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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen

Dnr KFN 2018/84-04

Malin Jonsson

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-10

Årsbudget 2019 för kultur- och fritid

Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturell verksamhet, idrotts-, frilufts- och 
annan fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden ansvarar också för musikskoleverksamheten och svarar för driften av 
specialanläggningar för fritids- och kulturändamål samt för ekonomiskt stöd till 
barn- och ungdomsverksamhet inom föreningar och organisationer. Verksamhe-
ten ska bedrivas i samråd och i samverkan med ideella föreningar i kommunen.

Nämnden handhar även tillståndsärenden enligt lotterilagen.

Kultur- och fritidsnämndens organisation
Inom Sport och förening ingår resurser för plan- och lokalbokningen som admini-
strerar all uthyrning av kommunens idrottsplatser och lokaler, både termins- och 
timuthyrningar, administration för utbetalningen av föreningsbidrag samt drift av 
inomhushallarna, Byängshallen, Grindtorpshallen, F2 hallen, Erikslundshallen 
och Hägerneholmshallen (från höstterminen 2019). Verksamhetsområdet svarar 
även för uppföljning av entreprenörens åtagande för Tibblebadet, Norskogsbadet 
och Tibblehallarna. Sport och förening ansvarar även för kommunens delaktighet 
gällande det regionala samarbetet med Sollentuna friidrottshall.

Sport och förening omfattar även anläggningar som drivs i egen regi och på     
entreprenad. Verksamheten ansvarar för drift och service vid kommunens sport- 
och friluftsanläggningar som ishallar, idrottsplatser och konstgräsplaner. Verk-
samheten ansvarar för underhåll på tre av kommunens motionsspår, Stolpasko-
gen, Ellagård samt Erikslund. Verksamheten ansvarar även för driften på kom-
munens badplatser samt är beställare av plogning på Rönningesjön. Verksam-
hetsområdet svarar även för IP Skogen, en mobil anläggningen som ägs tillsam-
mans med nordostkommunerna.
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Inom kulturenheten ligger resurser för programverksamhet, kulturminnesvård, 
stöd till kulturföreningar, barn- och ungdomskulturverksamhet, handläggning av 
kulturpris och kulturstipendier samt drift av Tibble teater. Kulturenheten bedriver 
sitt arbete huvudsakligen genom samverkan med föreningar och finansieras del-
vis med biljettintäkter.

Biblioteksverksamheten omfattar drift av Huvudbiblioteket samt filialbibliotek i Hä-
gernäs, Näsbypark, Täby kyrkby, Gribbylund och Skarpäng.

Kulturskoleverksamheten omfattar musik, teater, konst samt instrumentutlåning 
och riktar sig till barn och ungdomar i Täby. Teater, konst och instrumentutlåning 
är anslagsfinansierade verksamheter medan musikskoleverksamheten är peng-fi-
nansierad verksamhet. Musikskoleverksamheten bedrivs av fem musikskolor 
varav en i kommunens egen regi. 

Inom Ung fritid ligger resurser för Esplanad, en mötesplats för ungdomar mellan 
16-21 år och fritidsgårdsverksamhet på eftermiddagar, kvällar och lov. Verksam-
heten bedriver också fritidshem, en inskriven verksamhet för barn i åk 4-6 på 
uppdrag av barn- och grundskolenämnden samt korttidstillsyn för ungdomar över 
12 år enligt LSS. Korttidstillsynen bedrivs på uppdrag av socialnämnden. 

I det centrala anslaget ligger resurser för chefslöner och gemensamma kostnader 
samt medel för oförutsedda utgifter. 

Ekonomi
Kommunfullmäktige har behandlat Verksamhetsplan 2019 (VP 19) med budget 
för år 2019. Enligt fullmäktiges beslut uppgår kultur- och fritidsnämndens budget 
till 158,8 mnkr 2019. Med utgångspunkt från VP 19 har förslag till årsbudget för 
kultur- och fritidsnämnden utarbetats. I övrigt gäller kommunfullmäktiges styrning 
av kultur- och fritidsnämndens verksamhet med de mål och uppdrag som framgår 
av verksamhetsplanen.

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 innebär en nettokostnadsökning 
med 21,8 mnkr (16 %) jämfört med 2018. De ökade kostnaderna beror främst på 
den nya hyran för kulturhuset, en ökad kostnad på 12 mnkr, Hägerneholmshallen 
med en hyreskostnad på 2 mnkr, en satsning på idrotten bland annat genom ökat 
aktivitetsbidrag på 2 mnkr samt ökade kapitalkostnader på 4,0 mnkr för nya an-
läggningar.
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Driftbudget
Fördelningen av kultur- och fritidsnämnden nettokostnader framgår av tabellen 
nedan. Alla avdelningar har fått kompensation för löneökningar under 2019 på 
totalt 1,0 mnkr vilket motsvarar ca 2 % samt uppräkning på hyror och OH-kostna-
der med 2 % respektive 0,5 %.

Kultur- och fritidsnämnden Budget Budget Förändring

mnkr 2018 2019 2019

Sport och förening -75,4 -85,2 -9,8

Kulturenheten -5,4 -5,7 -0,3

Bibliotek -24,1 -30,7 -6,6

Kulturskola -14,0 -16,1 -2,1

Ung fritid -11,1 -14,0 -2,9

Centralt anslag -7,0 -7,1 -0,1

Nettokostnad -137,0 -158,8 -21,8

Sport och förenings budget har ökat med 9,8 mnkr och beror främst på ökade 
hyreskostnader för Hägerneholmshallen på 3 mnkr, ökade kapitalkostnader på 
ca 2 mnkr för bland annat Tibblevallen och en utökning av aktivitetsbidraget på 
2 mnkr.

Kulturenhetens budget är utökad med 0,3 mnkr, vilket motsvarar generella upp-
räkningar mellan åren.

Bibliotekets budget är utökat med 6,6 mnkr och beror främst på högre internhyra 
för nyrenoverade Täby kulturhus.

Kulturskolans budget är utökad med 2,1 mnkr och beror främst på högre intern-
hyra för det ny renoverade kulturhuset. För att utveckla kulturskolans regionala 
samarbete finns 0,6 mnkr avsatta för år 2019. För den anslagsfinansierade verk-
samheten, teater, konst och instrumentutlåning, är budgeten uppräknad utifrån 
de generella uppräkningarna mellan åren. Budgeten för den kommunala musik-
skolan går däremot inte ihop. Intäkterna som genereras från elevpengen täcker 
inte de fasta kostnader som finns i verksamheten, utan en budgetpost på 1,2 
mnkr har lagts till för att få en budget i balans.
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Ung fritids budget ökar med 2,9 mnkr, vilket främst beror på högre internhyra för 
nyrenoverade Täby kulturhus samt nyanställning av personal för att möta upp det 
ökade antalet barn och ungdomar i verksamheten. 

Centrala anslagets budget har utökat med 0,1 mnkr, vilket motsvarar generella 
uppräkningar mellan åren 

Peng och volymer
Pengbeloppet till utförare inom musikskoleverksamheten i Täby föreslås vara 
oförändrade i 2019 års budget. Pengbeloppet räknades senast upp 2016 med 
2,8 % (motsvarar en kostnadsökning med ca 0,4 mnkr) och har således varit 
oförändrat 2017, 2018 och 2019. Ersättningen gäller samtliga utförare inom Täby 
kommuns musikskoleverksamhet och ersättningen ska täcka leverantörens samt-
liga kostnader. Pengbeloppet för musikskoleverksamheten beslutas årligen av 
kultur- och fritidsnämnden. 

Pengbelopp Budget Budget Förändring
(kr) 2018 2019 %
Musikskoleverksamhet    
Ämneskurs per elev och år 9 104 9 104 0,0%
Ensemble per elev och år 3 354 3 354 0,0%

Ung fritid utför korttidstillsyn för ungdomar över 12 år enligt LSS på uppdrag av 
Socialnämnden samt fritidshemsverksamhet för barn åk 4-6 på uppdrag av barn- 
och grundskolenämnden. Pengbelopp för dessa verksamheter beslutas av dessa 
nämnder.
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Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens investeringar för 2019 uppgår till 92,1 mnkr 
(91,0 mnkr 2018), varav 83,1 mnkr (87,5 mnkr 2018) utgörs av investeringar i fas-
tigheter och anläggningar och 9,0 mnkr utredningar. 

(mnkr) Budget 2019

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck 5,1

Hägerneholmshallen 27,9

Ny simhall 70,0

Verksamhetsanpassningar 3,0

Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar 11,1

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler 3,0

Utredning Viggbyskolans idrottshall 1,0

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall 2,0

Förberedande investeringsutredningar 2,0

Friplass 0,5

Utredning motorikhall 2,0

Utredning Täby park idrottshall 2,0

Inventarier 2,0

Justering* -39,5

Summa investeringar 92,1

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

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - ett parkeringsdäck vid Hägerne-
holmshallen byggs för att klara parkeringsplatskapaciteten och en konstgräsplan 
anläggs ovanpå och beräknas stå klar 2019. Total projektbudget utökas med 
2,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2018. Ökningen av total projektbudget 
beror på fördyrande markarbeten.

 

Hägerneholmshallen - en idrottshall med läktarkapacitet byggs intill nya Hägerne-
holmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet planeras till 500 plat-
ser och beräknas stå klar 2019. Total projektbudget utökas med 9,2 mnkr. Ök-
ningen av total projektbudget beror på fördyrande markarbeten samt en del för-
ändrade förutsättningar jämfört med ursprunglig budget.
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 Ny simhall - arbetet med utformning av en ny simhall pågår och beräknas stå 
klar år 2022.

 

Verksamhetsanpassningar - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid 
behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.

 

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - konstgräsplaner och id-
rottsanläggningar rustas upp.

 

Upprustning och tillbyggnad fritidsgårdar och klubblokaler – fritidsgårdar och 
klubblokaler rustats upp.

 

Utredning Viggbyskolans idrottshall – avser utredning kring behov och möjlighet 
att placera en ny idrottshall på Viggbyskolans fastighet.

 

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – avser utredning över behov av idrotts-
hall.

 

Förberedande investeringsutredningar - projektet är nytt i verksamhetsplan 2019 
och avser investeringsutredningar för kommande projekt.

 

Friplass – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2019. Ytterligare en friplass plane-
ras i Täby. Friplassen är en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, 
bollspel och motorikträning. En friplassanläggning finns i dag intill Vallatorpsko-
lan. En populär och välanvänd anläggning för fysisk aktivitet och rörelse, vilket är 
ett prioriterat målområde. En utredning om lämpliga placeringar ska först genom-
föras innan beslut om genomförande tas. Näsby park och Gribbylund är särskilt 
intressanta placeringar.

 

Utredning motorikhall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2019. Budgeten avser 
tidig förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall i Erikslund. 
En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppgymnastik.

 

Utredning Täby park idrottshall – avser utredning över behov av idrottshall.

 

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov för nya 
inventarier.
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