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Återrapportering av alliansuppdrag för kultur- och fritids-
nämnden 

Det ska fungera 

Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

Kontinuerlig uppföljning av beslutade kvali-
tetsmål ska prioriteras av kommunens till-
syns- och avtalsenheter. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar I avtalen med de sex privata musikskoleutförarna som kultur- och fritidsnämnden 
har upphandlat ställs krav på kvalitet som går i linje med beslutade kvalitetsmål. Arbete pågår 
med att tydliggöra former och ansvarsfördelning för uppföljning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har även ytterligare privata utförare av drift, för exempelvis simhall, 
och uppföljningen följer det program för uppföljning som beslutats av nämnden vid sammanträ-
det i juni 2019. 

Bemötande och service till Täbybor ska bli 
bättre. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Det pågår ett arbete med att avveckla blanketter till förmån för digitala ansökningar, 
vilket bl.a. resulterat i att föreningar kan ansöka om kulturellt verksamhetsbidrag och bidrag för 
specifika kulturarrangemang digitalt samt anmäla sig till sommarläger denna väg. 
 
Biblioteken har gjort en tillgänglighetsinventering av både kommunikation och lokaler. Arbetet 
har lett till nya riktlinjer för bibliotekets externkommunikation och tillgänglighetsanpassningar 
såsom bättre skyltning, hörselslingor och anpassad rumsplanering i lokalerna. Biblioteket har ar-
betat med att implementera barnkonventionen, bland annat genom ny rutin för orosanmälan, för-
slagslådor i lokalerna och göra barnkonsekvensanalyser vid förändringar. Personalen har delta-
git i kompetensutveckling om barn och bemötande. Biblioteken har även tagit fram en gemen-
sam plan för ett inkluderande och tillgängligt bemötande. 
 
Under pandemin har den fysiska biblioteksverksamheten varit begränsad. För att bibehålla ser-
vice och kontakt med låntagare och biblioteksanvändare har det skett en omställning till fler digi-
tala tjänster och ett digitalt verksamhetsutbud. Parallellt har det även skett en utveckling av fy-
siska tjänster som hemleveranser av böcker till personer som har svårt att ta sig till biblioteket 
och fler bokpåsar till förskolor och klasser. Under hösten 2021 har det skett en successiv åter-
gång till ordinarie biblioteksverksamhet och vanliga öppettider. 
 
För ett mer inkluderande bemötande har all personal inom kultur och fritid deltagit gemensamt 
bemötandeutbildning. Verksamheterna har även på olika sätt arbetat med HTBQ-relaterade frå-
gor, till exempel har Ung fritid påbörjat omcertifiering under året och bibliotekets personal fått ut-
bildning på området. 
 
På biblioteken har såväl en digital filmtjänst för strömmande film som ny e-tjänst för inskrivning 
av nya låntagare införts. Som ett led i att förbättra informationen till de som nyttjar kommunens 
anläggningar har digitala informationsskärmar monterats i kommunens två ishallar. Skärmar 
kommer att sättas upp på flera anläggningar vid ett senare skede. 
 
Indikator rörande bemötande inom kultur och fritids verksamheter har införts från och med 2021. 
Indikatorn ska användas till att löpande kunna följa upp och utveckla verksamheternas arbete 
med bemötande. Resultaten under 2021 har varit positiva. 



  
 2022-03-07

2(8)  

Ekonomi och skatt 

Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

Fortsatt effektivisering av kommunens 
verksamheter genom nya innovativa lös-
ningar med fokus på hållbarhet och förbätt-
rad service för Täbyborna. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Kultur- och fritidsnämnden bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla och ef-
fektivisera processer och arbetssätt i syfte att förbättra och effektivisera servicen gentemot kom-
muninvånarna. Ett nytt lokalboknings- och inpasseringssystem infördes 2019 på kommunens id-
rottsanläggningar och på mötesplatsen Esplanad, vilket innebär att det blivit enklare och mer till-
gängligt för invånare att nyttja kommunens anläggningar. 
 
Under 2021 har arbetet med att digitalisera olika ansöknings- och anmälningsprocesser fortsatt. 
En ny digital e-tjänst för avanmälan till Täby kulturskola togs fram under våren. Tjänsten kräver 
inloggning med bank-id vilket förbättrar säkerheten och hanteringen av personuppgifter. 
 
Biblioteket har tillsammans med IT-enheten arbetat fram och sjösatt en helt robotiserad verk-
samhetsprocess för den digitala registreringen av nya låntagare. 
 
Under 2020 upprättades att avtal med Bildupphovsrätt i Sverige för att kunna tillgängliggöra 
kommunens konst på hemsidan. En app, ”Upptäck konsten”, finns att ladda ned för att ta del av 
utomhuskonsten i området kring Täby centrum. Under 2021 har appar, i samarbete med Stock-
holms läns museum, producerats för att tillgängliggöra olika delar av Täbys kulturhistoria. 

Kultur 

Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

Kommunens nya kulturhus ska fortsätta att 
utvecklas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Våren 2021 blev Ung kulturs nya undervisningsrum klara i Täby kulturhus. Nu finns 
hela Ung kultur samlat i kulturhuset. Ung kultur kommer från och med läsårsstarten 2021 att ha 
drygt 600 elever i musik, konst och teater på 3 olika plan. Även foajén utanför Kulturscenen har 
renoverats. Våren 2022 görs även ljusgården på plan 4 i ordning. 
 
Veronica Brovalls skulptur Online Armour har fått en tillfällig plats i huvudbibliotekets entré. När 
Biblioteksgången renoverats ska skulpturen placeras i anslutning till biblioteket på Biblioteks-
gången. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar 
Kulturenheten arbetar löpande med utveckling av teatern. Verksamheten har en upparbetad dia-
log med produktionsbolag gällande föreställningar på teatern. Pandemin innebar att vårens före-
ställningar ställdes in. Under hösten 2021, när restriktionerna lättade, skedde en bredd av dans, 
musik och cirkus på teatern. Dessutom har det varit externa aktörer som genomfört flera publika 
föreställningar. 
 
Den tillgänglighetsanpassning som påbörjades 2019 avseende förbättrad plats för rullstolar i sa-
longen och bättre åtkomst till scenen slutfördes under 2020. Utbudet av direktsänd kultur har ut-
vecklats till att även omfatta dansföreställningar. 
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Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

En utveckling av Ensta krog som mötes-
plats för kultur och fritid ska utredas. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar En tidig utredning gällande nuläge och väg framåt pågår. 

Föreningar som levandegör vårt kulturarv 
ska ges särskild prioritet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år medel för att stötta föreningar som ver-
kar inom det kulturella området. Verksamhetsbidrag kan beviljas föreningar som har till syfte att 
bedriva kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet – till exempel musik, konst, teater, film, foto 
och hembygdsvård. För 2021 fördelades verksamhetsbidrag till elva kulturföreningar. 
 
Kulturenheten har årliga möten med kulturföreningarna. Under 2021 skedde dock inga fysiska 
möten, utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner. Nationaldagsfirandet ställes in. Runrikets 
dag kunde genomföras i september, utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner om max 600 be-
sökare. 
 
Kultur och fritid har haft en särskild arbetsgrupp som arbetat med att stödja kommunens före-
ningsliv med anledning av covid-19. 

Karby gård ska värnas och utvecklas. 2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Renovering av vissa delar av byggnadens ena flygel har genomförts, liksom reno-
vering av huvudbyggnadens fasad, tak och uteplats vid serveringen. 
 
En förening erhåller verksamhetsbidrag från nämnden för att bedriva verksamhet i huvudbyggna-
den och Västra flygeln. Föreningen anordnar bland annat konstutställningar, kurser och musik-
kvällar. Kulturenheten har regelbundna möten med föreningen och bistår bland annat med mark-
nadsföring av föreningens aktiviteter. Under 2020 och 2021 har detta varit särskilt angeläget 
med anledning av covid-19, som haft en stor negativ påverkan för föreningen. 

”Runriket” ska göras mer tillgänglig för be-
sökare och skolklasser. Platser som sär-
skilt bär Täbys historia ska synliggöras, t 
ex genom organisationer som främjar lokal 
turism. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Entrén till Runriket har rustats upp med nya skyltar. Under 2021 anlades grillplats 
samtidigt som lekplatsen rustades upp. Flera åtgärder planeras under 2022, bland annat avse-
ende belysning. Kulturenheten hade planerat att söka medel från Region Stockholm för att ut-
veckla Runriket, men på grund av covid-19 ställde Region Stockholm in ansökningen. En ny an-
sökan kommer att göras våren 2022. 
 
För att öka tillgängligheten har Runrikets dag utökats från en till två dagar. Runrikets dag ägde 
rum hösten 2021, utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner om begränsat antal besökare. 
Sommaren 2021 genomfördes coronasäkra aktiviteter i Runriket, såsom quiz med mera. 
Lärarhandledning avseende Runriket för skolor finns tillgänglig på kommunens hemsida. Hösten 
2020 skapades en ny, mer tillgänglighetsanpassad hemsida för Runriket. 
 
Verksamheten har även producerat en permanent utställning av vikingakvinnan Estrid, som pla-
cerats på Täby bibliotek. Dockan har tidigare varit utlånad till Vikingaliv. Utställningen förväntas 
bidra till ökat intresse för kommunens historia. 
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Omsorger om personer med funktionsnedsättning 

Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Verksamheten bedriver Träffpunkten, en öppen mötesplats för personer 21 år och 
uppåt med funktionsvariationer. Träffpunkten har behövt hålla stängt delar av året pga. covid-19. 
Verksamheten bedriver också Oasen, en mötesplats för målgruppen 13-21 år med funktionsvari-
ation med beslut. En eftermiddag i vecka är den öppen för alla ungdomar mellan 16 och 21 år. 
 
Kulturskolan kommer att göra en utredning avseende kulturskola för barn och ungdomar med 
funktionsvariationer. Analys ska göras av utbud i relation till efterfrågan och behov. I dagsläget 
har kulturskolan tre kurser riktade till målgruppen. Ung kultur ingår också i ett samarbete med 
Ängsholmsskolan där målet är att få skolans elever att medverka i en årlig föreställning med mu-
sik, teater och dans samt medverkar i musik- och teaterprojekt på mötesplats Oasen. Ung kultur 
har under hösten 2021 inlett ett projekt som strävar efter att ta fram och utveckla kulturverksam-
het för unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer. 
 
Biblioteket har gjort tillgänglighetsinventeringen av alla fysiska lokaler och bibliotekets kommuni-
kation (både webb och tryck). Ett flertal åtgärder har genomförts för ökad tillgänglighet. Under 
pandemin har registrering av nya låntagare till talbokstjänsten Legimus tillgängliggjorts även digi-
talt. Huvudbibliotekets barnavdelning har gjort en omfattande satsning på medier och information 
om små barns språkutveckling. 
 
Kultur och fritid samarbetar vidare med Friskis och Svettis för att ge möjlighet för personer med 
funktionsvariationer till ”Enkeljympa” en gång i veckan. Verksamheten stöttar även Täby Para in-
nebandy en gång i veckan med personal från Ung fritid. 

Fortsatt medlemskap i Funkisglädje. 2019-01-01 
2019-05-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Täby kommun kommer fortsatt att vara medlemmar i Funkisglädje under nuvarande 
mandatperiod. Syftet med Funkisglädje är att bedriva stödjande arbete inom kultur, idrott och fri-
tid för personer med funktionsvariationer. 

Idrott och fritid 

Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

Täby friluftsområden ska fortsätta utveck-
las i enlighet med Friluftsprogrammet. Där-
ibland nytt elljusspår i Skavlöten/Täby IP 
och förbättrade spår och belysning vid Er-
ikslund och Ella gård. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar En utredning avseende insatser och utvecklingsområden i enlighet med friluftspro-
grammet har genomförts. En plan för nytt elljusspår vid Täby IP är framtagen och medgivande 
har fåtts från markägaren. Projektet planeras till 2022. 
 
Projekten gällande förbättring av motionsspår och belysning vid Skavlöten och Ella gård har på-
börjats under 2021. 
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Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

Kommunens behov av idrottshallar och id-
rottsplatser ska inventeras i dialog med för-
eningarna. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Kultur- och fritidsnämnden, och sedan kommunstyrelsen, beslutade 2020 om en 
anläggningsplan för idrottsanläggningar. Föreningarnas synpunkter har varit en viktig utgångs-
punkt i arbetet. Planen kommer att ligga till grund för åtgärder och prioriteringar vad gäller både 
upprustning av befintliga lokaler och vid planering av nya anläggningar och kommer att revideras 
årligen. Planen revideras årligen. 

Aktivitetsbidraget ska höjas. 2019-01-01 
2019-02-28 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar I kommunens verksamhetsplan för 2019 angavs det att aktivitetsstödet skulle öka. 
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 utökades därför med 2 mnkr för detta ändamål. Ök-
ningen kvarstår 2021. 
 
Februari 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden att en majoritet av dessa medel (1,4 mnkr) 
ska användas till att stimulera ökat deltagande i föreningslivet för ungdomar i åldern 13-20 år. 
Resterande medel (600 tkr) ska gå till en sökbar kvalitetspeng vars syfte är att ge förutsättningar 
för ökad fysisk aktivitet för denna åldersgrupp. 

Föreningsstöd ska i första hand gå till barn 
och ungdomar. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar År 2019 utökades kultur- och fritidsnämndens budget för aktivitetsbidrag med 1,4 
mnkr. Utökningen har använts till bidrag för aktivitetsbidrag kopplat till deltagartillfällen. Nämn-
dens totala budget för aktivitetsstöd till barn- och ungdomsidrott ökade från 6,6 mnkr till 8 mnkr 
och är kvar på den nivån 2021. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Kommunfullmäktige beslutade i maj 2021 att uppdra åt kommunstyrelsen att ta 
fram programhandlingar för en motorikhall vid Täby IP. Investeringsmedel finns avsatta. 

En ny simhall kommer anläggas och ges 
fortsatt prioritet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Projektet är i genomförandefasen, med planerad invigning hösten 2022. 

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

2019-01-01 
2020-06-30 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Flera åtgärder har genomförts kopplat till uppdraget. Under 2018 byttes konstgräs 
på fotbollsplanen och året efter byttes hockeysarg i Tibble ishall. Under 2020 har Tibblevallens 
friidrottsanläggning genomgått en större renovering som bland annat inkl. breddning av löparba-
nor. Garantiåtagande avseende naturgräs genomförs, med avslut sommaren 2021. Markvärme 
till konstgräset togs i bruk vintern 2021. 

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 möjlig-
heterna för spontanidrott. 

2021-01-01 
2021-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Uppdraget kommer, efter politiskt beslut, inte att genomföras under innevarande 
mandatperiod. 
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Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Täby ingår i regionala nätverk, t.ex. FSKF, och bevakar kontinuerligt frågan. Det re-
gionala samarbetet med Sollentuna friidrottshall fortsätter med positivt resultat. Täby ingår även i 
en regional samverkan kring Gokart-bana och tider i ishallar. Det finns planer att utreda förutsätt-
ningar för regionalt samarbete rörande den nya simhallen. 

Kommunens badplatser ska löpande under-
hållas och kvalitetsstämplas. Ramper för 
funktionsnedsatta på utvalda badplatser 
ska utredas och övervägas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Renovering av Rösjöbadet, Ängsholmsbadet, Näsaängsbadet och Hägernäsbadet 
har genomförts, bl.a. i form av upprustning av bryggor. Lämpliga platser för tillgänglighetsanpas-
sade ramper har utretts, men finansieringsfrågan är inte klargjord. Satsning på renhållning och 
skötsel av badplatser, bland annat med hjälp av sommarjobbare, genomfördes sommaren 2020. 
Medel för ramper saknas i investeringsplan, men planen är att uppföra ramp på badplats under 
2022. 

Privat service vid allmänna platser ska upp-
muntras (bad, parker). 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Privat service har möjliggjorts på Ängholmsbadet gällande uthyrning, utbildning och 
evenemang kopplat till vattensport. Sommaren 2021 etableras vidare en privat simskola vid Rö-
sjön. Verksamheten kommer fortsätta att eftersträva att skapa privat service vid allmänna plat-
ser. Dialog pågår exempelvis med företag angående uthyrning av kajaker vid ett av kommunens 
bad. 

Fler utegym ska anläggas. 2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för samtliga utegym i kommunen. 2018-2019 ge-
nomfördes livsstilsstudien Ung livsstil som visar att unga i Täby vill att kommunen ska satsa på 
bland annat utegym. 
 
Stadsbyggnadsnämnden renoverade 2019 Ensta krogs utegym. Nämnden har även genomfört 
upprustningar av Skavlötens och Täby IP:s utegym. 

Kommunens samverkan med det lokala för-
eningslivet ska utvecklas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Verksamheten samverkar med det lokala föreningslivet inom flera områden, bland 
annat genom bidragsgivning och vid olika arrangemang. I kultur och fritids arbete med anlägg-
ningsplanen har föreningsperspektivet varit en viktig del av underlaget. 
 
I samband med covid-19 har kultur och fritid haft nära dialog med föreningar i kommunen. Enkä-
ter har även skickats ut under 2020 och 2021 för att undersöka pandemins effekter på förening-
arnas verksamhet och ekonomi. Arbetet har bland annat resulterat i inrättandet av två temporär, 
ekonomiska stödformer för föreningar i kommunen. Föreningar kunde även söka medel för att 
genomföra smittsäkra lovaktiviteter sommaren 2021. 
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Ullnabackens öppnande ska prioriteras. 2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Preliminär projektbudget är framtagen, finns med i investeringsplan åren 2022 och 
2023. Medlen avser framtagande av detaljplan för rekreationsändamål samt utbyggnad av all-
männa anläggningar. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utred-
ning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detalje-
rad projektbudget tas fram. 

Valfrihet och kvalitet 

Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Kvalitetsmål följs upp genom årliga del- och helårsuppföljningen. Ett arbete pågår 
med att se över indikatorer och nyckeltal för verksamheterna inom ramen för ett bredare arbete 
med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 

Trygghet, lag och ordning 

Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

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

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Under 2019 genomfördes en utredning som presenterades vid kultur- och fritids-
nämndens sammanträde i juni och antogs av kommunstyrelsen under hösten. Utredningen fö-
reslog en föreningsdriven modell som syftar till att öka engagemanget för nattvandringar. Model-
len infördes med start april 2020. 
 
Föreningsmodellen slog väl, sex föreningar vandrade totalt 30 fredagar med en närvaro om sex 
stycken vuxna vid varje tillfälle. Under 2021 har nattvandringsmöjligheterna utökats för förening-
arna, bland annat genom att vandring sker både fredag och lördag under perioden i början av 
mars till slutet av november. 
 

Grundskolan 

Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

Samverkan med föreningar som ordnar id-
rottsaktiviteter direkt efter skoltid. Ett sär-
skilt ersättningssystem ska övervägas i 
sammanhanget. 

2019-01-01 
2021-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Samverkan mellan skolor och idrottsföreningar sker. Under skoltid erbjuds före-
ningsledda idrottsaktiviteter bland annat på idrottslektioner, idrottsdagar och på fritids. Ett ersätt-
ningssystem har övervägts, men kommunen har landat i att inte införa det i detta skede. 
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Integration 

Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

Samverkan med företag eller ideella organi-
sationer med syfte att konkret och aktivt 
motverka utanförskap ska prioriteras. 

2019-01-01 
2021-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Det görs flera insatser för att minska utanförskapet. Biblioteken driver t.ex. tala 
svenska-kafé i samarbete med Röda korset, digitalt språkkafé samt IT-hjälp tillsammans med ett 
företag. Båda insatserna syftar till ökad integration och minskat digitalt utanförskap. Kommunen 
deltar även i projektet VIDA tillsammans med Österåker och Norrtälje kommun, som syftar till att 
föra samman nyanlända med föreningslivet. 
 
Verksamheten Öppen fredag innebär att ungdomar 13-20 år får möjlighet att utan avgift pröva på 
olika sporter, såsom squash och bordtennis. Samarbete har inletts med Oasen för att nå perso-
ner i behov av särskilt stöd. Kulturskolan har vidare ett projekt i samverkan med social omsorg 
där ungdomar tillsammans med lärare besöker kommunala demensboenden för äldre och 
sjunger och spelar för de äldre. 

Bostäder och närmiljö 

Uppdrag/ärende Start- och slutda-
tum Status 

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

2019-01-01 
2021-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar En utredning avseende badplatsers skick har genomförts på Rösjöbadet, Ängs-
holmsbadet, Näsaängsbadet och Hägernäsbadet. Utifrån utredningen har renovering utförts på 
samtliga platser. Exempel på åtgärder är upprustning av bryggor. 
 
Verksamheten arbetar systematiskt med att få bort kanadagäss från kommunens badplatser. Fö-
rebyggande åtgärder som vidtagits omfattar upprättande av skyddsnät vid strandkanter, olika ty-
per av bulvaner och skrämmor, uppsättning av skyltar med uppmaning att inte mata fåglarna och 
avskräckande ljudsystem. Utöver detta bedrivs årlig skyddsjakt på vitkindade gäss utifrån beslut 
från Länsstyrelsen. Under 2021 har kommunen även beslutat att, under vissa förutsättningar, 
möjliggöra för skyddsjakt på kanadagäss. Samtliga åtgärder syftar till att minska antalet gäss vid 
kommunens badplatser. En bredare översyn pågår vidare gällande kommunens viltvårdsarbete, 
där gässen ingår som en del. 

Badplatser ska anläggas vid Ullnasjön, Val-
lentunasjön och Näsbyviken - rena badplat-
ser med ett attraktivt strandliv såsom 
caféer och aktiviteter. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt plan 

Kommentar Ullnabadet öppnade officiellt sommaren 2020. Kultur och fritid ansvara för driften. 
När det gäller Vallentunasjön har platsutredning genomförts. Nästa fas är dialog med privat mar-
kägare gällande förutsättningar att upplåta plats. 
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