
Verksamhetsstatistik Kultur- och 
fritidsnämnden 

2019 2020 2021 

    
Sport och förening    
Antal utbetalda aktivitetsbidrag till ungdomsföreningar    
Bidragsberättigade deltagartillfällen 672 518 680 499* 655 039** 
    
*Period för deltagartillfällen är höst 2019-våren 2020    
**Period för deltagartillfällen är hösten 2020-våren 
2021 

   

    
Uthyrda timmar per anläggning    
Gräsplaner 1 551 1 256 1 850 
Ishallar 5 106 5 335 5 362 
Konstgräs 14 796 16 974 16 455 
Små hallar  4 622 3 734 4 381 
Stora hallar 24 575 21 354 22 645 

Totalt antal uthyrda timmar 50 650 48 653 50 693 
    
Antal bad på Tibblebadet och Norskogsbadet    
Barn och ungdom 27 060 26 906 25 113 
Vuxna och familj 58 254 51 391 49 897 
Skolbad 19 373 6 791 5 257 
Föreningsverksamhet 25 285 23 881 26 361 
Övrigt 44 499 19 9 

Totalt Tibblebadet 174 471 108 988  106 637 
Norskogsbadet – utomhusbad 17 825 24 257  20 679 

Totalt antal bad 192 296 133 245 127 316 
    
Kulturskola    
Antal elever    
    
Musikskola – ämneskurs    
Egen regi 600 130 140 
Externa utförare 817 1 240 1 375 

Totalt ämneskurs 1 417 1 370 1 515 
    
Musikskola – ensemble    
Egen regi 92 - - 
Externa utförare 65 76 65 

Totalt ensemble 157 76 65 
    
Teaterverksamhet 380 365 350 
Konst 68 70 85 
    
Övrig verksamhet (läger, uppdragsverksamhet m m)   400 



 2019 2020 2021 
Bibliotek    
    
Antal lån per bibliotek    
Huvudbibliotek 251 829 239 682 212 929 
Hägernäs 5 251 3 281 1 725 
Gribbylund 28 710 37 064 33 729 
Näsbypark 58 844 50 892 37 168 
Skarpäng 22 674 13 888 14 928 
Täby kyrkby 36 080 32 455 23 314 
E-böcker 18 505 25 986 21 909 

Totalt antal lån 421 893 403 248 345 702 
    
Antal besök per bibliotek    
Huvudbibliotek 216 721 170 893 130 312 
Hägernäs 2 983 812 1 261 
Gribbylund 22 806 16 930 13 200 
Näsbypark 60 103 23 738 32 665 
Skarpäng 15 640 7 340 4  008 
Täby kyrkby 23 278 12 128 5 516 

Totalt antal besök 341 531 231 841 186 962 
    
    
Ung fritid    
    
Antal inskrivna barn/ungdomar    
Oasens korttidstillsyn, 13-21 år 15 17 20 
Hermelinens fritidsklubb, 10-12 år 82 110 120 
Gribbygårds fritidsklubb, 10-12 år 62 25 0 
Myrans fritidsklubb, 10-12 år 70 85 100 

Totalt antal inskrivna barn/ungdomar 229 237 240 
    
Träffpunkten, > 21 år 1 659 686 434 
Esplanad, 16-21 år (nov och dec 2017) 25 766 21 971 12 597 
Hermelinen och Gribbygård, 13-15 år    
Gribbygård, 13-15 år 1 778 1 874 1 009 
Hörnet, 13-15 år (öppnade 31 januari 2019) 3 936 6 102 4 849 

Totalt antal besök 33 139 30 633 18 889 
    
    
    
    
    
    
    
    



 2019 2020 2021 
Kulturenheten    
    
Antal besökare offentliga arrangemang för 
medborgare 

   

    
Tibble teater, vuxna 2 200 930 1 242 
Marknad Täby torg 11 100 0 4 500 
Övrigt (midsommar, parkteater, kulturdag, lunchteater 
m m) 

17 300 512 2 500 

Totalt antal besök 30 600 1 442 8 242 
    
Riktade arrangemang    
Fritiden 1 800 677 135 
Barnomsorg och skola på skoltid 2 300 530 1 226 

Totalt antal 4 100 1 207 1 361 
 

 

Sport och förening 

Antal uthyrda timmar per anläggning har ökat med ca 2 000 timmar jämfört med föregående 
år. Ökningen går att koppla till Covid-restriktionerna. Årets första månader var mycket stängt 
till följd av covid-restriktioner, för att sedan lättas upp och föreningarna kunde starta upp sin 
verksamhet men med färre deltagare än normalt.   
 
Ökningen på gräsplanerna beror på att Tibblevallen är färdigrenoverad och har kunnat 
utnyttjas fullt ut samt att friidrotten har kunnat nyttja Tibblevallen (löparbanor) under en 
längre tid än vad gräsplanen är möjlig att beträda med hänsyn till slitage och väder. Det gör att 
bokningsbara timmar är något fler än om det bara varit gräs. Rent praktiskt är det svårt att 
särskilja bokning av löparbanor och gräsplan, då det lätt blir dubbelbokningar. Vid 
fotbollsmatcher vill kommunen till exempel inte att friidrottare springer på banorna samtidigt. 
 
Tiderna på Hägernäs och Ella bollplan har även utökats, där även amerikansk fotboll och rugby 
fått tillgång till planerna. 
 
När det gäller småhallarna har öppettiderna utökats, vilket lett till en ökad uthyrning.  
 
Under 2020 upphandlades en ny operatör för Tibblebadet och Norskogsbadet upp. I tidigare 
års statistik innefattade övrig posten för bad fler kategorier såsom personalentréer med mera. 
Under 2020 års statistik ombads operatör renodla statistiken mer, vilket gör att poster som 
tidigare hamnat på övrig, idag läggs på exempelvis personal, badentré barn samt familj. 

Under 2021 har besök till Tibblebadet och Norskogsbadet sjunkit. Det kan ses en koppling till 
minskad aktivitet på grund av Covid-restriktioner. 
  



Kulturskola 

År 2021 utökades Täby kulturskola med två nya musikskolor. Från och med hösten 2021 består 
Täby kulturskola av en kommunal kulturskola samt sex privata musikskolor. Täby kulturskola 
mötte under 2021 över 3 000 barn och unga i inskriven verksamhet, lovverksamhet och olika 
projekt. Under 2021 växte antalet inskrivna i verksamheten med över 100 elever.   

Kommunala Ung kultur fortsatte bredda sin uppdragsundervisning i enlighet med 
kulturskolestrategin under 2021. Flera nya grupper för barn och unga med 
funktionsvariationer startades vid läsårsstarten i augusti. Även konstverksamheten utökades 
med 40 nya elevplatser till läsårsstarten 2021-2022.  Ung kultur samverkade med flera 
verksamhetsområden under 2021. Täby musikalen, som är ett samarbete med Täby 
hembygdsförening och Täby spelmansgille, hade premiär på Rönninge by i september 2021. 
Musikalen nådde över 600 Täbybor.  

 

Bibliotek 

2021 har fortsatt präglats av pandemin. Invånares möjlighet att besöka, låna och ta del av 
aktiviteter har varit kraftigt begränsade.  
 
Den 25 januari beslutades att begränsat återöppna Täby bibliotek efter en nedstängning den 19 
december 2020. Mellan 25 januari och 1 juni hade biblioteken ytterligare begränsningar såsom 
ingen fysisk programverksamhet, inga dagstidningar och uppmaningar om att besöka 
biblioteket ensam. Under sommaren justerades verksamhetens begränsningar i enlighet med 
regeringens beslut om lättnader i olika steg. Från 29 september avvecklades kvarvarande 
pandemirestriktioner från regeringen och verksamheten kunde återgå till mer normala 
förutsättningar. 
 
Både Skarpäng, Näsbypark och Täby kyrkbys bibliotek har under korta perioder varit stängda 
för renoveringar. 
 
Sammantaget har dessa faktorer påverkat antal utlån och besökare negativt. Den totala 
summan utlån har minskat med 14 procent och antalet besök har minskat med 19 procent 
jämfört med år 2020. 
 
 

Ung fritid 

Antalet inskrivna barn på fritidshemmen har ökat marginellt. Vi är nu uppe i maxkapacitet för 
våra två fritidshem.  

Oasen fortsätter att växa, detta tack vare att vi kan utnyttja hela Gribbygårds lokaler. Vi lägger 
stor kraft på rörelse och hälsa. Tanken är att fortsätta växa till 24-26 ungdomar under 2022.   

Esplanad har fortsatt hög andel tjejer som besöker oss hela 63 %  under 2021.  Det som har 
varit en utmaning under 2021 är att ha ett gott digitalt utbud samtidigt som vi bedriver den 
fysiska mötesplatsen.  Minskningen av fysiska besök hänger ihop med pandemin men vi ser en 
förskjutning då till det digitala utbudet. 



Framgångsfaktorer: 
•  Jobbat med värdegrund, bemötande och barnkonventionen.  
• Trygga miljöer, öppna ljusa lokaler. 
• Jämställd fysisk miljö.  
• Hög personaltäthet och personal med spetskompetenser som tas till vara på. Systematiskt 
jobb med utveckling och kvalité. 

 

Kulturenheten 

Med anledning av covid-19 har många evenemang ställts in under året. Inställda evenemang är 
bland annat marknader och festivaler på Täby torg, Runrikets dag, Nationaldagsfirande, 
midsommarfirande, Parkteatern, föreställningar på Tibble teater samt föreställningar för barn 
och unga. 

Under våren och sommaren ställdes samtliga större utomhusarrangemang in på grund av 
myndigheternas restriktioner.  

Föreställningar för skola och förskola kunde inte heller genomföras då dessa hade individuella 
förhållningssätt till råd och restriktioner. En framgångsfaktor här blev att tre produktioner 
visades på förskolors lekplatser.  

Flera aktiviteter genomfördes digitalt till exempel utdelning av kulturpris, Nationaldagen samt 
invigning av utställningar. 

För hösten släpptes restriktionerna succesivt och offentliga föreställningar och Live på bio 
kunde återigen genomföras. Tibble teaters program hade utökats eftersom det planerades 
under tidig vår då restriktionerna fortfarande var 50 personer som publiktak. När det sedan 
var möjligt med fulla salonger blev istället publikbeläggningen en utmaning och vi, liksom 
andra arrangörer i landet, kunde konstatera att publiken tvekade. Säsongen avslutades med 
återinförda restriktioner i form av vaccinationspass. 

Runrikets dag genomfördes under en helg i september med begränsat antal besökare och blev 
en succé. Även marknader kunde genomföras samt en eldshow för att fira midvintern. 

Föreställningar för förskola och skola genomfördes till största delen dels utomhus och dels i 
skolan och alltid för små grupper och enskilda klasser. Detta visar sig naturligtvis i 
publiksiffrorna liksom att några kulturprogram, även skolbiovisningarna, fick ställas in 
alternativt flyttas till våren 2022. 

 


