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Lisbeth Olsson    

    

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden (KFN) 

Arkivbeskrivningen är upprättad i enlighet med 6 § arkivlagen och Täby kommuns arkivregler1. 

Arkivbeskrivningen ger en samlad bild över kultur- och fritidsnämndens (KFN:s) arkiv och 

arkivbildning. Den är även en del av kultur- och fritidsnämndens arkivredovisning. 

Myndighet 

Kultur- och fritidsnämnden 

Myndighetens tillkomst 

Kultur- och fritidsnämnden bildades 1992 genom en sammanslagning av kulturnämnden och 

fritidsnämnden. 

Myndighetens verksamhet 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att främja kommunens kultur-, idrotts-, frilufts- och 

fritidsverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar särskilt för: 

 att fullgöra kommunens ansvar för folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen 

 kommunens uppgifter enligt spellagen avseende spel för allmännyttiga ändamål 

 stöd och bidragsgivning till föreningar och organisationer i enlighet med kommunens 

fastställda riktlinjer 

 kulturskoleverksamheten i kommunen 

 driften av kommunens anläggningar för fritids- och kulturändamål, inkluderat 

kommunens friluftsbad  

 korttidsuthyrning av kommunens fritidsanläggningar samt för kommunens övriga 

lokaler när lokalerna inte nyttjas av ordinarie verksamhet. 

Mandatperioden 2019–2022 består nämnden av 11 ledamöter varav fyra moderater, tre 

liberaler, en centerpartist, en kristdemokrat, en socialdemokrat och en sverigedemokrat 

Nämnden har vidare 11 ersättare varav fem moderater, två liberaler, två centerpartister, en 

socialdemokrat och en sverigedemokrat. Miljöpartiet har en insynsplats.   

                                                        
1 Arkivbeskrivningen uppfyller offentlighet- och sekretesslagens 4 kap 2 § krav om beskrivning av 
myndighetens allmänna handlingar. 
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För ytterligare information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet se nämndens 

reglemente, senast reviderad av kommunfullmäktige 2020-03-16, § 43 (dnr KS 2019/30-00).   

Förvaltningsorganisation 

Kultur och fritid består av fem enheter 

 Kulturenheten 

 Bibliotek 

 Täby kulturskola 

 Ung fritid 

 Sport och förening 

Organisationsskiss över kultur och fritid 

 

  

Kultur och fritid

Niklas Roos af 
Hjelmsäter

Kultur

Lina Browall

Bibliotek

Malin Törnquist

Täby 
kulturskola

Lisbet Säll

Ung fritid

Nicklas 
Ardenstedt

Sport och 
förening

Jenny Holmberg
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Historik 

Täby Idrottsstyrelse 1944-1958 

Fritidsnämnd 1959-1991 

 

Styrelse för Täby folkbibliotek 1959-1973 

Kulturnämnd 1965-1973 

Kulturnämnd  1974-1991 

(sammanslagen med biblioteksnämnden) 

 

Viktiga organisationsförändringar  

2011 Kultur- och fritidsnämnden får tillsammans 

med barn- och grundskolenämnden samt 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

rätt att efter beställning från socialnämnden 

bedriva korttidstillsyn för skolungdom enligt 

lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS 9:7) 

2018 Under våren 2018 slogs enheten sport och 

friluft samman med enheten idrott-förening-

hallar samman. Den nya enheten får namnet 

sport och förening. 

Viktiga handlingstyper 

Nämndens ansvarsområden och åtaganden beskrivs i nämndens reglemente, 

verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Den mesta styr- och planerings-

dokumentationen bevaras och kan återsökas via diariet.  

Nämndens sammanträden dokumenteras i protokoll. Beslut som tas i nämnden återsöks via 

diariet.   

Inom nämndens interna stödorganisation uppkommer handlingar inom verksamheterna 

personal, ekonomi, IT-stöd, kontorsservice och registratur. Exempel på handlingstyper är 

personalakter, redovisningshandlingar, diariet, leverantörsavtal, diarieförda handlingar, 

elevregister för kulturskolan, biblioteksregister, föreningsregister, konstregister, ansökningar 

om föreningsbidrag, lokalbokningar.  
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Sökingångar till arkivet 

En stor del av kultur- och fritidsnämndens handlingar återsöks i diariet (Evolution). I 

hanteringsanvisningarna finns myndighetens handlingar upptagna, oavsett om de bevaras 

eller inte. Det finns även äldre hanteringsanvisningar (då kallade dokumenthanteringsplaner) 

som beskriver arkiveringen.   

IT-stöd 

System Ändamål Enhet Kommentar 

Analys och 

Rapport 

Budgetuppföljning Kulturskolan  

Artvise 

(2017-) 

Registrering och hantering av 

frågor, synpunkter och 

klagomål 

Kontaktcenter Kontaktcenter startade 

upp sin verksamhet i 

augusti 2017 

Bibblio 

(2018) 

Applikation för utlån 

av e-medier 

Biblioteket  

Book-it 

(1999) 

Bibliotekssystem (katalog och 

låntagaruppgifter) 

Biblioteket  

Combine Dokumentering och 

uppföljning inom LSS 

Ung fritid  

Evolution 

(2014-) 

Diarieföring av nämndens 

inkomna och upprättade 

handlingar 

Kansli Föregångare: Beta 

Ärende 1991-2000 

(Enator), Winäss/Winess 

upphandlades 1999 och 

uppgraderas sedan till 

Evolution år 2014. 

Hypernet Skolvalssytem Ung fritid  
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System Ändamål Enhet Kommentar 

InterbookGo 

(2018-) 

Boknings- och bidragssystem 

för föreningar 

Sport och förening 

Ung fritid 

Kulturenheten 

 

Kia (2018-) Incidentrapporteringssystem 

för anmälan av 

arbetsmiljöhändelse 

Personal/HR KIA är AFAs system för 

inrapportering. AFA är 

försäkringsbolaget som 

hanterar alla kommunens 

kollektivavtalade 

försäkringar. 

Legimus 

(2014?)  

Applikation för utlån av 

digitala talböcker 

Biblioteket  

Playalong 

(2020-) 

Uppföljning av verksamheten Ung fritid  

ReachMee 

(2018-) 

Personalrekryterings-system Personal/HR Föregångare: Offentliga 

jobb/Visma recruit 2011-

2017 

Regitart 

(2017-) 

Registrering av kommunens 

konstinnehav 

Kulturenheten  

Saga (2011) Webbportal inkl. 

bibliotekskatalog 

Biblioteket  

Stratsys 

(2017-) 

Måluppföljning Ekonomi och kansli  

StudyAlong 

(2018-) 

Elevhantering och 

undervisningsplattform 

Kulturskolan  
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Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 

Kultur- och fritidsnämndens allmänna handlingar är till den allra största delen offentliga och 

står till allmänhetens och myndigheternas förfogande enligt offentlighetsreglerna i 

tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Ett par 

inskränkningar finns dock: 

 Sekretess gäller handlingar vid upphandling enligt 19 kap 3§ OSL. 

 Vissa personalhandlingar berörs av sekretess enligt 39 kap 1-3§§ OSL. Detta gäller 

framförallt handlingar som rör exempelvis rehabilitering och sjukdom. 

 Säkerhets- och bevakningsåtgärder för byggnader, lokaler och inventarier exempelvis 

kan larmbeskrivningar, dörrkoder och lösenord beläggas med sekretess enligt 18 kap 9§ 

OSL. 

 Beträffande personuppgifter gäller sekretess enligt 21 kap 7§ OSL om det kan antas att 

ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med 

dataskyddsregleringen (GDPR) 

Inskränkningar i tillgängligheten genom gallring 

Allmänna handlingar bevaras och gallras (dvs förstörs) i enlighet med nämndens 

hanteringsanvisningar.    

Kommunen har antagit generella gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig och 

ringa betydelse som kultur- och fritidsnämnden har beslutat att följa.  

Övertagande av arkivhandlingar från annan myndighet 

Inga handlingar har övertagits från annan myndighet. 

Övertagande av arkivhandlingar till annan myndighet 

Inga handlingar har överlämnats till annan myndighet. 

Arkivorganisation 

 Verksamhetschefen Niklas Roos af Hjelmsäter är verksamhetens arkivansvarige 

 Nämndsamordnaren Lisbeth Olsson är verksamhetens arkivsamordnare 

 På respektive enhet finns utsedda arkivombud, även nämndsamordnaren är 

arkivombud. 

 


