokal för en mötesplats för ungdomar i hög-
stadiet, där mötesplatsens utformning och innehåll kommer att tas fram tillsam-
mans med målgruppen.
 
Projektet "Öppen fredag" startar i september och kommer att rikta sig till ungdo-
mar i åldern 16-24 år som gratis kan testa på olika idrottsaktiviteter. Syftet är att 
ungdomar utifrån sina egna villkor ska kunna gå och komma som de vill till dessa 
aktiviteter där kostnad inte ska vara ett hinder för att utöva idrott. Målet är att 100 
ungdomar, ska komma varje fredag. Projektet kommer att utvärderas fortlöpande 
under hösten. Arrangörer är Täby kommun, Stockholms Idrottsförbund, SISU 
idrottsutbildarna och Täby badmintonförening och genomförs i Täby Racket-
center.
 
Ett prioriterat område har varit att lyfta kommunens utomhusarenor på sociala 
medier i syfte att uppmuntra till spontanidrott. Även arbete kring öppethållande av 
kommunens idrottsytor under skollov pågår för att skapa förutsättningar för spon-
tanidrott eller organiserad spontanidrott. Under våren arrangerades även en före-
ningsmässa för boende på Kemistvägen 30 där 100 besökare deltog.
 
3.2. Utveckling av biblioteken och det kulturella utbudet i Täby
Den påbörjade satsningen att göra folkbiblioteken mer publika fortgår. Under 
första halvåret 2018 har Täbys biblioteksstrategi för perioden 2018-2022 antagits 
av kommunfullmäktige. Strategin anger bibliotekens prioriterade målgrupper, 
servicenivå och uttrycker en inriktning om att alla biblioteken ska ligga i områden 
där människor rör sig. Utöver detta har biblioteken tagit fram en programpolicy i 
syfte att utveckla programverksamheten. I policyn fastställs att bibliotekens pro-
gram ska främja intresset för litteraturens ställning, bildning samt bidra till kun-
skapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bibliotekens författarkvällar och bokcirklar 
har utifrån detta kompletterats med kunskapsförmedlande evenemang såsom All 
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digital week (med föredrag om ”fake news” och workshop i robotprogrammering 
för barn) samt föreläsningar med fackboksförfattare (om till exempel asperger, 
historia och arkeologi).
 
Det nyrenoverade huvudbiblioteket i Täby kulturhus öppnade i januari efter åtta 
månaders evakuering och en månads stängning. En invigningsvecka hölls och 
huvudbiblioteket är numera det andra biblioteket, efter Näsbyparks bibliotek, som 
har söndagsöppet vilket syftar till att öka tillgängligheten. Huruvida de utökade 
öppettiderna har ökat antalet besökare och lån kommer att utredas under hösten. 
Troligt är dock att andra faktorer, såsom moderna lokaler med nya möbler och 
fler studieplatser, också påverkar antal besökare och lån och därför kan det vara 
svårt att redovisa resultatet från söndagsöppet isolerat från andra faktorer. Utred-
ning kring säkerhet och bemanning gällande ett nytt system med meröppet 
utöver ordinarie öppettider vid Gribbylunds bibliotek pågår.
 
Arbetet med att utveckla Täby torg till en attraktiv plats fortsätter. Under året har 
det genomförts flera arrangemang på torget, exempelvis en vårmarknad med 
uppskattningsvis 4 000 besökare och två storbildvisningar av Sveriges VM-mat-
cher i samarbete med Unibail-Rodamco med cirka 2 500 deltagare respektive 
2 000 deltagare i olika åldrar. Framgångsfaktorer är att evenemangen genom sin 
bredd av aktiviteter lockat många besökare oavsett ålder samt goda samarbeten 
med närings- och föreningsliv.
 
I januari anställdes en ny producent för Tibble teater i syfte att utveckla bland 
annat uthyrning, tekniska behov och publikvärdskap för teatern. Ett resultat från 
arbetet är att uthyrningar till externa aktörer har utvecklats med flera föreställning-
ar som når en bred publik. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.
 
I slutet av augusti invigs konsten på Esplanaden, Estrids torg och Vänortsparken 
i Täby Centrum-området. I samarbete med Stockholms läns museum har en 
pedagogisk handledning om konsten i Täby Centrum tagits fram som kommer att 
finnas tillgänglig på kommunens hemsida och spridas till Täby kommuns grund-
skolor. Utöver detta planeras även familjevisningar. Arbete med en handledning 
för Runriket pågår tillsammans med Vallentuna kommun och Stockholms läns 
museum.
 
3.3. Kulturhus, bibliotek, simhall och andra anläggningar
I Täby kulturhus finns Esplanad, Täby kulturskola, hörsalen och huvudbiblioteket, 
alla nyligen upprustade och renoverade. En vepa har satts upp på fasaden under 
våren i syfte att synliggöra kulturhusets verksamheter. Arbetet kring kulturhusets 
framtida innehåll fortsätter.
 
Under våren har en utredning pågått om möjligheten att flytta Täby kyrkbys biblio-
tek från Skolhagensskolan till en mer central lokal i centrum. Arbetet fortsätter 
under hösten.
 
Arbetet med Hägerneholmshallen, som kommer att placeras i anslutning till 
Hägerneholmsskolan med en innebandyförening som värd, fortgår enligt tidsplan. 
Arbetet med den nya simhallen vid kvarteret Rospiggen pågår. Viss upprustning 
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av befintlig simhall kommer att genomföras under året.
 
Verksamheten arbetar aktivt med utveckling av idrottsytor i nya bostadsområden 
samt med utvecklingen av befintliga och nya idrottsytor för att förbättra och ut-
veckla folkhälsan. Ett exempel på aktivitet är framtagande av demografiskt kart-
underlag som visar på nutida och framtida behov av idrottsanläggningar utifrån 
befolkningsprognos som kommer att användas i planeringsarbetet.

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 2018 har kommunfullmäktige fastställt 
två nämndmål.
 
Prognosen är att ett av målen kommer att uppnås och att ett mål är på väg att 
uppnås.
 
Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för kultur- och fritidsnämnden 
vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med 
hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Inriktningsmål Nämndmål Prognos

Unga i Täby är fysiskt aktiva  På väg 
att uppnås

Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.

Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer som mäter antal deltagartillfällen 
i idrottsföreningar per invånare 13 till 16 år respektive 17 till 20 år. Målvärdet 
är minst 66 respektive 25 deltagartillfällen. Statistiken bygger på det statliga 
lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) som är ett generellt, statligt aktivitetsstöd 
riktat till lokala och ideella ungdomsorganisationer som mäts årligen på hös-
ten.

Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för 
indikatorerna utvecklats hittills. Fullständig redovisning av resultatet görs i 
samband med årsredovisningen.

Täby kommun möjliggör kulturupplevelser  Uppnås 

Det är tryggt och 
attraktivt att leva 
och verka i Täby

Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Måluppfyllelsen bedöms med en indikator som mäter andelen deltagare som 
svarat att de upplevt aktiviteten som positiv vid åtta olika kulturevenemang 
under hela året. Målvärdet är minst 90 %.

Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för 
indikatorerna utvecklats hittills. Tre kulturevenemang är genomförda i år och 
medelvärdet för andelen nöjda besökare var 97 %. Fullständig redovisning 
av resultatet görs i samband med årsredovisningen.
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Analys av måluppfyllelsen
Nämndmålet "Unga i Täby är fysiskt aktiva" utvärderas för tredje året. År 2017 
sjönk antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i båda ålderskategorierna, till 
skillnad från tidigare år då Täby har lyckats bibehålla eller öka antalet deltagartill-
fällen sedan 2013. Forskning påvisar att det finns en tydlig trend mot minskande 
fysisk aktivitet med stigande ålder, speciellt i tonåren. Verksamhetens långsiktiga 
mål är att bromsa den nedåtgående trenden och fortsättningsvis vara en av de 
kommunerna i Stockholms län med högst antal deltagartillfällen. Detta samtidigt 
som kommunen skapar förutsättningar för träningsformer utanför föreningslivet, 
eftersom spontana aktiviteter kan locka de unga som inte attraheras av den 
organiserade träningsformen.
 
En trolig framgångsfaktor till Täbys jämförelsevis höga antal deltagartillfällen är 
mångfalden av föreningar och det breda utbudet av anläggningar som är tillgäng-
lig för många olika idrotter. Goda samarbeten tillsammans med strategiska be-
hovsanalyser, prioriteringar och geografiska placeringar är därför ständigt i fokus 
när nya anläggningar planeras eller när befintliga anläggningar har renoverings-
behov.
 
Under våren har särskilda insatser för att öka ungas fysiska aktivitet genomförts, 
såsom nya samarbeten med näringsliv och föreningar. Resultatet från insatserna 
är svåra att förutspå kopplat till nämndens valda indikatorer eftersom aktiviteterna 
både syftar till att öka det spontant fysiska, som är svårt att mäta på ett tillförlitligt 
sätt och det organiserade fysiska. Prognosen är dock att nämnden vid årets slut 
är på väg att uppfylla målet, eftersom utbetalda föreningsbidrag i Täby baserat på 
deltagartillfällen från hösten 2017 är något ökande men inte helt tillfredsställande. 
Nämndens beslut om att låta föreningar, i ansökan om aktivitetsbidrag, få räkna 
med deltagare bosatta i andra kommuner samt anställandet av en föreningsut-
vecklare prognosticeras leda till att nämnden kommer att nå valda indikatorvär-
den under de närmaste året
 
Nämndmålet "Täby kommun möjliggör kulturupplevelser" utvärderas för tredje 
året. Tidigare års resultat har varit mycket gott och prognosen för året är att målet 
kommer att uppnås. Exempel på kulturevenemang som genomförts under våren 
är biblioteksprogram för de allra yngsta och en konsert i Tibble teater. Viktiga 
framgångsfaktorer i arbetet att möjliggöra kulturupplevelser är att skapa attraktivi-
tet och ett utbud av både bredd och spets som lockar yngre, äldre, den kulturva-
na och den som sällan möter kultur. Kommunikation och tillgänglighet är därmed 
viktiga aspekter att arbeta vidare med under året.

Organisation, ledarskap och medarbetarskap
Verksamheten har under första halvåret sett över kulturskolans organisation och 
struktur för att tydliggöra beställar- och utförarroller. Syftet är att skilja på den 
övergripande styrningen för kulturskolan och styrningen av egen regi.
 
Verksamheten har också under första halvåret slagit ihop enheten idrott, före-
ningar och hallar med enheten sport- och friluftsanläggningar i syfte att utveckla 
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och effektivisera verksamheterna utifrån efterfrågan och mål. Den nya enheten 
går under namnet sport och föreningar. Genom sammanslagningen har en före-
ningsutvecklare kunnat anställas.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete
Enhetsmål Prognos

Vi skapar arbetsglädje  Uppnås 

Analys Kommentar Målet kommer att uppnås. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är din arbets-
glädje just nu?". Målvärdet är satt till minst 68. Resultatet för delår 2018 är 72.

Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma  Uppnås 

Analys Kommentar Målet kommer att uppnås. Nämndmålet har en indikator: "Hur är din koncentra-
tionsförmåga just nu?" (enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig 
stress). Målvärdet är satt till minst 71. Resultatet för delår 2018 är 73.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom nämnden har sjunkit med en procentenhet från 5,5 
i juni 2017 till 4,5 procent i juni 2018. Kvinnors sjukfrånvaro har sjunkit kraftigt och 
en sänkning har skett i samtliga ålderskategorier.
 
För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga in-
satser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälso-
vården. Det dialogverktyg som implementerades under hösten har bidragit till att 
konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare. Dialogverk-
tyget underlättar att leva upp till kraven i den nya arbetsmiljöföreskriften om orga-
nisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04). Verktyget består av enkla och tä-
ta mätningar, så kallad HW11, vilket består av enkätfrågor och interaktiva övning-
ar som möjliggör att varje individ kan arbeta med sin egen hälsoutveckling över 
tid.
 
Dialogverktyget som implementerades under hösten har bidragit till att konkreti-
sera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare.
Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för 2018 jämfört med 
de två tidigare åren.

Sjukfrånvaro Juni 2018 Juni 2017 Juni 2016

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av to-
tal sjukfrånvaro) 55,0 % 55,8 % 55,2 %

Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)

Samtliga anställda 4,5 % 5,5 % 5,1 %

Kvinnor 6,9 % 9,1 % 7,4 %

Män 1,6 % 1,5 % 1,7 %

29 år eller yngre 1,7 % 5,8 % 1,8 %

30 -49 år 7,2 % 8,3 % 5,3 %

50 år eller äldre 1,6 % 2,1 % 5,4 %
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Ekonomi
Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 137,0 mnkr inklusive om-
budgetering, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budgeterade nettokost-
nader. Utöver nämndens budget bidrar även det kommunala bolaget Täby 
Fastighets AB och Stadsbyggnadsnämnden för att öka Täbybornas kultur- och 
fritidsmöjligheter, vilket framgår av kommunens gemensamma delårsrapport.
 
Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår 
av nedanstående diagram. Fördelningen är något förändrad jämfört med föregå-
ende år, en viss förskjutning från idrotten mot kulturen.

 

KFN Utfall juni Budget 
juni

Prognos 
helår

Budget 
helår

Avvikelse-
prognos 

helår
Utfall juni

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 2017

Intäkter 9,7 9,7 17,7 18,2 -0,5 3 % 9,3

Kostnader -76,9 -78,1 -154,3 -155,2 0,9 1 % -71,9

Nettokostnader -67,2 -68,5 -136,6 -137,0 0,4 0 % -62,7

Budget 2018 är minskad med 1,0 mnkr genom ombudgetering.
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Nettokostnader per verksamhet
Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående 
sammanställning.

KFN Utfall juni Budget 
juni

Prognos 
helår

Budget 
helår

Avvikelse-
prognos 

helår
Utfall juni

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 2017

Idrott, föreningar 
och hallar -20,8 -20,5 -41,4 -41,4 0,0 0 % -19,5

Sport- och friluftsan-
läggningar -17,7 -16,6 -34,5 -34,0 -0,5 2 % -15,4

Kulturenheten -2,8 -2,8 -5,5 -5,4 -0,1 3 % -2,6

Bibliotek -11,5 -12,1 -24,1 -24,1 0,0 0 % -10,4

Kulturskola -6,8 -7,0 -14,5 -14,0 -0,5 3 % -6,8

Ung fritid -4,4 -5,4 -10,6 -11,1 0,5 4 % -4,2

Centralt anslag -3,2 -4,0 -5,9 -7,0 1,1 16 
% -3,8

Nettokostnader -67,2 -68,5 -136,6 -137,0 0,4 0 % -62,7

Idrott, föreningar och hallar
Nettokostnaderna för idrott, föreningar och hallar är högre än budget och beror 
på ökade städkostnader, högre internhyra och overheadkostnader i förhållande 
till budget. Städkostnaderna har ökat mellan 2017 och 2018 efter en omfördel-
ning av kostnader mellan skolan och idrotten, men även efter att nya avtal har 
skrivits.
 
Prognosen på helår är i linje med budget.
 
Sport- och friluftsanläggningar
Nettokostnaderna för Sport- och friluftsanläggningar är högre än budget och be-
ror på att intäkterna för uthyrning av sport- och friluftsanläggningar ligger lägre än 
budgeterat (-1,1 mnkr), men i linje med 2017 års utfall.
 
Driften av Täby IP togs över av kultur och fritid den 1 maj 2018, dock är verksam-
heten budgeterad på helår. Viss osäkerhet finns kring intäkter och kostnader för 
Täby IP under året.
 
Sport- och friluftsanläggningar prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 
0,5 mnkr (2 %) till följd av lägre intäkter för uthyrning.
 
Kulturenheten
Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget och beror på att alla kost-
nader för flera av de större evenemangen som har genomförts under våren ej har 
inkommit.
 
Kulturenheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på ca 0,1 mnkr 
(2 %).
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Underskottet beroende på en kostnad tillhörande 2017, för förstörd teknik.
 
Bibliotek
Nettokostnaderna är lägre än budget och beror på ett bidrag från Kulturrådet på 
0,4 mnkr, ett bidrag som kommer att användas för pop-up bibliotek.
 
Prognos och utfall är i linje med budget.
 
Kulturskolan
Kulturskolans budget består av den kommunala kulturskolan och gemensamma 
medel för musikskolan (kommunala och externa utförare). Totalt prognostiseras 
en negativ avvikelse med 0,5 mnkr, 3 %.
 
Nettokostnaderna för den kommunala kulturskolan är högre än budgeterat och 
beror dels på tidigare års och årets underskott. Prognosen för 2018 är en negativ 
avvikelse på 1,7 mnkr, varav 1 mnkr kommer från tidigare år och 0,7 mnkr 
prognostiseras för 2018. Avvikelsen återfinns under musikskolan. De övriga verk-
samheterna inom kulturskolan ligger i linje med budget.
 
Nettokostnaden för gemensamma medel till musikskolan är lägre än budgeterat 
och beror på de 2 mnkr som tillkom i budget 2018 för regionalt samarbete inom 
kulturskolan. Arbetet med regionalt samarbete har påbörjats både vad gäller 
samverkan med andra kommuner och kulturskoleverksamhet för särskoleelever. 
Under 2018 kommer endast en mindre del av anslaget att tas i anspråk. Prog-
nosen är en positiv avvikelse på 1,2 mnkr.
 
Ung fritid
Nettokostnaderna för verksamheten ung fritid är lägre än budgeterat och beror på 
bidrag för lovaktiviteter och ökat antal barn inom fritidshemsverksamheten. Ut-
fallet efter sex månader visar på en positiv avvikelse med 1,0 mnkr. Av dessa är 
0,7 mnkr bidrag från Socialstyrelsen för lovaktiviteter, vilka ska betalas tillbaka 
om de inte används. De bidrag som är avsatta för sommarlovsaktiviteter kommer 
att användas, då de flesta aktiviteter är uppbokade. Resterande 0,3 mnkr härrör 
sig från fler inskrivna barn och ungdomar i verksamheten.
 
Ung fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 0,5 mnkr (4 %) och 
beror på ett fortsatt ökat tryck på fritidshemmen. Antalet inskrivna fritidshemsbarn 
har sedan våren 2016 ökat från 82 barn till 265 barn. Först i september kommer 
det gå att säga hur stor ökningen kommer att bli jämfört med våren. Under hösten 
är bedömningen att det kommer vara fler barn inskrivna i verksamheten än under 
våren.
 
Den nya mötesplatsen för högstadieungdomar planeras att öppna i slutet av sep-
tember. Finansieringen för upprustning av den nya lokalen kommer att rymmas 
inom budget och gör att den prognostiserade positiva avvikelsen på helår inte blir 
högre än 0,5 mnkr.
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Centrala anslaget
Nettokostnaderna för kultur- och fritidschefens centrala anslag är lägre än budget 
och beror till största delen på lägre personalkostnader.
 
Prognosen för helåret är även det en positiv avvikelse på 1,1 mnkr (16 %) till följd 
av lägre personalkostnader och lägre kostnader för overhead.
 

Investeringar
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 117,8 mnkr, vilket är enligt budget.
 
Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra 
delen av tabellen redovisar utfall tom juni, årets prognos, budget och avvikelse-
prognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos 
och total budget för projekten.
 

KFN Utfall Prognos Budget Avvikelse- Prognos Budget Avvikelse-

juni helår helår prognos prognos

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 totalt totalt totalt

Hägerneholms konstgräs/P-däck 11,3 14,0 8,0 -6,0 21,0 21,0 0,0

Hägerneholmshallen 29,4 50,0 48,8 -1,2 78,0 78,0 0,0

Ny simhall 15,9 27,4 40,0 12,6 402,0 402,0 0,0

Verksamhetsanpassningar -0,7 3,0 3,0 0,0 0,0

Nytt sportcentrum 0,1 0,5 15,0 14,5 3,2 24,0 20,8

Karby ridanläggning 12,2 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0

Upprustning konstgräs/idrottsplat-
ser 0,1 6,0 16,4 10,4 18,5 18,5 0,0

Näsbydal Idrottshall 0,0 0,1 2,0 1,9 2,0 2,0 0,0

Upprustning fritidslokaler/klubblo-
kaler 0,4 2,0 5,0 3,0 5,0 5,0 0,0

Näsbyparks idrottshall 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0

Viggbyskolans idrottshall 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0

Ellagårdsskolans idrottshall 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0

Inventarier 0,3 2,0 2,0 0,0

Justering * -1,2 -39,4 -38,2

Summa investeringar 69,0 117,8 117,8 0,0 545,7 567,5 21,8

* Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Ju-
steringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tids-
förskjutningar.

Hägerneholm konstgräs och P-däck - Ett parkeringsdäck för besökare till både 
Hägerneholmsskolan och idrottshallen byggs vid Hägerneholmshallen för att kla-
ra parkeringsplatskapaciteten och en konstgräsplan anläggs ovanpå. Projektet 
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prognostiserar högre kostnader än årsbudget. Anledningen är att arbetet gått 
snabbare än budgeterat. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.
 
Hägerneholmshallen - En idrottshall byggs intill nya Hägerneholmsskolan i 
Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet planeras till 500 platser och beräk-
nas stå klar 2019. Projektet prognostiserar något högre kostnader mot årsbudget. 
Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.
 
Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och beräknas stå klar 
år 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. I nuläget prog-nos-
tiseras ingen avvikelse mot den totala projektbudgeten.
 
Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombygg-
nationer avsätts årligen en budgetram. Under denna post ingår även mindre ut-
redningar. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.
 
Nytt sportcentrum – Ny utformning och förutsättningar för nytt sportcentrum ut-
reds under 2018. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Avvikel-
sen beror på att projektet är pausat i avvaktan på arkitekttävlingen för Tibble-Åva 
triangeln.
 
Karby Ridanläggning – avser budget för köp av ridanläggning från TFAB. Köpet 
har genomförts under 2018 för 12,0 mnkr.
 
Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Konstgräsplaner och 
idrottsanläggningar upprustas och befintligt konstgräs byts ut. Under 2018 plane-
ras utbyte av konstgräs samt förberedelse för markvärme på Tibblevallen. Projek-
tet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Byte och breddning av löpar-ba-
nor på Tibblevallen skjuts till 2019. Mot total projektbudget prognostiseras ingen 
avvikelse.
 
Näsbydals idrottshall – avser upprustning av omklädningsrummen till idrottshal-
len. Under 2018 tas upphandlingsunderlag fram och under 2019 sker upprust-
ningen. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget i avvaktan mot total 
projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.
 
Upprustning och tillbyggnad Fritidsgårdar/klubblokaler – Projektet prognostiserar 
en avvikelse mot årsbudget då vissa budgeterade investeringar skjuts till kom-
mande år.
 
Näsbyparks idrottshall – Avser utredning över behov av idrottshall. Projektet 
prognostiserar en avvikelse mot årsbudget i avvaktan på pågående utredning av 
kapacitetsbehovet i området.
 
Viggbyskolans idrottshall – Avser utredning kring behov och möjlighet att placera 
en ny idrottshall på Viggbyskolans fastighet. Projektet prognostiserar ingen av-vi-
kelse mot årsbudget eller total projektbudget.
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Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning över behov av idrottshall. Projektet 
prognostiserar en avvikelse mot årsbudget i avvaktan på pågående utredning av 
kapacitetsbehovet i området.
 
Inventarier- I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Ingen av-
vikelse prognostiseras mot årsbudget.
 

Bilagor

Alliansuppdrag 2015-2018
Status Alliansuppdrag 2015-2018 Senaste kommentar

 Avslutad 
enligt plan

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

När nya anläggningar ska byggas prövas möjligheten till att öka 
nyttjandegraden genom att involvera föreningslivet på olika sätt. 
Det kan vara genom att en eller flera föreningar har värdskap i 
en anläggning eller att en förening får ha en anläggning som sin 
hemvist (föreningen tilldelas merparten av fördelade tider). Det 
innebär att föreningarna får möjlighet att ta ett större ansvar i an-
läggningen vilket i sin tur kan medföra bättre skötsel.

 Avslutad 
enligt plan

Utvecklade möjligheter för 
gymnastiken, friidrotten och 
innebandyn

Innebandyn kommer att få ett värdskap i den nya idrottshallen i 
Hägerneholm. Hallen följer tidsplan och beräknas stå klar hösten 
2019.

Friidrottshallen i Sollentuna är klar. Det är en regional idrottsan-
läggning där friidrottsklubbar från flera kommuner har möjlighe-
ter att använda hallen. Kultur-och fritidsnämnden har tagit beslut 
om en kommunövergripande överenskommelse och ett kom-
munspecifikt avtal som reglerar användning av hallen för Täby 
kommun fram till 31 augusti 2021. Täby IS friidrott bedriver nu 
en del av sin verksamhet i den nya friidrottshallen.

En utredning om ny motorikhall har genomförts, en volymstudie 
påbörjas under hösten och beslut planeras tas i början av 2019.

 Avslutad 
enligt plan

Kryssarvallen iordningställs 
med konstgräs 2015

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

 Avslutad 
enligt plan

Täby IP/Vikingavallen är i 
behov av upprustning och 
förstärkning

Under 2016 utrustades Vikingavallen med ny belysning och be-
vattning av konstgräsplanen för att uppfylla kraven för spel i    
Superettan. Upprustningen har fortsatt under 2017. Markvärme i 
konstgräsplanen har installerats och nya omklädningsrum är kla-
ra och har tagits i bruk. Förslag på en ny infart har tagits fram.
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 Avslutad 
enligt plan

Badplatser och stränder ska 
fortsätta att rustas

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

 Avslutad 
enligt plan

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 till-
gängliga. Näsbyparks bibliotek har haft söndagsöppet sedan   
januari 2017, medan huvudbiblioteket utökade sina öppettider i 
januari 2018 med söndagsöppet från vecka 2. Utredning kring 
säkerhet och bemanning pågår gällande ett nytt system med 
meröppet utöver ordinarie öppettider vid Gribbylunds bibliotek. 
Biblioteken arbetar kontinuerligt med lokalbevakning för att bibli-
oteken ska vara på centrala platser där människor rör sig.

Upprustning och renovering har skett av Esplanad, huvudbiblio-
teket, Täby kulturskola och hörsalen. Kultur- och fritidsnämnden 
beslutade 2017 om att ändra namn på Bibliotekshuset till Täby 
kulturhus. En utredning om möjligheten att utveckla Täby kultur-
hus publika delar och innehåll ytterligare presenterades för 
nämnden under våren 2018. 

 Avslutad 
enligt plan

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

Barn- och grundskolenämnden ansvarar för uppdraget.

Inom kultur och fritid har "idrottslyftet" för grundskolan genom-
förts i kommunen i samarbete med föreningslivet. Utöver detta 
skapar verksamheten förutsättningar för spontana idrottsaktivite-
ter på exempelvis Friplassen, "öppen fredag" och den mobila is-
banan på Täby torg.

Verksamheten kommer fortsätta arbetet med att tillgängliggöra 
och skapa förutsättningar för aktiviteter för målgruppen.

 Avslutad 
enligt plan

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

Barn- och grundskolenämnden ansvarar för uppdraget.

Den kommunala kulturskolan har genomfört instrumentturné på 
grundskolor i Täby samt genomfört flertalet Skapande skola-pro-
jekt. År 2018 tillfördes medel för ytterligare samarbete mellan 
kulturskoleverksamheten och grundskolan.

 Avslutad 
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 funktions-
nedsättning" (Träffpunkten), som genomförts i samarbete med 
social omsorg, avslutades under våren 2016. Träffpunkten in-
ryms nu i den ordinarie verksamheten.

Träffpunkten erbjuder olika aktiviteter såsom sång, musik, dans 
och skapande verksamhet som riktar sig till vuxna funktionshind-
rade i åldern 21 år och äldre. Brukarna är mycket nöjda med 
verksamheten, enligt resultat från NKI-undersökningen.   

 Pågåen-
de

Kulturskolan ska utvecklas 
ytterligare med fler fristående 
aktörer som kan bredda 
verksamheten. Uppdrag 
gavs i VP 2015

Det finns idag fyra privata aktörer som är upphandlade enligt 
LOU. En ny upphandling av privata aktörer kommer att påbörjas 
under 2018.

I syfte att bredda kulturskolans verksamhet har ett regionalt 
samarbetsprojekt med nordostkommuner inletts.

 Avslutad 
enligt plan

Femkilometerspåret i 
Stolpaskogen ska få elbelys-
ning

Under 2015 fick femkilometersspåret i Stolpaskogen belysning.
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 Ej påbör-
jad

Utreda med ambitionen att 
anlägga en till friplass under 
2018

Utredning kring plats ska ske under hösten 2018. Tilltänkta plat-
ser är bland annat Näsbypark, Arninge eller en plats i centrala 
Täby.

 Pågåen-
de

Utreda biblioteken i syfte att 
bli mer tillgängliga genom 
breddat utbud. Uppdrag gavs 
i VP 2018

En biblioteksutredning är påbörjad. Utredningen ska innehålla 
jämförelser med andra kommuner, främst de kommuner som in-
fört fristående drift av folkbibliotek. Utredningen beräknas pre-
senteras för nämnden hösten 2018.

 Pågåen-
de

Utveckla kulturskolans regio-
nala samarbete samt öka 
samverkan mellan kommu-
nala och privata aktörer inom 
kulturskolan och grundsko-
lorna i Täby. Uppdrag gavs i 
VP 2018

I syfte att bredda och utveckla kulturskolan i Täby har 2 mnkr till-
förts till kultur- och fritidsnämndens budget. Täby har inlett ett 
samarbetsprojekt med nordostkommuner som kommer att fort-
sätta under hösten med förhoppningen att kunna erbjuda in-   
vånare kulturundervisning över kommungränsen från och med 
hösten 2019. Samarbete kommer även att ske med Täbys 
grundskolor och särskolor.
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