
 

  

 PROTOKOLL 

 2018-11-13   

   
 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

 

 

Tid och plats för 
sammanträdet 

Tisdagen den 13 november 2018 klockan 17.00 – 18.00 

Täby kommunhus, matsalen, plan 5 
  

Beslutande Robert Stopp (L), ordf 

Birgitta Kaasik (M), 1:e vice ordf,  

Solweig Ericsson Beckard (M),  

Curt Ögren (M) 

Stefan Oesman (M),  

Folke Ullenius (L) 

Elin Ekeroth (L) ersätts av Anne-Marie Malmsten (L) 

Stefan Norell (C) ersätts av Gunilla Eldebro (M) 

Christer Swaretz (KD) 

Camilla Henricsson Bajas (S), 2:e vice ordf 

Barbro Kristiansson (MP) 
  

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Thomas Öster (M), Reza Dehban (M), Johan Nilsson (KD), Magnus 
Kortell (S), Niclas Evén (MP) 

  

Insynsplats Alexei Chikish (SD) 
  

Övriga deltagare Verksamhetschef Erik Heribertson, controller Malin Jonsson, 
resultatenhetschef Jenny Holmberg, nämndsamordnare Lisbeth Olsson, 
Ingemar Sjöstedt, Projektbyrån §105, Elisabeth Lindh, upphandlare §105 

  

Paragrafer 104 - 107 
  

Justering Måndag den 19 november 2018 

  
Sekreterare Lisbeth Olsson 

  
Ordförande Robert Stopp (L)   

  
 

Justerande Camilla Henricsson Bajas (S)   

    

 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-11-13 Överklagandetiden går ut 2018-12-10 

Anslaget sätts upp 2018-11-20 Anslaget tas ned 2018-12-11 

Förvaringsplats för protokollet 

 

 

Underskrift 

Kanslienheten, plan 3 

 

 

Lisbeth Olsson 
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§ 104 

 

Justering och dagordning 

 

Camilla Henricsson Bajas (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

Justeringen äger rum måndag den 19 november 2018. 

 

Dagordningen godkänns därefter. 
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 KFN 2018/71-55  

 

§ 105 

 

Genomförande av Täby nya simhall 

 

Nuvarande Tibblebadet, som ligger vid Täby centrum, invigdes 1975 och har en av 

Sveriges få 50-metersbassänger där det finns möjlighet till motionssim, vattenträning, 

lek och simskolor för barn och vuxna. Även tävlingssimning för ungdom och elit bedrivs 

i Tibblebadet.  

 

Statusbesiktningar har visat att hela anläggningen, särskilt simhallen, behöver 

totalrenoveras. I stället för att renovera nuvarande badhus, har en nybyggnation 

bedömts som mer ekonomiskt försvarbar, intressant och rimlig. Den plats som är 

aktuell för nya simhallen är i korsningen Bergtorpsvägen- Stora Marknadsvägen.  

Förslag till ändrad detaljplan för platsen kommer att behandlas i kommunfullmäktige 

den 17 december 2018. Fördelen med detta läge är att simhallen också får en nära 

koppling till den kommande utbyggnaden på galoppfältet, Täby park, och ett centralt 

läge med goda kommunikationer. I Täby park planeras cirka 6 000 nya bostäder och 

4 000-5 000 arbetsplatser. Målet är att bygga en stadsmiljö med liv och rörelse som är 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Området ska erbjuda service, kultur, 

utbildning, offentliga rum, idrott och rekreation.  

 

Sedan inriktningsärendet togs i kommunstyrelsen den 17 oktober 2016 har en 

programhandling tagits fram tillsammans med representanter från verksamheten. 

Programhandlingen godkändes i projektets styrgrupp den 13 februari 2017 och därefter 

har en byggnadskalkyl med tillhörande driftskalkyl tagits fram. Byggnadskalkylen 

visade på att budgeten om 402 mnkr inte kan hållas. Besparingsförslag togs fram men 

konsekvenserna för intäkter och funktioner i simhallen bedömdes vara negativa. 

 

För att bredda konkurrensen och kunna få in ytterligare anbud beslutade styrgruppen 

den 7 september 2017 att ändra entreprenad- och upphandlingsform. Entreprenad- och 

upphandlingsform ändras från totalentreprenad i samverkan till generalentreprenad 

med fast pris. En konsultgrupp upphandlades för färdigprojektering av framtagen 

programhandling till bygghandling. 
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 KFN 20018/71-55  

§ 105 forts 

 

Entreprenaden omfattar nybyggnad och driftsättande av en simhall i Täby. Kommunen 

kommer att anta en entreprenör för hela uppdraget. Se även ärendet.KS 2016/252-27 

”Inriktningsbeslut för ny simhall vid Täby park – framtagande av programhandling och 

förfrågningsunderlag.”  

 
Erfarenheter från andra pågående simhallsprojekt i landet visar på kvadratmeterpriser 

som är betydligt högre, plus 20 %, än vad som prognosticerats för Täbys nya simhall 

vilket innebär att investeringsbudgeten behöver utökas i motsvarande grad till 

490 mnkr  

 

Ärendet har beretts i samråd mellan fastighetsavdelningen och kultur och fritid. 

 

Information om projektet har underhand lämnats till Täby sim och Täby Syncro. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2018-11-08, reviderat 2018-11-12. 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Tibble 8:16 föreslår 

kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna utformningen av Täby simhall enligt bilaga 1 till 

tjänsteutlåtande daterat 2018-11-08, reviderat 2018-11-12. 

 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Tibble 8:16 

beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen om en 

utökad budget för simhallen från 402 mnkr till en preliminär budget om 

490 mnkr. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen om att 

säkerställa finansieringen av simhallens drift. 

 
Expedierat: 

KS 
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§ 106 
 
Muntlig information om Motorikhallen 

 

Re-chef Jenny Holmberg informerar om att en volymstudie gjorts rörande den 
planerade Motorikhallen. En dialog förs med Täby gymnastikförening. 
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§ 107 
 

Övrigt 
 
Inga övriga frågor anmäldes vid dagens möte. 

 
 


