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Uppföljning av kultur och fritids handlingsplan för hälsofrämjande 
och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby kommun 
2018-2020 

Kultur- och fritidsnämnden fattade i den 11 december 2017 beslut om handlingsplan för 

hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby (Dnr KFN 2017/97-

59). Handlingsplanen baseras huvudsakligen på resultatanalysen av Stockholmsenkäten som 

Täby valde att gå ur 2018. Målen som mäts genom Stockholmsenkätens resultat kan därmed 

inte redovisas för 2018. Utredning kring möjliga mätmetoder för att nå uppsatta mål pågår. 

I föreliggande uppföljning redovisas de mål, indikatorer och aktiviteter som kultur och fritid 

själva har satt upp för sin verksamhet. Uppföljningen är en bilaga till kultur- och 

fritidsnämndens årsredovisning 2018. 

En revidering av indikatorvärdena i föreliggande handlingsplan beslutades av kultur- och 

fritidsnämnden den 11 juni 2018 (Dnr KFN 2017/97-59). 
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Kommunövergripande mål 

Andelen elever som tycker att livet är härligt ökar. Psykisk hälsa bland elever ökar. Andelen 

elever som är tobaksfria ökar. Elevers konsumtion av alkohol minskar. 

 

Aktivitet Utforma normkritiska arbetssätt 

Uppföljning En studiedag har genomförts för samtlig personal inom 

kultur och fritid i ämnet att hantera olikheter. 

 

Kultur och fritids utbud ska upplevas som trygg, jämställd 

och inkluderande. Verksamheten arbetar kontinuerligt med 

metoder, statistik, analys och fortbildning för att synliggöra 

normer och bryta mönster. 

 

Ung fritid arbetar systematiskt med normkritiskt tänkande 

och förhållningssätt, det görs på personalmöten och löpande 

i verksamheten. På varje personalmöte finns en HBTQ-

punkt med på dagordningen. Inredning och miljö på 

mötesplatser och anläggningar ska upplevas neutral. 

 

 

Aktivitet Vidareutveckling av riktlinjer för föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet 

 

Uppföljning Under 2018 har en kartläggning gjorts avseende korrigering 

av befintliga riktlinjer samt att förutsättningarna för 

automatiserad uppföljning av riktlinjerna ute i föreningslivet 

har utretts.  

Kultur och fritid har även inlett ett arbete kring 

Barnkonventionen, som blir lag 2020, och hur det påverkar 

innehållet i riktlinjerna. 

Aktiviteten slutfördes inte i juni 2018, då verksamheten vill få 

in perspektiv från Barnkonventionen innan förändringar 

genomförs, vilket kräver mer tid. Arbete kommer att fortsätta 

under 2019. 
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Verksamhetsgemensamma och verksamhetsspecifika mål 

Mål: Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid 

Indikator: Antalet unga mellan 16-21 år som besökt Esplanad under den senaste 4-

veckorsperioden 

 

Målvärde 2018 Utfall 

16-21 år 16-21 år 

Pojke  Flicka Annat Pojke  Flicka Annat 

400 400 40 1255 878 19 

 

Aktivitet Framtagande av strategi för hur fler unga ska lockas att ta 

del av Esplanads verksamhet. 

 

Uppföljning Bemötande har varit ett viktigt utvecklingsområde för Ung 

fritids verksamhet där personalen uppmuntras till ett 

coachande förhållningssätt. Mötesplatsen ska vara jämställd 

och upplevas som trygg och attraktiv oavsett könsidentitet. 

Skolbesök i gymnasieskolor har genererat fler besökare till 

Esplanad samt att ungdomarna själva organiserar studiestöd 

en kväll i veckan. Aktivitetsworkshops har även genomförts 

för gymnasieskolorna där klasser sedan har besökt 

Esplanad och nyttjat exempelvis media/design-utrustningen i 

lokalerna. 

Arbetsbeskrivning för planeringstid/skolbesök/utåtriktat 

arbete är påbörjat. 
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Mål: Täby kommun möjliggör kulturupplevelser 

Indikator: Antalet lån på Täby bibliotek bland unga under ett år. (Antalet lån baseras på 

statistik från januari-november) 

 

 

Målvärde 2018 Utfall 2018 

13-15 år 16-18 år 13-15 år 16-18 år 

Pojke  Flicka Pojke  Flicka Pojke  Flicka Pojke  Flicka 

 

1356 

 

2989 

 

437 

 

1267 

 

2088 3696 891 1857 

 

 

Aktivitet Utifrån biblioteksstrategin ytterligare utveckla arbetssätten 

för hur fler unga ska lockas att ta del av Täby biblioteks 

utbud. 

 

Uppföljning Studiebesök och kartläggning av skolbibliotek på 

gymnasieskolorna har genomförts. Studien visar att 

gymnasieungdomarna är mycket välförsedda med litteratur, 

digitala material, databaser, artikelsamlingar samt 

studieplatser på skolbiblioteken.  

Biblioteken har etablerat ett grundbestånd av litteratur, e-

böcker, e-tidskrifter och läsplattor för målgruppen på 

Esplanad. 

Det nyrenoverade huvudbiblioteket lockar besökare i 

gymnasieåldern eftersom betydligt fler studieplatser erbjuds. 

Huvudbiblioteket har även anordnat en ungdomsbokcirkel, 

dock inte med tillfredsställande antal deltagare. 2019 ska 

bättre marknadsföring göras och namnet ändras till 

”Bokhäng”.   

Studien Ung livsstil för högstadiet och gymnasiet har 

påbörjats under 2018. Studiens resultat kommer ligga till 

grund för bibliotekens fortsatta satsning på målgruppen. 

Målvärde 

2018 

Utfall 2018 

19-24 år 19-24 år 

Pojke  Flicka Pojke  Flicka 

 

777 

 

2807 

 

1253 3572 
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Mål: Unga i Täby är fysiskt aktiva 

 

Indikator: Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 13-16 år och 17-20 år 

 

 
Målvärde 

2018 

Utfall 

13-16 år 13-16 år 

Pojke  Flicka Pojke  Flicka 

 

79 

 

51 

 

  

 

 

Aktivitet Framtagande av strategi för hur fler unga ska lockas till 

fysisk aktivitet. 

 

Uppföljning Statistik är i februari 2019 ej tillgängligt uppdelat på kön.  

Dialog har förts med utbildningsområdet kring samarbete 

avseende aktiviteter på fritidstid och är ett Alliansuppdrag för 

perioden 2019-2022. Dialogen kommer att fortsätta under 

2019 i syfte att få till en bredare samverkan. 

 

Målvärde 

2018 

Utfall 

17-20 år 17-20 år 

Pojke  Flicka Pojke  Flicka 

 

30 

 

15 

 

 


