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Kvalitetsrapport 2021 för kulturenheten 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport 2021 för 
kulturenheten, daterad den 16 februari 2022. 

Sammanfattning  

Kvalitetsrapporter är en del av kultur- och fritidsnämndens systematiska arbete 
för att säkra och utveckla kvaliteten i dess verksamheter. Samtliga enheter tar 
fram egna rapporter och föreliggande rapport rör kulturenheten. 

Kvalitetsrapporten visar bland annat att nöjdheten med kommunens 
kulturverksamhet är god i förhållande till andra kommuner samt att 
kulturenheten kommer sträva efter att fortsätta genomföra en bredd av kultur-
evenemang på olika platser i kommunen. Utifrån rapporten lämnas ett antal 
förslag på insatser som kräver vidare utredning eller beslut. 

Ärendet 

Bakgrund 

Kvalitetsrapporten är en del av kultur- och fritidsnämndens systematiska arbete 
för att säkra och utveckla kvaliteten i dess verksamheter. Samtliga enheter tar 
fram egna rapporter och föreliggande rapport rör kulturenheten. Utifrån 
rapporten lämnas ett antal förslag på insatser som kräver vidare utredning eller 
beslut. 
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Kulturenhetens kvalitetsrapport 

Kvalitetsrapporten visar bland annat att enheten uppvisar god budgetföljsamhet 
och prognossäkerhet. I jämförelse med andra kommuner är nöjdheten med 
kommunens kulturverksamhet god. Täby växer och enheten behöver se över 
prioriteringar för hur framtida behov ska tillgodoses.  

Kulturenheten kommer sträva efter att fortsätta genomföra en bredd av kultur-
evenemang på olika platser i kommunen. Stor vikt kommer att läggas vid att 
komma tillbaka efter en lång tid av pandemi och restriktioner.  

Rapporten lyfter vidare att kommunen vid planering av stadsutvecklingsprojekt, i 
ett tidigt skede och tillsammans med andra behov kommunen har, bör ta 
ställning till huruvida det finns behov av konstnärlig gestaltning och 
ändamålsenliga lokaler för kultur. Detsamma gäller möjligheterna att tillföra 
platser med kreativa näringar.  

Utifrån rapporten lämnas bland annat följande förslag på insatser som kräver 
vidare utredning eller beslut: 

 Det är viktigt att synliggöra kulturutbudet, inklusive den offentliga 
konsten, för alla kommunens invånare. Det är till exempel en utmaning 
att nå ut till förskolor och skolor. Enheten bör se över 
kommunikationsvägar för att nå fler Täbybor. 

 Evenemang vid Täby torg ställer stora krav på planering och samverkan 
inom kommunen. Förutsättningarna för att utöka samverkan och förenkla 
planering bör ses över, exempelvis genom tillsättandet av en operativ 
samordnare som kan hantera schemaläggning och tekniska frågor, 
förmedla kontaktvägar och så vidare, eller andra lämpliga åtgärder 

Ekonomiska överväganden 

Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan. 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 
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Lina Browall 
Kulturchef 

Bilagor 

- Kvalitetsrapport för kulturenheten, inklusive bilagor, daterad den 
16 februari 2022 

Expedieras 

Kulturchef Lina Browall 

Utredare Erik Lindgren 
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