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Kulturverksamhet för unga vuxna med 
intellektuella funktionsnedsättningar 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna att verksamhetsområdet kultur 
och fritid bedriver riktad verksamhet för unga vuxna med intellektuella 
funktionsnedsättningar, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 
2021.  

Sammanfattning  

Kultur och fritid erbjuder idag ett brett utbud av kulturverksamhet till barn och 
unga. Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en målgrupp som i 
många fall befinner sig utanför denna inriktning. Det är en grupp som efter att de 
ha gått ut gymnasiesärskolan inte har tillgång till samma utbud av 
fritidsaktiviteter som tidigare.  

I Täby finns det ett gott utbud för målgruppen när det gäller idrott. Utbudet av 
kulturverksamhet är dock mer begränsat. Bedömningen är att det finns behov av 
ett bredare utbud av kulturverksamhet för målgruppen unga vuxna med 
intellektuell funktionsnedsättning.  

Nämnden föreslås besluta att godkänna att verksamhetsområdet kultur och fritid, 
inom beslutad budgetram, bedriver riktad verksamhet för unga vuxna med 
intellektuella funktionsnedsättningar.  

Ärendet 

Kultur och fritid erbjuder idag ett brett utbud av kulturverksamhet till barn och 
unga. Det erbjuds inom ramen för Täby kulturskola, Ung fritid, kulturenheten 
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och Täby biblioteks verksamheter. En del av verksamheten är inriktad mot barn 
och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en målgrupp som i många 
fall befinner sig utanför denna inriktning. Det är en grupp som efter att de ha gått 
ut gymnasiesärskolan inte har tillgång till samma utbud av fritidsaktiviteter och 
daglig sysselsättning som tidigare. Målgruppen erbjuds olika former av 
sysselsättning, såsom daglig verksamhet och Lärvux, men många anhöriga har 
uttryckt att antalet timmar i dessa verksamheter är för få.  

För vissa personer inom målgruppen har förändringen som sker när de fyllt 19 år 
varit så drastisk att de gått från full sysselsättning och tillsyn under dygnets alla 
vakna timmar till sysselsättning och tillsyn endast några timmar i veckan. Detta 
medför risk att dessa individer förlorar känslan av sammanhang vilket i sin tur 
kan förstärka en känsla av utanförskap. Psykisk ohälsa är utbrett i målgruppen, 
för vilken känslan av delaktighet och gemenskap är oerhört viktig. 

I Täby finns det ett gott utbud för målgruppen när det gäller idrott: para-fotboll, 
para-basket, para-cheerleading, med mera. Utbudet av kulturverksamhet (konst, 
musik, teater och dans) för målgruppen är dock mer begränsat. Idag finns endast 
en vuxengrupp i teater som genomförs i privat regi samt Ung fritids verksamhet 
Träffpunkten som under hösten 2021 har öppet måndagskvällar. 

Förslag 

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt verksamhetsplan för 2021 verka för att 
skapa ett relevant och attraktiv utbud för alla Täbybor. Bedömningen är att det 
finns behov av ett bredare utbud av kulturverksamhet för målgruppen unga 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.  

Det finns ingenting i kultur- och fritidsnämndens reglemente eller andra 
styrdokument som motsäger att kultur och fritid arbetar mot målgruppen. 
Verksamhetsområdet anser dock att det vore önskvärt att denna inriktning 
bekräftades och tydliggjordes genom beslut i kultur- och fritidsnämnden. 
Nämnden föreslås därför besluta att godkänna att verksamhetsområdet kultur 
och fritid, inom beslutad budgetram, bedriver riktad verksamhet för unga vuxna 
med intellektuella funktionsnedsättningar.  
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Ekonomiska överväganden 

Verksamhet för målgruppen ska finansieras inom beslutad budgetram för kultur- 
och fritidsnämnden och innebär således inga extra kostnader. 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Lisbet Säll 
Kulturskolechef 

Expedieras 

Lisbet Säll, kulturskolechef 
Erik Lindgren, utredare 
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