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Delårsuppföljning av alliansuppdrag inom Kultur- 

och fritidsnämnden - Halvår 1 2019  
Kommentarerna som anges för varje uppdrag är sammanfattning av läget inom samtliga nämnder som 

arbetar med varje specifikt uppdrag (i de fall flera nämnder är inblandade).     

 

Nämnd Uppdrag/ärende Start- och 
slutdatum 

Status Kommentar 

  

Det ska fungera  

KS (ansv) 

SBN 

BGN 

GNN 

SON 

SRMH 

KFN 

ÖFN 
 

Kontinuerlig uppföljning av 
beslutade kvalitetsmål ska 
prioriteras av kommunens 
tillsyns- och avtalsenheter. 

2019-01-01 
 Pågående 

enligt plan 

I de verksamhetsområden där avtal tecknas 
ställs krav på kvalitet. Kraven ligger till grund för 
utformning av de krav och villkor som gäller för 
såväl kommunala som privata utförare och 
entreprenörer inom kommunens olika 
ansvarsområden. Kommunen har bl.a. en 
avtalsförvaltnings- och uppföljningsenhet vars 
uppdrag är att följa upp de avtal som finns. 
 
Täby kommun har antagit ett program för 
uppföljning av verksamhet i privat och kommunal 
regi för mandatperioden 2019-2022. Enligt 
programmet ska varje nämnd ta fram en plan för 
uppföljning. Reviderade planer har beslutats i 
respektive nämnd i juni 2019. 

KS (ansv) 

SBN 

SON 

SRMH 

KFN 

BGN 

GNN 

ÖFN 
 

Bemötande och service till 
Täbybor ska bli bättre. 

2020-01-01 
 Pågående 

enligt plan 

Ett utpekat organisatoriskt ansvar finns för 
service, bemötande, kommunikation och dialog 
och frågan prioriteras högt för samtliga 
kommunens verksamheter. 

 

Ekonomi och skatt  

KS (ansv) 

SBN 

BGN 

GNN 

SON 

SRMH 

KFN 

ÖFN 
 

Fortsatt effektivisering av 
kommunens verksamheter 
genom nya innovativa 
lösningar med fokus på 
hållbarhet och förbättrad 
service för Täbyborna. 

2020-01-01 
 Pågående 

enligt plan 

Inom samtliga verksamheter inleds, bl.a. genom 
implementeringen av agenda 2030, ett 
systematiskt arbete för att utveckla och 
effektivisera processer och arbetssätt med syfte 
att ytterligare utveckla hållbarhet och service för 
Täbys invånare. 

 

Trygghet, lag och ordning  

KS (ansv) 

KFN  

SON 

 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
och socialnämnden, i 
samarbete med Trygg i 
Täby, ges i uppdrag att 
utreda hur engagemanget 
för nattvandringar kan öka. 

2019-01-01 
 Pågående 

enligt plan 

Under första halvåret 2019 har en utredning 
genomförts och presenterades vid nämndens 
sammanträde i juni. I utredningen föreslås en 
föreningsdriven modell som syftar till att öka 
engagemanget för nattvandringar. Ärendet 
behandlas i kommunstyrelsen under hösten. 
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Trygghet, lag och ordning  

Kultur  

KS(fastig-
hetsägare) 

KFN 
(kulturverk-
samheten) 

Kommunens nya kulturhus 
ska fortsätta att utvecklas. 

2019-01-01 
2022-12-31 Pågående 

enligt plan 

Under första halvåret 2019 har arbetet kring 
utökade lokaler för kultur och fritids 
verksamhet intensifierats i Täby kulturhus. 
Planen är att den kommunala 
musikskoleverksamheten, som omorganiseras 
till Ung musik 2020, kommer att husera i 
kulturhuset. 
 
En programgrupp, med representanter från 
kulturhusets olika verksamheter, tillsattes 
under våren 2019. I syfte att lyfta kulturhuset 
och marknadsföra dess verksamheter för 
invånare i Täby kommer kulturhusets dag att 
arrangeras lördagen den 9 november. 

KS(fastig-
hetsägare) 

KFN 
(kulturverk-
samheten) 

Tibble Teater ska utvecklas 
för att även i framtiden vara 
ett av naven i kommunens 
kulturliv. 

2019-01-01 
2022-12-31 Pågående 

enligt plan 

Under första halvåret 2019 har arbete med 
tillgänglighetsanpassning påbörjats avseende 
förbättrad plats för rullstolar i salongen och 
bättre åtkomst till scenen. 
 
Föreställningar, både i egen regi och av 
externa aktörer, har genomförts för både yngre 
och äldre besökare. Utbudet har inkluderat 
direktsänd opera, teater-, musik-, dans- och 
nycirkusföreställningar. Under februari deltog 
kommunen i den regionala cirkusfestivalen 
Cirkus Mania, som en av åtta spelplatser för 
svenska och internationella gästspel. 

KFN  
 

En utveckling av Ensta 
krog som mötesplats för 
kultur och fritid ska 
utredas. 

2020-01-01 
 

 

Ej påbörjad 

Planerad start 2020. 

KFN  
 

Föreningar som 
levandegör vårt kulturarv 
ska ges särskild prioritet. 

2019-01-01 
 Pågående 

enligt plan 

Under första halvåret 2019 har ett flertal 
kulturevenemang ägt rum i nära samarbete 
med Täbys kulturföreningar, såsom 
Nationaldagen, Runrikets dag och 
midsommarfirandet. Utöver detta erhåller 
Täbys kulturföreningar arrangemangsbidrag 
från kommunen för ett flertal olika 
arrangemang, bland andra 
Spelmansstämman, Stora byfesten och öppna 
ateljéer. Kommunen har ett kontinuerligt 
samarbete med Täby Hembygdsförening när 
det gäller olika frågor om Täbys historia och 
Runriket. I april genomfördes det årliga 
dialogmötet med samtliga kulturföreningar i 
kommunen. 

KS(fastig-
hetsägare) 

KFN 
(kulturverk-
samheten) 

Karby gård ska värnas och 
utvecklas. 

2019-01-01 
2020-12-31 Pågående 

enligt plan 

Renovering av Karby gård har påbörjats. 
Dialog förs kontinuerligt med föreningen Karby 
gård, vars olika evenemang marknadsförs i 
kommunens olika informationskanaler. 
Föreningen får ett årligt verksamhetsbidrag 
från kommunen för sin verksamhet. 6 juni 
firades nationaldagen traditionsenligt på Karby 
gård och som lockade många besökare i 
sommarvärmen. 
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KFN  
 

”Runriket” ska göras mer 
tillgänglig för besökare och 
skolklasser. Platser som 
särskilt bär Täbys historia 
ska synliggöras, t ex 
genom organisationer som 
främjar lokal turism. 

2019-01-01 
2021-12-31 Pågående 

enligt plan 

Under första halvåret 2019 har besiktning 
utförts av entrén till Runriket vid Jarlabankes 
bro, samtliga skyltar har bytts ut i paviljongen 
och vissa delar i byggnaden har rustats upp. 
Under 2020 kommer även vissa delar av 
vegetation, belysning och andra delar på 
platsen att åtgärdas. Lärarhandledning 
avseende Runriket för skolor finns tillgängligt 
på kommunens hemsida och skolguidningar 
har genomförts i samarbete med Stockholms 
läns museum. 

 

Omsorger om personer med funktionsnedsättning  

KFN  
 

Utveckla möjligheten för 
personer med 
funktionsnedsättning att 
utöva kultur och idrott. 
Täby kulturskola ska vara 
öppen för barn och 
ungdomar med 
funktionsnedsättning. 

2019-01-01 
2020-12-31 Pågående 

enligt plan 

En kartläggning avseende föreningslivets 
behov kopplat till tillgänglighet i kommunens 
idrottslokaler är påbörjad. 
Samhällsutvecklingskontoret ansvarar för 
tillgänglighetsanpassningen i kultur och fritids 
lokaler. 
 
Under våren har en öppen mötesplats 
utvecklats på Oasen på torsdagar för 
målgruppen 16-21 år. Fokus är hälsa och 
idrott. Biblioteket kommer också att under 
hösten genomföra en turné till kommunens 
särskolor. Syftet är att bjuda in till samverkan, 
informera om vilka tjänster biblioteken kan 
erbjuda och undersöka vilka behov och 
önskemål målgruppen har. 
 
I det regionala samarbetsprojektet "Kulturskola 
över kommungränserna" har Täby, Vallentuna, 
Danderyd, Österåker och Sollentuna inlett 
diskussioner om ett samarbete kring utökat 
utbud för barn och ungdomar med behov av 
särskilt stöd. 

KFN  
 

Fortsatt medlemskap i 
Funkisglädje. 

2019-01-01 
 Avslutad 

enligt plan 

Täby kommun kommer fortsatt vara 
medlemmar i funkisglädje under 
mandatperioden. Syftet med Funkisglädje är 
att bedriva stödjande arbete inom kultur, idrott 
och fritid för personer med 
funktionsvariationer. 
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Idrott och fritid  

KFN  
 

Täby friluftsområden ska 
fortsätta utvecklas i 
enlighet med 
Friluftsprogrammet. 
Däribland nytt elljusspår i 
Skavlöten/Täby IP och 
förbättrade spår och 
belysning vid Erikslund och 
Ella gård. 

2019-01-01 
2019-12-31 Pågående 

med 
avvikelse 

En utredning avseende insatser och 
utvecklingsområden i enlighet med 
friluftsprogrammet pågår. Nytt elljusspår i 
Skavlöten behöver samordnas med planeringen 
att genomföra en ny infart till området. En plan 
för nytt elljusspår vid Täby IP är framtagen och 
behöver nu få medgivande från kyrkan som äger 
delar av marken. En utredning kopplat till 
investeringsmedel för belysning och förbättrade 
spår är genomförd avseende Erikslund och Ella 
gård men det är oklart om arbetet hinner 
påbörjas under 2019. 

KFN  
 

Kommunens behov av 
idrottshallar och 
idrottsplatser ska 
inventeras i dialog med 
föreningarna. 

2019-01-01 
2019-12-31 Pågående 

enligt plan 

Arbetet med en anläggningsplan har påbörjats 
och ska presenteras i slutet av året. Ett 
dialogmöte med föreningar om deras behov och 
önskemål har genomförts under. 
Anläggningsplanen kommer ligga till grund för 
åtgärder och prioriteringar vad gäller både 
upprustning av befintliga lokaler och vid 
planering av nya anläggningar. 
Anläggningsplanen tar bland annat hänsyn till 
behov från föreningar, befolkningsprognos, 
bristanalys och omvärldsbevakning. 

KFN  
 

Aktivitetsbidraget ska 
höjas. 

2019-01-01 
2019-02-28 Avslutad 

enligt plan 

I februari beslutade KFN om utökat 
aktivitetsbidrag till föreningslivet enligt följande: 
- 1,4 mnkr för ökat aktivitetsbidrag för 
åldersgruppen 13-20 år 
- 0,6 mnkr för kvalitetspeng vars syfte är att ge 
förutsättningar för ökad fysisk aktivitet för 
åldersgruppen 13-20 år genom riktade insatser 
och nya verksamheter 

KFN  
 

Föreningsstöd ska i första 
hand gå till barn och 
ungdomar. 

2019-01-01 
 Avslutad 

enligt plan 

I februari beslutade KFN om utökat 
aktivitetsbidrag till föreningslivet enligt följande: 
- 1,4 mnkr för ökat aktivitetsbidrag för 
åldersgruppen 13-20 år 
- 0,6 mnkr för kvalitetspeng vars syfte är att ge 
förutsättningar för ökad fysisk aktivitet för 
åldersgruppen 13-20 år genom riktade insatser 
och nya verksamheter 

KS (ansv) 

SBN 

KFN 
 

En ny motorik- och 
gymnastikhall ska 
anläggas på lämplig plats i 
kommunen. Den nya hallen 
ska även vara anpassad 
för funktionsnedsatta. 

2019-01-01 
2022-12-31 Pågående 

enligt plan 

Arbete med förstudier pågår för bl.a. Täby 
racketcenter, Täby IP, Vallatorp och Erikslund. 

KS (ansv) 

SBN 

KFN 
 

En ny simhall kommer 
anläggas och ges fortsatt 
prioritet. 

2019-01-01 
2022-12-31 Pågående 

enligt plan 

Detaljplan har vunnit laga kraft och planeringen 
har påbörjats för upphandling. Upphandling av 
drift av simhall har påbörjats. 

KS (ansv) 

SBN 

KFN 
 
 

Tibblevallen ska renoveras 
för att i det korta 
perspektivet hålla 
nödvändig standard. 
Anläggningens framtida 
skick och placering ska 
särskilt utredas. 

2019-01-01 
2020-06-14 Pågående 

enligt plan 

Upphandling avseende renovering av 
Tibblevallens friidrottsanläggning är påbörjad. 
Föregående utredning har visat utmanande 
markförhållanden som bedöms resultera i en 
ökad kostnad för renoveringen. 
Kostnadsökningen kommer hanteras inom kultur 
och fritids driftsbudget. Fördjupad utredning 
pågår kring vilka åtgärder som kan genomföras 
inom beslutad budgetram. 
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KS (ansv) 

KFN 
 

Ytterligare en s k ”friplass” 
ska anläggas i kommunen. 
En friplass är en 
friidrottsarena i det mindre 
formatet och ska erbjuda 
goda förutsättningar för 
friidrott och öka 
möjligheterna för 
spontanidrott. 

2021-01-01 
 

 

Ej påbörjad 

Planerad start 2021. 

KFN  
 

För nya idrottsanläggningar 
ska samverkan ske med 
närliggande kommuner, 
särskilt för idrotter med få 
utövare eller vid förväntad 
svag driftsekonomi. 

2019-01-01 
2022-12-31 Pågående 

enligt plan 

Täby ingår i regionala nätverk och bevakar 
kontinuerligt frågan. Det regionala samarbetet 
med Sollentuna friidrottshall fortsätter med 
positivt resultat. Arbete pågår kring att göra den 
nya simhallen i Täby till en regional simhall. 

KFN  
 

Kommunens badplatser 
ska löpande underhållas 
och kvalitetsstämplas. 
Ramper för 
funktionsnedsatta på 
utvalda badplatser ska 
utredas och övervägas. 

2019-01-01 
2022-12-31 Pågående 

enligt plan 

 

  

 

Renovering av Rösjöbadet, Ängsholmsbadet, 
Näsaängsbadet och Hägernäsbadet har utförts, 
t.ex. upprustning av bryggor. Lämpliga platser 
för tillgänglighetsanpassade ramper utreds. 
Under sommaren 2019 fick badplatserna ökad 
service genom sommarjobbare. 2018 hade Täby 
kommun kvalitetsstämpeln "Badepunkt" på 
Rösjöbadet. Förutsättningar för kvalitetsstämpel 
även i år och på fler platser utreds. 

KFN  
 

Privat service vid allmänna 
platser ska uppmuntras 
(bad, parker). 

2020-01-01 
2021-12-31 

 

Ej påbörjad 

Planerad start 2020. 

KFN  
 

Kommunens samverkan 
med det lokala 
föreningslivet ska 
utvecklas. 

2020-01-01 
 Pågående 

enligt plan 

Dialog kring olika samverkansområden förs 
mellan kommunen och föreningslivet. En 
process för hur berörda föreningar ska 
involveras vid planering av nya anläggningar är 
påbörjad. Exempel på aktivitet under första 
halvåret 2019 som rör samverkan med 
föreningslivet är en ny lokalfördelningsprincip för 
ishallar. I kultur och fritids arbete med 
anläggningsplanen är föreningsperspektivet en 
viktig del i underlaget. 

SBN 
(ansv) 

KFN 
 

Fler utegym ska anläggas. 2019-01-01 
 Pågående 

enligt plan 

Under 2019 renoveras och kompletteras utegym 
vid Ensta krog, Skavlöten samt Täby IP. Plan för 
fler nya utegym och dess placering tas fram 
under 2019. 
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KS (ansv) 

SBN 

KFN 
 

Ullnabackens öppnande 
ska prioriteras. 

2019-01-01 
2022-12-31 Pågående 

enligt plan 

Projektet arbetar för en säker avslutning av 
deponin för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för en kommande utbyggnad av 
rekreationsanläggning inklusive skidanläggning. 
Deponin är idag inte avslutad och får och kan 
inte avslutas förrän en laga kraftvunnen 
avslutningsplan finns på plats. 
 
• Projektet har löpande (månadsvis) 
avstämningar med verksamhetsutövaren för att 
driva på deras arbete med att inkomma med 
svar till mark- och miljödomstolen. 
• Projektet har tagit in en egen geoteknisk 
kompetens för att snabbt och säkert kunna 
bemöta frågeställningar från 
verksamhetsutövaren. 
• Projektet har stöd av jurister för att utreda vilka 
juridiska förutsättningar som gäller miljörättsligt 
och avseende arbetsmiljö och säkerhet. 
Osäkerhet råder angående mark- och 
miljödomstolens kommande dom avseende 
formen på den avslutade deponin och vilka 
konsekvenser det kan få för en skidanläggning. 
 
Parallellt fortgår arbete med framtagande av 
detaljplan för området. Med anledning av den 
osäkerhet som råder kring Ullnabackens form 
vid avslutad deponi förskjuts tidplanen för 
samråd detaljplan samt ansökan om lov och 
tillstånd för utbyggnad etapp 1. 
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Valfrihet och kvalitet  

KS (ansv) 

SBN 

BGN 

GNN 

SON 

KFN 

SRMH 

ÖFN 

Politiskt satta kvalitetsmål 
ska ha samma vikt inom 
den kommunala 
organisationen som 
budget- och ekonomimål. 

2020-01-01 
 Pågående 

enligt plan 

I VP-arbetet för 2020 och framåt har tydligare 
krav på kvalitets- och servicemål ställts, något 
som berört samtliga nämnder. 
 
Framöver kommer kommunen att fortsätta att 
utveckla förhållningssätt med fokus på kvalitet i 
kundmötet och övriga kvalitetsaspekter. 

 

Grundskolan  

BGN(ansv) 

KFN 
 

Samverkan med föreningar 
som ordnar 
idrottsaktiviteter direkt efter 
skoltid. Ett särskilt 
ersättningssystem ska 
övervägas i 
sammanhanget. 

2020-01-01 
 Pågående 

enligt plan 

Pilotverksamhet för samverkan mellan 
fritidshem och föreningsliv är igång. Utredning 
av ersättningsmodell återstår.   

 

Integration  

KFN  
 

Samverkan med företag 
eller ideella organisationer 
med syfte att konkret och 
aktivt motverka 
utanförskap ska prioriteras. 

2019-08-01 
2022-12-31 Pågående 

enligt plan 

Olika aktiviteter och projekt har påbörjats 
under året. Exempel på detta är ”Dansa utan 
krav” som är ett nationellt projekt med dans 
och rörelse för tjejer 13-19 år som ska 
motverka psykisk ohälsa samt VIDA-projektet 
som är en samverkansmodell mellan Täby, 
Österåker och Norrtälje som syftar till att stötta 
föreningar och organisationer som vill arbeta 
med integration. 

 

Bostäder och närmiljö  

KFN  
 

Befintliga badplatser ska 
inventeras och vid behov 
åtgärdas. Även åtgärder för 
att få bort kanadagäss från 
badplatserna ska 
prioriteras. 

2019-01-01 
2019-12-31 Pågående 

enligt plan 

En utredning avseende badplatsers skick har 
utförts på Rösjöbadet, Ängsholmsbadet, 
Näsaängsbadet och Hägernäsbadet. Utifrån 
denna utredning har renovering utförts på 
samtliga platser. Exempel på åtgärder är 
upprustning av bryggor. 
 
Åtgärder för att få bort kanadagäss har utförts 
genom skyltning och fågelskrämmor. Detta ska 
följas upp och utvärderas under hösten. 
Utökad städning har genomförts varje morgon 
vid flera badplatser under sommaren för att 
öka trivseln. Skyddsjakt pågår enligt 
Länsstyrelsens bestämmelser. 

KFN  
 

Badplatser ska anläggas 
vid Ullnasjön, 
Vallentunasjön och 
Näsbyviken - rena 
badplatser med ett 
attraktivt strandliv såsom 
caféer och aktiviteter. 

2019-01-01 
2022-12-31 Pågående 

enligt plan 

Under våren 2019 har en badplats med brygga 
anlagts vid Ullnasjön. Badvattenprover tagna 
under sommaren 2019 har visat på god kvalitet 
så badplatsen kan öppnas till 2020. Utredning 
av badplatser vid Vallentunasjön och 
Näsbyviken planeras påbörjas 2020. 

 


