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Kvalitetsrapport 2023 för kulturenheten 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport 2023 för 
kulturenheten, daterad den 18 januari 2023. 

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 
kulturevenemang på olika platser i kommunen. Utifrån rapporten lämnas ett 
antal förslag på insatser som kräver vidare utredning eller beslut. 

Ärendet 

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. Kulturen har ingen åldersgräns och är lika viktig för det lilla barnet på 
förskolan som för senioren på äldreboendet. Kulturens plats i det yttre rummet 
har också en central roll för att skapa trivsamma, trygga, stimulerande miljöer 
och välkomnande platser. Kommunen har en viktig roll som möjliggörare och 
samtalspartner till den ideella sektorn och näringslivet. 
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Kulturenheten genomför en bredd av kulturevenemang på olika platser i 
kommunen. Efter en lång tid av pandemi har stor vikt lagts vid att komma 
tillbaka igen. Enheten har utvecklat olika kommunikationsvägar för att nå ännu 
fler invånare, vilken är en del av kultur- och fritidsnämndens arbete avseende 
attraktiva kulturupplevelser. En del har varit att skicka vårens och höstens 
kulturprogram för år 2022 till alla hushåll, vilket gett väldigt positivt resultat. Alla 
evenemang har haft betydligt fler besökare än tidigare år och så gott som samtliga 
av höstens föreställningar har varit fullbokade. 

Enheten består av fyra medarbetare. Sjukfrånvaron är låg och medarbetarna 
arbetar oregelbundna tider utifrån när kulturevenemang arrangeras. Enheten 
uppvisar god budgetföljsamhet och prognossäkerhet. 

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

• Utreda förutsättningarna att erbjuda större möjligheter för konstnärer att 
ställa ut samt ha sin verksamhet i kommunen.  

• Se över arbetet med skyltning av kulturmiljöer, bland annat för att uppnå 
effektiviseringar och större likhet i utformningen av skyltar.  

• Vid planering av olika stadsutvecklingsprojekt, i ett tidigt skede och 
tillsammans med andra behov kommunen har, ta ställning till huruvida 
det finns behov av konstnärlig gestaltning och ändamålsenliga lokaler för 
kultur. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Lina Browall 
RE-chef kulturenheten 
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Bilagor 

- Kvalitetsrapport för Kulturenheten 2023, daterad den 16 januari 2023 

Expedieras 

Lina Browall, RE-chef kulturenheten 
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