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Förvaltningsberättelse 

Kommundirektörens kommentarer 

År 2017 är det tredje i mandatperioden och kan summeras med att resultatet är 
fortsatt bra. Sett över tid har de tre första åren inneburit att överskotten numera i 
huvudsak kommer från nämnderna och styrelserna och inte från engångsmedel 
av olika slag. Måluppfyllelsen har varit god för kommunen som helhet. Över-
skottsmålet är höjt sedan föregående mandatperiod och har överträffats varje år. 
Effektiviteten inom de två största verksamheterna – förskola och utbildning samt 
socialtjänst – har ökat och jämförelser över tid och med andra kommuner visar att 
Täby gått från en sammanlagd placering 17 i landet 2012 till plats ett både 2015 
och 2016. Skolresultaten är fortsatt bland de allra bästa i hela landet och under 
2017 har meritvärdet höjts ytterligare. Effekterna av det intensiva arbetet med till-
gängligt lärande kan nu skönjas. Kommunen har fortsatt högsta rating ekono-
miskt och lånar till mycket låg eller ingen ränta. Kvalitetsmåtten inom flera verk-
samheter visar på höjda nivåer och kontaktcenter har införts med hittills goda re-
sultat avseende tillgänglighet för invånare och företagare.  
 
Beslut om planer för bostäder har fattats i en omfattning som överträffar målen 
om antal per år för att nå överenskommelsen om 16 200 bostäder till 2035. Ett 
löfte som kommunen ställt i relation till staten i samband med den sk Sverigeför-
handlingen där kommunen under föregående år nådde en uppgörelse om att Ro-
slagsbanan dras till city via Odenplan. Förutsättningarna för kommunens plane-
rade tillväxt är goda både genom kollektivtrafikutbyggnaden som pågår, den som 
planeras och de överskott som finns för att underlätta kommande investeringsbe-
hov av social välfärd i kommunen. Nya förskolor och skolor har tagits i bruk, pla-
nering för ny simhall pågår liksom för andra idrottsverksamheter, Vikingavallen 
har utvecklats, konstgräsplaner har färdiglagts och ny mötesplats för unga har in-
vigts. 
  
Kommunen har länets lägsta sjukfrånvaro och trenden att sjukfrånvaron ökat har 
vänt. När rekryteringar ska genomföras är snittet av behöriga sökanden till varje 
tjänst högt. Undantagen finns inom bristyrkena där exploateringsingenjörer är det 
allra mest påtagliga tillsammans med vissa projektledartjänster och handläggar-
tjänster inom social omsorg. Kommunens arbete med utvecklat ledarskap och fo-
kus på unga medarbetare har därför intensifierats så att kommunen kan behålla 
de duktiga medarbetare och chefer som redan finns i organisationen. 
 
Dialogen med invånarna har förts i nya fora, dels genom införandet av kontakt-
center, dels genom de nya dialogformer kommunen använder i samband med 
mindre eller större förslag till förändringar, dels genom de många samråd som 
varit kring utbyggnadsplaner i kommunen där den fördjupande översiktsplanen 
varit en och lokala planer finns därutöver.   
 
Ett för tiden nytt och omfattande arbete i kommunen gäller mottagande av nyan-
lända där fokus under de första åren 2015 och 2016, mycket handlade om motta-
gande av asylsökande barn (även kallat ensamkommande barn) och om dialog 
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med Täbybor kring etablering av nya tillfälliga bostäder s.k. modulhus. Under 
2017 har kommunen tagit över hyran av fastigheten på Kemistvägen 30 från Mi-
grationsverket och därigenom mottagit alla personer som enligt etableringslagen 
ska tas emot i Täby kommun. Under 2017 har arbetet främst inriktats på att ordna 
så att samverkan med Arbetsförmedlingen förbättras, att alla elever når sin fulla 
potential och att insatser i övrigt fungerar kring vuxnas mottagande där en ny 
kommunal insats planerades tillsammans med det privata näringslivet.   
  
Sammantaget har samtliga resultat ovan bidragit till att Täby kommun är på väg 
att nå inriktningsmålen för mandatperioden och därmed också på sikt kommu-
nens vision. 

Resultat och utveckling 

Uppföljningen av 2017 års verksamhet visar goda resultat för både ekonomi och 
verksamhet. Ekonomin är stabil och kommunen redovisar ett starkt resultat. 
Måluppfyllelsen för kommunen som helhet är god och visar att verksamheterna 
bidrar till att kommunen är på väg att nå de tre inriktningsmålen. 
  
Årets resultat 2017 för Täby uppgår till 149 mnkr det motsvarar 2 116 kr/invånare. 
För 2016 var Täbys resultat 139 mnkr och 2 000 kr/invånare. Resultatet för 2017 
motsvarar 4 % av skatter och statsbidrag. Det är framför allt nämnderna som re-
dovisar ett positivt resultat i förhållande till budget. Årets resultat enligt KL:s ba-
lanskrav är 115 mnkr efter justering av realisationsvinster och bokförd värdeök-
ning av värdepapper. 
  
Kommunens investeringar uppgår till 771 mnkr och är högre än föregående år då 
de var 640 mnkr. Det innebär att skattefinansieringsgraden av investeringar upp-
går till 50 %. Kommunens låneskuld vid årets slut uppgår till 1 050 mnkr, den är 
oförändrad jämfört med föregående år. 
  
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering om kommunens mål för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts i årsredovisningen. En samlad bild ska läm-
nas av hur väl verksamheten uppnår kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för 
ekonomi och verksamhet. Utvärderingens fokus ska vara att visa om kommunen 
utfört sin verksamhet väl och om kommunen kunnat betala för den verksamhet 
som bedrivits eller ersatt annan utförare för att bedriva, så att inte betalningsan-
svaret skjuts på framtiden. 
  
För Täby kommun innebär en god ekonomisk hushållning att kommunens verk-
samheter har hög kvalitet till så låga kostnader som möjligt. Den sammanlagda 
bedömningen är att Täbys verksamheter mycket väl uppfyller kraven på god eko-
nomisk hushållning. Därtill kan läggas att grunden för detta till delar vilar på att 
Täby kommun enligt modellen SIMPLERTM1 rankas som den mest effektiva 

                                                      
1 Undersökningen har gjorts av företaget Accel förvaltnings AB. De har utarbetat en modell som he-
ter SIMPLERTM. Modellen mäter objektiv respektive upplevd effektivitet inom verksamheterna 
äldreomsorg och grundskola.  
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kommunen i landet år 2015 och 2016 sammantaget för utbildning och social om-
sorg. En jämförelse fem år bakåt i tiden visar att kommunen då låg på plats 17.  
Även kommunens kreditbetyg från Standard & Poor´s2 visar att kommunen har 
en välskött och stark ekonomi. Täby har fått högsta betyg (AAA) för tionde året i 
rad. 

Måluppfyllelse 

För år 2017 och för mandatperioden har fullmäktige fastställt tre inriktningsmål. 
Dessa följs upp genom två finansiella mål, 18 nämndmål och två mål för de kom-
munala bolagen som ska rapporteras till fullmäktige. 
  
Kommunstyrelsen, de kommunala bolagen och alla nämnder har i uppföljningen 
bedömt att de bidrar till att kommunen kommer att uppnå inriktningsmålen. Den 
sammanvägda bedömningen för graden av måluppfyllelse för kommunen är god 
då merparten av målen uppnås eller är på väg att uppnås. Av de 22 nämnds-, bo-
lags- och finansiella målen har nio uppnåtts, nio är på väg att uppnås och fyra 
har inte uppnåtts. Nedanstående diagram visar måluppfyllelsen per inriktnings-
mål. 
 

 
 
Av sammanställningen framgår att bäst måluppfyllelse har uppnåtts för inrikt-
ningsmålet ”Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun”. Av 
de fyra målen har de två finansiella målen uppnåtts och de andra två är på väg 
att uppnås. 
  
För inriktningsmålet "Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög 
kvalitet" finns nio nämndmål av dessa har fyra mål uppnåtts, tre är på väg att 
uppnås och två är inte uppnådda. Det är mål inom barn- och grundskolenämnden 
för förskolan samt ett mål för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som inte 
uppnåtts. 
 
För inriktningsmålet ”Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby” finns 
nio mål. Tre mål har uppnåtts, fyra är på väg att uppnås och två, socialnämndens 
mål om att nämndens verksamhet bidrar till trygghet och kommunstyrelsens mål 
om att det ska vara enkelt att driva företag i Täby är inte uppnådda. 
  

                                                      
2 Standard & Poor's är ett oberoende kreditvärderingsinstitut. Kreditbetyg är en bedömning av ett 
företags, kommuns eller lands betalningsförmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet.   
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Av nedanstående sammanställning framgår utfallet av respektive mål. 
  

Inriktningsmål Nämndmål  

Det är tryggt och attraktivt att 
leva och verka i Täby 

Bolagskoncernen ska bidra till kommunens till-
växt genom markförsäljning och utbyggnad av 
fjärrvärmenät.  (De kommunala bolagen) 

 På väg att uppnås 

Invånarna ska vara nöjda med av kommunen 
finansierade insatser (Kommunstyrelsen)  På väg att uppnås 

Täby uppfattas som en kommun som värnar 
om miljön (Kommunstyrelsen)  På väg att uppnås 

Det ska vara enkelt att driva företag i Täby 
(Kommunstyrelsen)  Inte uppnått 

Täby erbjuder möjlighet till attraktiva bostäder 
(Stadsbyggnadsnämnden)  Uppnått 

God lagefterlevnad ska uppnås (Södra Rosla-
gens miljö- och hälsoskyddsnämnd)  Uppnått 

Unga i Täby är fysiskt aktiva  

(Kultur- och fritidsnämnden) 
 På väg att uppnås 

Täby kommun möjliggör kulturupplevelser 
(Kultur- och fritidsnämnden)  Uppnått 

Socialnämndens verksamheter bidrar till trygg-
het (Socialnämnden)  Inte uppnått 

Täby är en ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbar  

kommun 

Kommunens finansiella resultat i förhållande till 
skatteintäkter ska under planperioden nå målet 
på 2 % av skatteintäkterna (netto) (Täby) 

 Uppnått 

Skattefinansieringsgraden av investeringar ska 
överstiga 30 % under planperioden (Täby)  Uppnått 

Koncernens bolags verksamhet ska bedrivas 
på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt 
(De kommunala bolagen) 

 På väg att uppnås 

Täby erbjuder möjlighet till välfungerande mil-
jöer (Stadsbyggnadsnämnden)  På väg att uppnås 

Verksamheter som finansieras 
av Täby kommun håller hög 

kvalitet 

I Täby finns förutsättningar för utmärkta verk-
samheter och företag (Kommunstyrelsen)  På väg att uppnås 

Vi skapar arbetsglädje (Kommunstyrelsen)  På väg att uppnås 

Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får före-
komma (Kommunstyrelsen)  Uppnått 

Verksamheter finansierade av socialnämnden 
håller hög kvalitet (Socialnämnden)  Uppnått 

Eleverna når högt ställda kunskapskrav (Barn- 
och grundskolenämnden)  Uppnått 

I förskolan ger undervisningen varje barn möj-
lighet till utveckling utifrån sina förutsättningar 
och behov (Barn- och grundskolenämnden) 

 Inte uppnått 

Förtroendet för de pedagogiska verksamhet-
erna är högt (Barn- och grundskolenämnden)  På väg att uppnås 
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Inriktningsmål Nämndmål  

Eleverna når högt ställda kunskapskrav (Gym-
nasie- och vuxenutbildningsnämnden)  Uppnått 

Förtroendet för de pedagogiska verksamhet-
erna är högt (Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden) 

 Inte uppnått 

 

 
Kriterier för bedömning av nämndernas måluppfyllelse är: 

 Mindre god = mindre än 50 % av nämndens mål uppnås eller är på väg 
att uppnås 

 God = 50 % - ca 75 % av nämndens mål uppnås eller är på väg att 
uppnås 

 Mycket god = ca 75 % eller fler av nämndens mål uppnås 

Finansiella mål 

Täbys finansiella mål har uppnåtts med god marginal. Målen innebär att under 
planperioden ska kommunens finansiella resultat i förhållande till skatteintäkter 
vara minst 2 % och att skattefinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 
30 %. 
  

Inriktningsmål Ekonomiska mål Utfall 

Täby är en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt 
hållbar kommun 

Kommunens finansiella resultat i förhållande till 
skatteintäkter ska under planperioden nå målet 
på 2 % av skatteintäkterna (netto) 

4 % (uppnått) 

 
Skattefinansieringsgraden av investeringar ska 
överstiga 30 % under planperioden 

50 % (uppnått) 

Årets resultat på 149 mnkr motsvarar 4 % av skatteintäkterna, två procentenheter 
högre än det finansiella målet på 2 %. Resultatet är 7 % bättre än föregående år. 
  
Skattefinansieringsgraden av årets investeringar uppgår till 50 %, något lägre än 
föregående år då den var 53 %. Det innebär att även detta mål har uppnåtts. 
  
Av nedanstående sammanställning framgår utfallet för årets resultat och Täbys 
finansiella mål de senaste fem åren. 
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Finansiella mål      

(mnkr respektive %) 2017 2016 2015 2014 2013 

Årets resultat (mnkr) 149 139 184 65 118 

Resultat i procent av skatteintäkterna (netto) 4 % 4 % 6 % 2 % 2 % 

Skattefinansieringsgrad av investeringar 50 % 53 % 56 % 38 % 29 % 

Ekonomi 

Resultat åren 2013 - 2017 

Av nedanstående sammanställning framgår kommunens resultat före och efter 
balanskravsutredning samt resultatet för kommunkoncernen inklusive kommu-
nens bolag. Koncernens resultat påverkas av Täby Fastighets AB:s försäljnings-
intäkter för mark vilka varierat i storlek under åren. 
 

Årets resultat      

(mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Årets resultat 149 139 184 65 66 

Årets resultat enligt KL:s balanskrav 115 127 92 41 59 

Årets resultat (koncernen) 208 125 268 82 113 

 

Årets resultat jämfört med budget 

Budgeten för 2017 innehåller en ombudgetering på 26 mnkr, vilket innebär att 
budget enligt verksamhetsplanen har minskat från 47 mnkr till 21 mnkr, enligt 
nedanstående sammanställning. 
  

Budget 2017 (mnkr)  

Budget enligt verksamhetsplan 47  

Ombudgetering -26  

Summa budget 2017 21  

Av nedanstående sammanställning framgår utfallet av årets resultat jämfört med 
budget. Årets resultat uppgår till 149 mnkr. Utfallet är 128 mnkr bättre än budget. 
Årets resultat enligt KL:s balanskrav uppgår till 115 mnkr, efter justering av reali-
sationsvinster och bokförd värdeökning värdepapper. Den främsta orsaken till det 
bättre resultatet är att nämnderna redovisar en positiv avvikelse på 92 mnkr, vil-
ket motsvarar 3 % av nämndernas budgeterade nettokostnader. 
  
Även skatteintäkterna bidrar till det bättre resultatet. Skatteintäkter (brutto) är 30 
mnkr högre än budget. Även fastighetsavgiften är högre än budget. Det motver-
kas något av att den statliga utjämningen, främst inkomstutjämningen är högre än 
budget. 
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Därutöver bidrar intäkterna från markförsäljning på 26 mnkr till det högre resulta-
tet. Det motverkas av att pensionskostnaden är högre än budget. 
 

Resultaträkning Utfall Budget Avvikelse 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 

Nämnderna -3 266 -3 358 92 3 % 

Avgår interna kostnader 318 317 1 0 % 

Gatukostnadsersättningar (periodiserade) 26 26 0 0 % 

Pensionskostnad -179 -161 -18 11 % 

Maxtaxa 24 26 -2 8 % 

Försäljningsintäkt anläggningstillgångar 26 0 26  

Avskrivningar -231 -223 -8 4 % 

Verksamhetens nettokostnader -3 282 -3 373 92 3 % 

Skatteintäkter, brutto 3 757 3 727 30 1 % 

Finansnetto 13 4 9  

Resultat efter skatteintäkter (brutto) och finans-
netto 

488 358 130 36 % 

Statlig utjämning, struktur -472 -467 -6 1 % 

Regleringsavgift/bidrag -1 1 -1  

Införandebidrag 25 25 0 0 % 

Kommunal fastighetsavgift 109 104 5 5 % 

Årets resultat 149 21 128  

Balanskravsutredning:     

Realisationsvinster -25 0 -25  

Värdeförändring värdepapper synnerliga skäl -9 0 -9  

Årets resultat enligt KL:s balanskrav 115 21 94  

Finansiell analys 

Täby kommun har en välskött och stabil ekonomi och redovisar ett starkt resultat 
år 2017, något som är väsentligt för kommande års utmaningar. Nedanstående 
sammanställning visar några finansiella nyckeltal för kommunen de senaste fem 
åren. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna har minskat något jämfört 
med 2013 och 2014 men de har haft en relativt jämn nivå de senaste tre åren. 
Skattefinansieringsgraden har minskat, i takt med att investeringarna ökat, jäm-
fört med åren 2015 och 2016, däremot är det över nivån för 2013 och 2014. Även 
soliditeten exklusive pensionsåtagande har minskat, tas däremot hänsyn till 
pensionsåtagande så är nivån jämnare, men har minskat 2017 jämfört med 2016. 
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Finansiella nyckeltal      

(mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Nettokostnaderna i procent av verksamhetens 
skatteintäkter 

96 % 96 % 97 % 99 % 98 % 

Skattefinansieringsgrad av investeringar 50 % 52 % 56 % 39 % 30 % 

Soliditet exkl. pensionsåtagande 46 % 50 % 53 % 55 % 62 % 

Soliditet inkl. pensionsåtagande 26 % 28 % 27 % 25 % 26 % 

Nettokostnaderna i procent av verksamhetens skatteintäkter (netto) är 96 % för 
2017. Talet visar hur stor andel av skatteintäkterna (netto) som har använts till att 
finansiera verksamheternas nettokostnader. När nyckeltalen ligger under 100 
procent innebär det att verksamhetens kostnader är lägre än skatteintäkterna. 
Årets resultat innebär att för varje hundralapp som kommunen fått in i skatt har 
kommunen med god måluppfyllelse tillhandahållit verksamhet för 96 kr. 
  
Skattefinansieringsgraden av investeringar uppgår till 50 % för år 2017. Det inne-
bär att för 2017 finansierar resultatet 50 % av investeringarna, resterande del fi-
nansieras med lån eller tidigare års resultat. Skattefinansieringsgraden visar hur 
stor del av investeringarna som kommunen kan finansiera med skattemedel. Den 
påverkas av kommunens resultatnivå och investeringsvolym. När nyckeltalet un-
derstiger 100 procent innebär det att investeringar minskat likviditeten och mer 
likviditet har förbrukats än resultaträkningen tillfört under året. 
  
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 
Måttet visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av skattein-
täkter. Ju högre soliditet desto mindre låneskuld och kostnader för räntor. Kom-
munens soliditet redovisas i två mått exklusive och inklusive kommunens pens-
ionsåtagande. Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande har minskat 
några procentenheter varje år. Det är en följd av kommunens ökade investerings-
takt. 

Skatteintäkter 

Utfallet av skatteintäkter (netto) är 3 418 mnkr, vilket är 28 mnkr högre än budget 
och 141 mnkr (4 %) högre än föregående år. Skatteintäkterna brutto har ökat 
med 159 mnkr jämfört med föregående år. 
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Skatteintäkter Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Skatteintäkter brutto 3 757 3 727 30 1 % 3 598 

Inkomstutjämning -665 -659 -6 1 % -646 

Kostnadsutjämning 225 225 0 0 % 193 

Övr generella bidrag från staten 14 15 -1 5 % 28 

Utjämning LSS -47 -48 0 0 % -42 

Delsumma statlig utjämning -472 -467 -6 1 % -467 

Införande bidrag 25 25 0 0 % 44 

Regleringsavgift/bidrag -1 1 -1  -2 

Kommunal fastighetsavgift 109 104 5 5 % 104 

Skatteintäkter netto 3 418 3 390 28 1 % 3 277 

Nämndernas ekonomi 

Nedanstående diagram visar nämndernas andel av kommunens nettokostnader 
samt nämndernas budgetavvikelser för 2017. 
  

 
  
För 2017 redovisar nämnderna sammantaget en positiv avvikelse med 92 mnkr, 
vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror framför allt 
på lägre volymer (77 mnkr) och till viss del på lägre kapitalkostnader än budgete-
rat. Volymavvikelsen finns främst inom socialnämndens verksamheter. Även 
egenregiverksamheterna inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och so-
cialnämnden redovisar positiva avvikelser. 
  
Den positiva avvikelsen motverkas till viss del av högre kostnader för asylsö-
kande barn inom socialnämnden och persontransporter inom socialnämnden, 
barn- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
Även egenregi inom barn- och grundskolenämnden redovisar ett underskott. 



  
 2018-03-23 

13(122)  

  

Nämnderna totalt Utfall Budget Avvikelse 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 

Kommunstyrelsen -140,2 -150,4 10,2 7 % 

Överförmyndarnämnden -5,2 -3,0 -2,2 73 % 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd -6,4 -6,0 -0,4 7 % 

Stadsbyggnadsnämnden -229,6 -236,6 7,0 3 % 

Kultur- och fritidsnämnden -130,9 -132,2 1,3 1 % 

Socialnämnden -1 074,5 -1 116,2 41,7 4 % 

Barn- och grundskolenämnden -1 394,2 -1 410,8 16,6 1 % 

Lantmäterinämnden -1,7 -2,5 0,8 32 % 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -283,1 -300,5 17,4 6 % 

TOT -3 265,8 -3 358,3 92,4 3 % 

Budget inklusive ombudgetering med 26,4 mnkr. 

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse med 10,2 mnkr vilket motsvarar 
7 % av budgeterade nettokostnader. Samtliga verksamheter redovisar positiva 
avvikelser förutom kostnaderna för flyktingmottagning och IT, där kostnader för 
flytten till det nya kommunhuset är högre än budget. 
  
Överförmyndarnämnden redovisar en negativ avvikelse med 2,2 mnkr vilket mot-
svarar 73 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror i huvudsak på att 
antalet ärenden där asylsökande barn fått uppehållstillstånd ökat. 
  
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd redovisar en negativ avvikelse 
med 0,4 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen 
beror främst på högre kostnader inom tillståndsverksamheten och en översyn av 
taxan har genomförts inför 2018. 
  
Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 7,0 mnkr för den 
skattefinansierade verksamheten, vilket motsvarar 3 % av budgeterade netto-
kostnader. Den positiva avvikelsen utgörs främst av lägre kapitalkostnader än 
budgeterat på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar. 
  
Kultur och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 1,3 mnkr vilket mot-
svarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Samtliga verksamheter förutom två 
redovisar positiva avvikelser eller i linje med budget vilka bidrar till den positiva 
avvikelsen. Det motverkas av att det centrala anslaget och kulturskolan redovisar 
högre kostnader än budget. Kostnaderna för upprustning av kulturhuset, byte av 
administrativt system för musikskolorna samt färre elever i kommunala musiksko-
lan är de främsta orsakerna. 
  
Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse med 41,7 mnkr vilket motsvarar 
4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kost-
nader för volymer, främst hemtjänst och boende LSS. Högre kostnader för per-
sontransporter (turbundna resor). Egen regi redovisar en positiv avvikelse. 
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Barn- och grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse med 16,6 mnkr vil-
ket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på 
lägre kostnader för volymer inom förskolan. Däremot överstiger kostnaderna för 
persontransporter (skolskjuts) budget och egen regi redovisar ett underskott. 
  
Lantmäterinämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,8 mnkr vilket motsvarar 
32 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre personalkostna-
der på grund av en vakant tjänst under del av året. 
  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 
17,4 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror 
främst på lägre kostnader än budget för egen regi och cirka hälften är ombudge-
tering från föregående år. 

Prognos och utfall 

Redan vid uppföljningen per mars var prognosen att kommunens finansiella mål 
skulle uppnås under året. Prognosen per mars innebar ett resultat på 83 mnkr, 
den visade också att nämnderna förväntades redovisa en stor positiv avvikelse 
jämfört med budget. Prognosen av resultatet förbättrades under året. I delårsrap-
porten var prognosen 104 mnkr och i budgetuppföljningen per september 147 
mnkr. Det slutliga utfallet blev 149 mnkr. Prognos per kvartal jämfört med utfall 
för kommunen totalt varav nämndernas avvikelser mot budget framgår av nedan-
stående diagram. 
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Likviditet 

Kommunen har lån på 1 050 mnkr inom MTN3programmet. Fullföljer kommunen 
kommande års planerade investeringsprogram kommer upplåningen öka ytterli-
gare de kommande åren. I verksamhetsplan 2017 beslutade fullmäktige att låne-
ramen vid behov får utökas till totalt 1 700 mnkr. 
  
Utöver lånet har kommunen en checkkredit. Nedanstående diagram visar hur 
mycket av kommunens checkkredit som använts. Den visar utgående balans på 
kommunkoncernens checkkredit per månad. Under året har kommunkoncernen 
nyttjat ca 200 mnkr av krediten. Behovet har ökat i takt med att kommunens inve-
steringar ökat.  
 

 

Kapitalförvaltning 

Täby har ett kapital som förvaltas av två olika externa förvaltare. Det övergri-
pande syftet med den långsiktiga kapitalförvaltningen är, enligt kommunens fi-
nanspolicy, att det förvaltade kapitalet ska utgöra en ekonomisk buffert och där-
med bidra till ekonomisk stabilitet och god kreditvärdighet. Det långsiktiga avkast-
ningsmålet är satt till KPI plus tre procentenheter per år under en rullande 
femårsperiod detta motsvarade 4,8 % under 2017. 
  
Marknadsvärdet på portföljen var 692 mnkr per 31 december 2017, den har ökat 
med 37 mnkr (5,6 %) sedan 31 december 2016.  Totalt har portföljen ökat med 
86 mnkr sedan de nya förvaltarna tog över i januari 2016. Bokfört värde per 31 
december 2017 är 641 mnkr. De två förvaltarna har lika mandat och utförs inom 
ramen för kommunens finanspolicy. 
  

                                                      
3 MTN står för Medium Tern Note och är ett låneprogram som utgör en ram där låntagaren har möj-
lighet att löpande emittera obligationslån med löptider från ett år och uppåt. 
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Kapitalförvaltning marknadsvärde (mnkr)    

Förvaltare 2017 2016 2015 

Nordea 352 331 303 

SE banken 340 324 303 

Totalt 692 655 606 

Portföljen förvaltas av nya förvaltare från och med 1 januari 2016. 

Nedanstående diagram visar avkastning per månad (staplar) och ackumulerat 
(linje) för de två förvaltarna under 2017. 
  
  

 
  
Utvärdering av förvaltningen sker mot det mål som gäller för portföljens avkast-
ning (KPI plus tre procentenheter). Under 2017 fortsatte uppgången av världens 
börser och räntorna låg kvar på historiskt låga nivåer. Båda förvaltarna (Nordea 
och SE-banken) ligger över målet per 31 december 2017. 
  
För att hantera riskerna i förvaltningen ska kommunen hålla sig inom ett antal 
uppställda limiter. Dessutom ska tillgångarna spridas på olika placeringsalternativ 
för att sänka den totala risken. Vid årets slut bestod totalportföljen av 42 % aktier 
och 58 % räntebärande värdepapper. 
  
Täby har i enlighet med kommunens finanspolicy beslutat att låta en extern part 
utvärdera kommunens kapitalförvaltning för verksamhetsåret. Sammanfattnings-
vis konstateras i utredningen att båda förvaltarna, vid en jämförelseanalys med 
avseende på risk och avkastning ligger nära medel och därför uppnått godkända 
resultat. 
  
Den totala avkastningen för kommunens portfölj uppgick till 5,6 % jämfört med 
jämförelseindex som var 3,3 %. Jämförelseindex har en något lägre andel aktier 
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jämfört med Täbys portfölj men de externa förvaltarna har presterat bättre än 
benchmark för både aktieportföljen och ränteportföljen och inga övre eller undre 
limiter i portföljerna har brutits. Totalportföljen uppvisade en godkänd riskjusterad 
avkastning. 

Pensionskostnader och skuld 

Kommunens pensionsförpliktelser är synliga dels som skulder i balansräkningen 
(pensioner som följer pensionsavtalet PFA 98), dels som en ansvarsförbindelse 
inom linjen i årsredovisningen (pensioner intjänade före 1998 som följer PA-KL, 
det tidigare pensionsavtalet). 
  
Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp med ränta och inflation samt minskas 
med de utbetalningar som görs för dem som gått i pension. Det totala pensionså-
tagandet för kommunens anställda uppgår per 31 december 2017 till 1 682 mnkr. 
  
Kommunen har under åren 2005-2007 och 2010-2011 reserverat medel i eget 
kapital för att under vissa år kunna möta de ekonomiska påfrestningar som fram-
tida pensionsutbetalningar kommer att innebära. Pensionsreserven uppgår till 
403 mnkr. 
  
Kommunens kostnader för pensioner per 31 december 2017 uppgår till 179 mnkr 
(inkl. löneskatt) enligt nedanstående sammanställning. Kostnaden har ökat med 
11 % jämfört med föregående år. Det kan jämföras med lönekostnaderna som 
ökat med 7 %. Den högre ökningen av kostnader för pensioner beror främst på 
att det är fler anställda som har inkomster över taket för förmånsbestämd pens-
ion. 
  

Kostnader för pensioner   Förändring 

(mnkr) 2017 2016 (mnkr) % 

Avsättning pensioner inklusive löneskatt 34 23 11 52 % 

Utbetalning individuell del 54 50 4 8 % 

Utbetalning pensioner intjänade före år 1998 78 76 2 2 % 

Pensionsutbetalningar fr.o.m. 1998 13 12 1 5 % 

Totala pensionskostnader 179 161 18 11 % 

Av nedanstående sammanställning framgår summa utgående avsättning till 
pensioner och pensionsförpliktelser i balansräkningen och som ansvarsförbin-
delse per 31 december 2017 jämfört med tidigare år. 
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Pensionsskuld      

(mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Avsättning pensioner (balansräkning) 391 352 326 261 250 

Pensionsförpliktelser äldre än år 1998 (an-
svarsförbindelse) 

1 291 1 338 1 381 1 442 1 480 

Summa pensionsskuld 1 682 1 690 1 707 1 703 1 730 

I utredningen "En ändamålsenlig kommunal redovisning" där en översyn av den 
kommunala redovisningslagen gjordes föreslogs att regleringen pensionsförplik-
telser skulle redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen (fullfonde-
ringsmodellen). Regeringens förslag av ny kommunal redovisningslag från och 
med 1 januari 2019, lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller inget 
förslag om ändrad pensionsredovisning. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 771 mnkr. Budgeten var 1 583 mnkr, vilket innebär 
att knappt hälften av budgeten använts. Avvikelsen beror främst på förskjutningar 
av investeringarna framåt i tiden för om- och tillbyggnad av skolor, boenden, sim- 
och sporthall, utbyggnad av befintlig miljö och nya utbyggnadsområden. 
  

Investeringar Utfall Budget Avvikelse 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 

Kommunstyrelsen 303 469 166 35 % 

Stadsbyggnadsnämnden 315 435 119 27 % 

Kultur- och fritidsnämnden 43 192 149 78 % 

Socialnämnden 16 113 97 86 % 

Barn- och grundskolenämnden 75 349 274 78 % 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 18 25 7 28 % 

Summa investeringar 771 1 583 812 51 % 

Budget 2017 är utökad med 507,7 mnkr genom ombudgetering. 

Befolkningsutveckling 

Fortsatt befolkningsökning 
Den 31 december 2017 uppgick Täbys befolkning till 70 405 personer. Under 
året ökade befolkningen med 1 019 personer, en något mindre ökning jämfört 
med året innan. 
  
Den relativa folkökningen, det vill säga folkökning i relation till folkmängden 
ökade med 1,5 % i Täby. Det kan jämföras med rikets 1,3 % och med Stock-
holms läns 1,7 %. 
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Marginell förändring av antal folkbokförda invånare inom åldersgrupperna 
Antalet folkbokförda förskolebarn i kommunen sjönk med 70 individer (-1,6 %) 
under året medan grundskolebarnen blev 260 fler (+2,6 %). Andelen barn i gym-
nasieålder ökade mest procentuellt (3,2 %). Den kraftigaste ökningen till antalet, 
651 individer (1,7 %) återfinns i den största gruppen 19-64 år. Gruppen 65-79 
minskade med 4 individer (-0,04 %) meden äldre än 80 år ökade med 98 indivi-
der (2,8 %). 
 

 
Flyttningar till och från kommunen 
Under året flyttade 5 665 personer till kommunen, vilket är 232 fler än under 
2016. Samtidigt flyttade 4 755 personer ut från kommunen (283 fler än i fjol) vilket 
gav ett positivt flyttnetto om 910 individer. Av de individer som flyttade till Täby 
kom 555 (61 %) från andra kommuner medan 355 (39 %) kom från andra länder. 
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Det största inflyttningsnettot kommer från Stockholms stad (447), Solna stad 
(181) och Sollentuna kommun (54). Samtidigt går det största utflyttningsnettot till 
Österåker (-109), Norrtälje (-60), Uppsala (-55) och Vallentuna (-31). 
 

 
 
Diagrammet visar största flyttnetton till/från Täby kommun (skillnaden mellan inflyttningar och 
utflyttningar).  

  
In- och utflyttning till/från Täby är åldersrelaterat  
Flyttningarna följer samma åldersrelaterade mönster som tidigare år, med tydliga 
generationsväxlingar. Den största nettoinflyttningen sker i åldersgruppen 30-40 år 
och 0-4 år det vill säga unga familjer med små barn. Den största nettoutflytt-
ningen sker i åldern 20-24 år. Samtidigt sker nästan lika stora inflyttningar i ål-
dersgrupperna 20-29 år vilket ger en stor rörlighet med ett sammantaget relativt 
lågt flyttnetto. 
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Kommunen som arbetsgivare 

Organisation, ledarskap och medarbetarskap 

Ökade behov av kommunala tjänster, med anledning befolkningsökning och ökat 
mottagande av nyanlända, men också på grund av pensionsavgångar gör att 
kommunen har behov av ny kompetens. Behovet att rekrytera, utveckla och be-
hålla medarbetare med rätt kompetens är stort inom flera yrkesområden i Täby 
kommun. Mer specifikt är socialsekreterare, biståndsbedömare, behöriga lärare 
samt arkitekter och ingenjörer bristkompetenser. I Storstockholm råder för närva-
rande högkonjunktur inom tillväxtområdet. Det bidrar till stor konkurrens om ar-
betskraft inom stadsplanering, bygg- och fastighet. 
  
Flera insatser har genomförts under året för att möta behoven. Under föregående 
år startades ett projekt med syfte att skapa bättre förutsättningar för att vara en 
attraktiv arbetsgivare för socialsekreterare och biståndshandläggare. Fokus har 
varit att förbättra arbetsförhållanden för nyanställda och minska glappet mellan 
utbildning och yrkesliv, inspirationsdagar och förstärkning av rekryteringskompe-
tens inom området. 
  
Omfattande kompetensutvecklingsinsatser pågår i grundskola och förskola, bland 
annat genom Täby kommuns deltagande i forsknings- och utvecklingsprojektet 
inkluderande lärmiljöer tillsammans med åtta andra kommuner och Borås högs-
kola samt genom samarbete med Harvard Graduate School of Education. 
  
Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling, en struktur som syftar till att 
varje medarbetare och varje förskole- och skolenhet får adekvat kompetensut-
veckling för kontinuerligt förbättrade resultat, är sjösatt under året. 
  
Under första halvåret har ett nytt kommunhus färdigställts. I samband med att be-
rörda medarbetare flyttade in i det nya kommunhuset infördes även ett aktivitets-
baserat arbetssätt. För att underlätta det nya arbetssättet har dialog förts mellan 
chefer, medarbetare och de fackliga organisationerna. 

Personalstruktur 

Antal tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 174 medarbetare jämfört 
med föregående år, vilket är en ökning med nio procent. Av dessa nio procent 
motsvaras drygt fyra procent av en ökning på grund av att kommunen övergångs-
vis har tagit över driften av äldreboendet Attundagården, tidigare upphandlad 
verksamhet, i egen regi. Boende och medarbetare har i stor utsträckning valt att 
följa med vid övergången. Ökning av antal anställda tillsvidare har i övrigt skett 
inom verksamhetsområdena barn- och grundskola, kommunledning och sam-
hällsutveckling. Befolkningen har under samma period ökat med 1 019 invånare, 
vilket är en ökning med 1,5 %. 
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Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidareanställda har minskat med två pro-
centenheter. Det kan konstateras att Täby kommun idag har en större andel hel-
tidsanställd medarbetare än majoriteten av Sveriges kommuner (42:a plats i riket 
för helår 2016). Dock finns det medarbetargrupper där en majoritet av medarbe-
tarna inte arbetar heltid. Här kommer kommunen att se över möjligheterna att öka 
andelen heltidsanställda. 
  
För 2017 var personalomsättningen 13,9 % och för 2016 14,3%. Jämförelse med 
andra kommuner försvåras av att olika definitioner av personalomsättning tilläm-
pas. Den totala personalomsättningen i Stockholmskommunerna ligger mellan 
8,5 % till 20,5 %. I majoriteten av Stockholmskommunerna ligger personalomsätt-
ningen på drygt 15 %. Av tjugo jämförda kommuner i Stockholmsområdet rappor-
terar sju kommuner en lägre personalomsättning och tretton en högre personal-
omsättning än Täby. 
 
Diagrammet ovan visar antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda med må-
nadslön fördelat på respektive verksamhetsområde. 
  

Tillsvidareanställda 2017 2016 2015 

Kvinnor 1 648 1 505 1 482 

Män 532 501 502 

Totalt antal tillsvidareanställda 2 180 2 006 1 984 

Andel kvinnor 76 % 75 % 75 % 

Andel heltidsanställda 82 % 84 % 82 % 

Den genomsnittliga åldern för kommunens medarbetare uppgick 2017 till 46 år. 
Det är högst medelålder på kommunledningskontoret (54 år) och lägst inom sam-
hällsutvecklingskontoret (44 år). Nedanstående diagram visar en prognos över 
pensionsavgångar de kommande tio åren. Uppgifterna bygger på det antal an-
ställda som respektive år uppnår 67 års ålder. Utbildning är det verksamhetsom-
råde som förutsägs ha flest pensionsavgångar att vänta under perioden. 
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Diagrammet nedan visar könsfördelning och åldersstruktur gällande kommunens 
chefer. Störst andel chefer återfinns i åldersspannet 50-59 år och lägst andel 
chefer återfinns i åldersspannet 30-39 år. Könsfördelningen följer samma kvinno-
dominerande struktur som för samtliga medarbetare. Dock är andelen kvinnliga 
chefer (65 %) något lägre än andelen kvinnliga medarbetare totalt (75 %). 
  

 

Hållbart medarbetarengagemang 

Under hösten genomfördes en enkätundersökning genom Sveriges kommuner 
och landstings verktyg kallat ”Hållbart medarbetarengagemang” (HME). Även frå-
gor kring kränkande särbehandling och trakasserier ställdes. Syftet med HME-
mätningen är att möjliggöra kopplingar mellan verksamhetens resultat och med-
arbetares motivation. Den bidrar på så sätt till att tydliggöra förbättringsbehov 
men även till att lyfta fram väl fungerande exempel. 
  
Diagrammet nedan visar resultatet från årets mätning jämfört med 2014 och 
2016. HME-index i årets mätning är 78 vilket är en ökning med en enhet från 
förra året då mätningen senast gjordes. De svar som har högst värden handlar 
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om att medarbetare anger att arbetet känns meningsfullt. Att arbetsplatsens mål 
följs upp och utvärderas på ett bra sätt är den fråga som har lägst värden på sva-
ren Diskussion och analys av resultaten sker på respektive arbetsplats och för-
bättringsförslag och åtgärder utgår ifrån lokala förutsättningar. 
  

 
  
Nio procent av medarbetarna anger en upplevelse av att de har utsatts för krän-
kande särbehandling de senaste året. På en arbetsplats med 80 medarbetare 
betyder det att drygt sju personer upplever sig kränkta. Det råder nolltolerans mot 
diskriminering och kränkande särbehandling. Kommunövergripande insatser av-
ser bland annat att chefer bjuds in till en obligatorisk utbildning inom området, 
uppföljning av aktiviteter per enhetsnivå kommer att göras och en uppföljande en-
kät kommer att skickas ut under våren. Därutöver kommer HR och företagshälso-
vården särskilt att stötta de enheter som har behov av stöd för att hantera sina 
resultat. 
  
Kommunens resultat från HME-undersökningen används kontinuerligt av kommu-
nens chefer i verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete. Underlaget är ett 
viktigt verktyg bland flera för styrning och ledning både för kommunen som helhet 
och för respektive chef. Genom det kontinuerliga förbättringsarbetet är målet att 
höja resultatet kommande år. Årliga mätningar har införts för att det ska vara möj-
ligt att arbeta strukturerat med analys i arbetsgrupperna. 

Lönebildning 

Årets löneöversyn resulterade i en löneökning på 2,64 % för samtliga avtalsområ-
den utöver kommunals som resulterade i en löneökning på 2,37 %. Prioriterade 
grupper var liksom föregående år socialsekreterare, biståndshandläggare, lärare, 
projektledare, arkitekter och ingenjörer. Kommunals avtal omfattade ett fortsatt 
utökat utrymme för undersköterskor. 
  
Ett partsgemensamt arbete med att utveckla verksamhetsspecifika lönekriterier i 
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syfte att underlätta chefers och medarbetares lönedialog och tydliggöra löneöver-
synen som ett styrmedel har ägt rum under året. Det arbete som påbörjades före-
gående år med att övergå från traditionell förhandling till dialogmodell inom kom-
munals och lärarnas avtalsområden har gett resultat och under 2018 kommer di-
alogmodellen att användas inom hela kommunals avtalsområde. Dialogmodellen 
är den huvudmodell som används inom övriga avtalsområden. Lönedialogmo-
dellen erbjuder möjlighet att ha en helhetsdiskussion om lönen i direkt dialog mel-
lan chef och medarbetare och sker i nära anslutning till där det dagliga arbetet ut-
förs. Vidare ger det chefen en tydlig sammanhållen lönebild när samma lönesätt-
ningsprinciper tillämpas för samtliga medarbetare. 
  
Under 2017 har en lönekartläggning genomförts i samverkan med de fackliga 
parterna. Föregående kartläggning genomfördes 2015, då inga osakliga löneskill-
nader mellan kön identifierades. I årets kartläggning finns inga mönster som tyder 
på diskriminering ur ett könsperspektiv, med ett undantag. Det kan konstateras 
att den icke kvinnodominerade gruppen vaktmästare ligger högt i lön i jämförelse 
med de kvinnodominerade grupperna barnskötare, receptionist/telefonist och 
vårdbiträde. En fortsatt analys kommer att ske av vaktmästarnas löner för att yt-
terligare utesluta osakliga löneskillnader baserade på kön. 
  
Det statliga lärarlönelyftet fördelades under hösten som ett lönetillägg till 303 lä-
rare i kommunen och under våren till 327 lärare. Under 2017 arbetade 90 lärare 
som förstelärare. 

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under våren samordnats med kommu-
nens övergripande verksamhetsplanering och uppföljning. Detta för att skapa en 
mer strategisk och samordnad styrning av arbetsmiljöarbetet. 
  
Under året har arbetsmiljöarbetet fortsatt med hjälp av det dialogverktyg som in-
förts med syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och att följa upp 
kommunens arbetsmiljömål. Första mätningen genomfördes under hösten 2016. 
Verktyget inkluderar en enkät som varje medarbetare besvarar kontinuerligt un-
der året. Uppföljning sker en gång per kvartal på kommunens alla organisations-
nivåer. Resultatet återrapporteras två gånger per år i samband med delårsrapport 
och årsredovisning. Måluppfyllelse bedöms utifrån två indikatorer som represen-
terar varsitt arbetsmiljömål enligt tabellen. 
  

Enhetsmål  

Vi skapar arbetsglädje  På väg att uppnås 

Målet är på väg att uppnås. Nämndmålet har en indikator. "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Indikator-
värdet är satt till minst 65. Resultatet för 2017 blev 64. 

Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma  Uppnått 

Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator. "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" (enligt forskning 
ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig stress). Indikatorvärdet är satt till minst 70. Re-
sultatet för 2017 blev 70. 
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Enkätens resultat presenteras i tre olika nivåer; en hälsosam nivå, en nivå för för-
bättringsbehov och en för ohälsosam nivå. Det kommunövergripande resultatet 
visar till övervägande del ett resultat inom den hälsosamma nivån. De områden 
där resultatet visar på förbättringsbehov handlar om medarbetares upplevda 
energinivå och egenkontroll i livet (dvs ej specifikt på arbetsplatsen). Ingen fråga 
visar ett resultat inom den ohälsosamma nivån. 
  
Under 2017 har 1 372 medarbetare utnyttjat friskvårdbidraget och den totala ut-
tagna summan uppgår till ca 2 mnkr. Antalet medarbetare som utnyttjar bidraget 
har ökat. En friskvårdsapp för lättare hantering av friskvårdsbidraget och en ök-
ning av bidragets summa tros ligga bakom ökningen. Bidragets storlek lyfts fram 
som något positivt av medarbetarna och nivån på bidraget ligger högt i förhål-
lande till andra kommuner i stockholmsregionen. 

Sjukfrånvaro 

Såväl den totala sjukfrånvaron som långtidssjukfrånvaron minskar i Täby kom-
mun. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,4 procentenheter ifrån 2016 till 
2017. Största minskningen, med över en procentenhet, har skett inom kommun-
ledningskontoret och inom gymnasie- och vuxenutbildning. Även inom social om-
sorg och inom barn och grundskola har sjukfrånvaron sjunkit med 0,4 respektive 
0,3 procentenheter. 
  
Täby kommun har det senaste åren haft den lägsta eller näst lägsta sjukfrånva-
ron i Stockholms län och det är positivt att sjukfrånvaron minskar då trenden i 
samhället och i andra kommuner i länet är ökande sjukfrånvaro. 
  
För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat brett med flera olika insatser 
såsom förebyggande tidiga insatser vid frekvent korttidssjukfrånvaro och fördju-
pad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården. Särskild re-
habiliteringskonsult har anställts under ett år för att arbeta med arbetsmiljö och 
rehabilitering på Attunda och Ångaren och en genomlysning av den längre sjuk-
frånvaron har skett i hela kommunen med förslag på främjande, förebyggande 
och rehabiliterande aktiviteter som följd. 
  
Dialogverktyget som implementerades under hösten har bidragit till att konkreti-
sera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare. Av nedanstående 
sammanställning framgår sjukfrånvaron för 2017 jämfört med de två tidigare 
åren. 
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Sjukfrånvaro 2017 2016 2015 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 

(andel av total sjukfrånvaro) 
37,6 37,8 37,9 

Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)    

Samtliga anställda 5,3 5,7 5,3 

Kvinnor 6,0 6,3 6,1 

Män 3,6 4,3 3,2 

Anställda 29 år eller yngre 5,6 6,6 4,6 

Anställda 30-49 år 4,7 5,0 5,1 

Anställda 50 år eller äldre 5,8 6,2 5,7 

Miljöbokslut 

Miljöarbetet i Täby kommun utgår i huvudsak från Miljöprogrammet. För varje in-
riktningsmål inom Miljöplanen finns handlingsplaner och policys. Miljöbokslutet 
beskriver hur kommunen uppnår satta mål och genomför planerade aktiviteter 
samt ger en samlad bild av utvecklingen på miljöområdet inom hela kommunens 
geografiska område. Miljöbokslutet redovisas i sin helhet i en separat bilaga. 
  
År 2016 fastställde Kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram med mål och aktivi-
teter som utgör en grund för miljöarbetet framöver. År 2017 är första året då pro-
grammet fått full verkan i den kommunala verksamheten. 
  
Miljöbokslutet ger en lägesrapport för inriktningsmålen i Miljöplanen: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 God vattenmiljö 

 Biologisk mångfald 

 God bebyggd miljö 

Många utsläppstrender är positiva och miljön i Täby lokalt är generellt god. Miljö-
arbetet i kommunens organisation har sedan antagandet av miljöplanen 2010 
och sedan det nya miljöprogrammet 2015 fått en successivt ökad prioritet och 
miljöarbetet bedrivs allt mer systematiskt. Miljöplanen/Miljöprogrammet och Kli-
mat- och energistrategin har fått ett tydligt genomslag i verksamheternas plane-
ring. Alla nämnder med betydande miljöpåverkan har i sina verksamhetsplaner 
formulerat egna miljömål utgående från sin verksamhet. Merparten av aktivite-
terna i Miljöprogrammet som planerats för året 2017 har genomförts enligt plan. 

Inom klimatområdet behöver ytterligare satsningar göras för att nå Miljöprogram-
mets mål och visionen om ett fossilfritt Täby 2050. Speciellt behöver fokus ligga 
på trafiken och avfallsområdet där trenderna delvis är negativa - avfallsmäng-
derna och klimatbelastningen från trafiken ökar. Emellertid går teknikutvecklingen 
snabbt fram.  
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För att minska oönskad spridning av kemikalier i samhället och i naturen krävs att 
kunskapen om olika ämnens påverkan ökar. Produkter som innehåller farliga äm-
nen behöver bytas ut. Här krävs fortsatta informationssatsningar. För att förbättra 
vattenkvalitén i Täbys vattenförekomster behöver kommunen också fortsätta att 
utveckla dagvattenhanteringen. 

När det gäller biologisk mångfald och en god bebyggd miljö fortsätter arbetet med 
att dels utveckla och förvalta Täbys grönområden, dels planera för hållbar ut-
byggnad av nya stadsmiljöer. Genom den kraftiga tillväxttakten finns goda möjlig-
heter att skapa hållbara miljöer för framtidens Täbybor. Att fortsätta utbyggnaden 
i kollektivtrafiknära lägen på redan i anspråk tagen mark är viktigt för en hållbar 
utveckling. Även här är produktvalet (byggmaterial, produktionsteknik, energief-
fektivitet m.m.) i fokus. 
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Koncernens räkenskaper 

Resultaträkning  Kommunen Koncernen 

(mnkr) Not 2017 2016 2017 2016 

Intäkter 1 993 1 030 1 056 1 112 

Kostnader 2 -4 043 -3 968 -4 033 -4 001 

Avskrivningar 3 -231 -206 -244 -267 

      

Verksamhetens nettokostnader  -3 282 -3 144 -3 221 -3 156 

      

Skatteintäkter  3 757 3 598 3 757 3 598 

Generella statsbidrag och utjämning 4 -339 -321 -339 -321 

Finansiella intäkter 5 26 18 25 17 

Finansiella kostnader 6 -13 -12 -14 -13 

      

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto  149 139 208 125 

      

Extraordinära intäkter/kostnader  0 0 0 0 

Bokslutsdispositioner  0 0 0 0 

      

Årets resultat (förändring av eget kapital)  149 139 208 125 

      

Avgår realisationsvinster  -25 -9   

Värdeförändring värdepapper synnerliga skäl  -9 -3   

      

Årets resultat enligt KL:s balanskrav 7 115 127   
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Balansräkning  Kommunen Koncernen 

(mnkr) Not 2017 2016 2017 2016 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar  5 308 4 790 5 634 5 125 

varav mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

8 5 250 4 730 5 434 4 931 

maskiner och inventarier 9 58 60 200 194 

Finansiella anläggningstillgångar  85 85 55 55 

varav aktier, andelar och bostadsrätter 10 85 85 55 55 

Summa anläggningstillgångar  5 393 4 875 5 689 5 180 

Bidrag till statlig infrastruktur 11 35 37 35 37 

Omsättningstillgångar      

Förråd och lager 12 1 1 1 1 

Fordringar 13 353 381 472 453 

Kortfristiga placeringar 14 641 620 641 620 

Kassa och bank 15 0 1 0 1 

Summa omsättningstillgångar  995 1 003 1 114 1 075 

SUMMA TILLGÅNGAR  6 423 5 915 6 838 6 292 
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Balansräkning  Kommunen Koncernen 

(mnkr) Not 2017 2016 2017 2016 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital 16 2 985 2 847 2 981 2 856 

Just. föreg. års IB/förändring redovisningsprincip  -9  -9  

Årets resultat  149 139 208 125 

Summa eget kapital  3 125 2 985 3 180 2 981 

Avsättningar      

Avsättning för pensioner och särskild löneskatt 17 391 352 391 352 

Andra avsättningar 18 0 0 34 40 

Summa avsättningar  391 352 425 392 

Skulder      

Långfristiga skulder 19 1 955 1 732 2 220 1 997 

Kortfristiga skulder 20 952 846 1 012 922 

Summa skulder  2 907 2 578 3 232 2 919 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 423 5 915 6 838 6 292 

      

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Borgensåtaganden 21 276 277 276 277 

Pensionsåtaganden före 1998      

- Täby kommun  1 285 1 331 1 285 1 331 

varav särskild löneskatt  251 260 251 260 

- Aktiva förtroendevalda Täby kommun  6 7 6 7 

varav särskild löneskatt  1 1 1 1 

- Södra Roslagens Brandförsvarsförbund  19 20 19 20 

varav särskild löneskatt  4 4 4 4 

-Käppalaförbundet  172 153 172 153 
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Kassaflödes analys Not Kommunen Koncernen 

(mnkr)  2017 2016 2017 2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Periodens resultat  149 139 208 125 

Justeringar för ej likvidpåverkande poster 22 263 235 269 310 

Medel från verksamheten före förändring av rörelse-
kapital 

 412 372 477 435 

Ökn.(-)el. minskn.(+)av kortfristiga fordringar  29 -35 -18 -275 

Ökn.(-)el. minskn.(+)av förråd  0 1 0 1 

Ökn.(+)el. minskn.(-)av kortfristiga skulder  107 93 93 380 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  548 432 552 541 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -754 -651 -766 -673 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  5 12 13 30 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  0 -12 0 -12 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -749 -651 -753 -655 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Ökn.(+)el. minskn.(-)av nyttjad koncernkontokredit  174 -15 174 -15 

Ökn.(+)el. minskn.(-)av upptagna lån  50 200 50 93 

Ökn.(+)el. minskn.(-)av övr långfristiga skulder  -2 50 -2 50 

Ökning (-) eller minskning (+) kortfristiga placeringar  -21 -620 -21 -620 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  201 -385 201 -492 

Periodens kassaflöde  -1 -604 -1 -606 

Likvida medel vid årets början  1 605 1 607 

Likvida medel vid periodens slut  0 1 0 1 
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Finansiella nyckeltal      

(mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Rörelsekapital (mnkr) 43 158 201 340 206 

- årlig förändring (mnkr) -115 -43 -139 134 49 

      

Anläggningskapital (mnkr) 3 048 2 791 2 607 2 283 2 372 

- årlig förändring (mnkr) 257 184 324 -89 -3 

      

Eget kapital (mnkr) 3 125 2 985 2 847 2 663 2 598 

- årlig förändring (mnkr) 140 139 184 65 66 

      

Rörelsekapital i procent av externa kostnader 
och utgifter 

1 % 4 % 5 % 9 % 6 % 

      

Nettokostnader i procent av verksamhetens 
skatteintäkter, netto 

96 % 96 % 97 % 99 % 98 % 

      

Resultat före extraordinära poster i procent av 
verksamhetens kostnader 

4 % 3 % 5 % 2 % 2 % 

      

Finansnetto 13 7 77 49 15 

- årlig förändring (mnkr) 6 -71 29 34 -7 

      

Soliditet exkl. pensionsåtagande 46 % 50 % 53 % 55 % 62 % 

Soliditet inkl. pensionsåtagande 26 % 28 % 27 % 25 % 26 % 

      

Långfristig skuldsättningsgrad inkl. VA och 

Gatukostnadsersättningar 
30 % 29 % 28 % 30 % 22 % 

      

Långfristig skuldsättningsgrad exkl. VA och  

gatukostnadsersättningar 
18 % 16 % 14 % 14 % 6 % 

      

Investeringar i procent av verksamhetens 

nettokostnader 
23 % 21 % 21 % 20 % 24 % 

      

Skattefinansieringsgrad av investeringar 50 % 52 % 56 % 39 % 30 % 
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Noter (mnkr) Kommunen Koncernen 

Not  2017 2016 2017 2016 

1 Verksamhetens intäkter     

 Försäljning 27 140 6 140 

 Taxor och avgifter 377 326 377 326 

 Förrättnings- och anslutningsavgifter 57 53 57 53 

 VA-avgifter 90 88 90 88 

 Renhållningsavgifter 44 43 44 43 

 Barn-/skolbarnsomsorgsavgifter 86 83 86 83 

 Äldreomsorgsavgifter 93 45 93 45 

 Musikskoleavgifter 7 7 7 7 

 Övriga avgifter 0 6 0 6 

 Hyror och arrenden 94 155 109 160 

 
Statsbidrag till maxtaxa i förskola och skol-
barnsoms 

24 25 24 25 

 Övriga bidrag 300 375 300 375 

 Övriga intäkter 171 9 172 9 

 Försäljning mark TFAB 0 0 68 77 

 Summa verksamhetens intäkter 993 1 030 1 056 1 112 

      

2 Verksamhetens kostnader     

 Personalkostnader -1 185 -1 111 -1 187 -1 112 

 Pensionskostnader inkl löneskatt -179 -161 -179 -161 

 Material och varor -245 -219 -245 -219 

 Köp av verksamhet och övriga tjänster -2 092 -2 125 -2 062 -2 131 

 Underhåll av fastigheter och inventarier -42 -61 -54 -69 

 Övriga lokalkostnader -212 -209 -212 -191 

 Bidrag och transfereringar -88 -82 -88 -82 

 Kostnad vid försäljning av mark TFAB 0 0 -6 -15 

 Skattekostnader 0 0 0 -21 

 Summa verksamhetens kostnader -4 043 -3 968 -4 033 -4 001 

      

3 Avskrivningar     

 Mark, byggnader och tekniska anläggningar -204 -179 -216 -192 

 Nedskrivning fastighet 0 0 3 -45 

 Maskiner och inventarier -27 -27 -31 -30 

 Summa avskrivningar -231 -206 -244 -267 
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Noter (mnkr) Kommunen Koncernen 

Not  2017 2016 2017 2016 

4 Generella statsbidrag och utjämning     

 Inkomstutjämning -665 -646 -665 -646 

 Kostnadsutjämning 226 193 226 193 

 Utjämning LSS -47 -42 -47 -42 

 Införandebidrag 25 44 25 44 

 Kommunal fastighetsavgift 109 104 109 104 

 Regleringsavgift/regleringsbidrag -1 -2 -1 -2 

 Övriga generella bidrag från staten 14 28 14 28 

 Summa generella statsbidrag och utjämning -339 -321 -339 -321 

      

5 Finansiella intäkter     

 Kapitalförvaltning 24 17 24 17 

 Övrigt 2 1 1 0 

 Summa finansiella intäkter 26 18 25 17 

      

6 Finansiella kostnader     

 Kostnadsräntor, avgifter -5 -5 -6 -6 

 Kapitalförvaltning -4 -3 -4 -3 

 Ränteuppräkning pensionsskuld -4 -4 -4 -4 

 Summa finansiella kostnader -13 -12 -14 -13 

      

7 Periodens resultat enligt KL:s balanskrav     

 Årets resultat enligt resultaträkningen 149 139   

 Avgår     

 - realisationsvinst fastigheter -25 -9   

 - realisationsvinst värdepapper -6 -2   

 Justering intäkter/kostnader synnerliga skäl     

 
- orealiserad värdeförändring i värdepapper  

(kapitalförvaltning) 
-3 -1   

 Justerat resultat i enlighet med KL:s balanskrav 115 127   

      

8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

 IB bokfört värde 4 730 4 285 4 931 4 549 

 Årets investeringar 729 635 744 648 

 Årets försäljning/utrangering -5 -29 -13 -56 

 Nedskrivning fastighet 0 0 3 -45 
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Noter (mnkr) Kommunen Koncernen 

Not  2017 2016 2017 2016 

 Omklassificering 0 0 -15 0 

 Årets avskrivningar -204 -161 -216 -165 

 Bokfört värde totalt 5 250 4 730 5 434 4 931 

 Taxeringsvärde totalt 117 120   

 Specifikation:     

 Mark     

 IB anskaffningsvärde 164 161 164 161 

 Årets investeringar 1 3 1 3 

 Bokfört värde 165 164 165 164 

      

 Fastigheter för affärsverksamhet     

 IB anskaffningsvärde 592 604 592 604 

 Årets investeringar 7 2 7 2 

 Årets försäljning/utrangering 0 -4 0 -4 

 Årets avskrivningar -10 -10 -10 -10 

 Bokfört värde 589 592 589 592 

      

 Publika fastigheter     

 IB anskaffningsvärde 1 504 1 422 1 504 1 422 

 Årets investeringar -72 143 -72 143 

 Årets försäljning/utrangering 0 -6 0 -6 

 Årets avskrivningar -59 -55 -59 -55 

 Bokfört värde 1 373 1 504 1 373 1 504 

      

 Förplanering kommunaltekniska anläggningar     

 IB anskaffningsvärde 13 14 13 14 

 Årets investeringar 0 2 0 2 

 Årets försäljning/utrangering 0 -2 0 -2 

 Årets avskrivningar -4 -1 -4 -1 

 Bokfört värde 9 13 9 13 

      

 Verksamhetsfastigheter     

 IB anskaffningsvärde 1 737 1 630 1 737 1 630 

 Årets investeringar 636 220 636 220 

 Årets avskrivningar -112 -113 -112 -113 

 Bokfört värde 2 261 1 737 2 261 1 737 
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Noter (mnkr) Kommunen Koncernen 

Not  2017 2016 2017 2016 

      

 Pågående investeringar     

 IB anskaffningsvärde 720 454 720 454 

 Ökat värde 157 265 157 265 

 Årets försäljning/utrangering -5 0 -5 0 

 Årets avskrivningar -19 0 -19 0 

 Bokfört värde 853 720 853 720 

      

 Byggnader och mark TFAB     

 IB bokfört värde   201 264 

 Årets investeringar   15 13 

 Årets försäljning/utrangering   -8 -27 

 Nedskrivning fastighet   3 -45 

 Omklassificering   -15 0 

 Årets avskrivningar   -12 -4 

 Bokfört värde   185 201 

      

9 Maskiner och inventarier     

 Maskiner, inventarier och transportmedel     

 IB bokfört värde 60 72 194 188 

 Årets investeringar 25 15 32 37 

 Omklassifisering 0 0 5 0 

 Årets försäljning/utrangering 0 -6 0 -11 

 Årets avskrivningar -27 -21 -31 -20 

 Bokfört värde 58 60 200 194 

      

10 Aktier, andelar och bostadsrätter     

 Aktier, andelar och bostadsrätter 1/1 85 73 55 43 

 Köp 0 12 0 12 

 Aktier, andelar och bostadsrätter 31/12 85 85 55 55 

      

 Aktieinnehav     

 Bolag, antal aktier     

 Kommunförbundet AB, 22 aktier (värde 2 tkr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 SÖRAB, 1 500 aktier 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Vårljus AB, 1 875 aktier 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Noter (mnkr) Kommunen Koncernen 

Not  2017 2016 2017 2016 

 Roslagsvatten AB, 600 aktier 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Sthlmreg Försäkring AB 6,1 6,1 6,1 6,1 

 Inera (värde 43 tkr) 0,0   - 0,0 - 

 Täby Holding AB, 10100 aktier 30,1 30,1   

 Summa aktieinnehav 37,2 37,2 7,1 7,0 

      

 Bostadsrätter 48,1 48,1 48,1 48,1 

 Summa andelar och bostadsrätter 85,3 85,3 55,2 55,2 

      

11 Bidrag till statlig infrastruktur     

 
IB Medfinansiering trafikplatser Viggbyholm/ 

Roslags Näsby 
41 41 41 41 

 Ackumulerad upplösning -6 -4 -6 -4 

 Summa bidrag till statlig infrastruktur 35 37 35 37 

      

 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2009 
att medfinansiera nya trafikplatser i Viggbyholm 
och Roslags-Näsby med 40 miljoner kronor. Bi-
draget upplöses över 25 år. 

    

      

12 Förråd och lager     

 Oljelager 1 1 1 1 

 Summa förråd och lager 1 1 1 1 

      

13 Fordringar     

 Kundfordringar 47 122 165 176 

 Momsfordran (Ludvika) 58 42 58 42 

 Statsbidragsfordringar 9 9 9 9 

 Interimsfordringar 230 187 238 163 

 Övriga fordringar 9 21 2 63 

 Summa fordringar 353 381 472 453 

      

14 Kortfristiga placeringar     

 Kapitalförvaltning Nordea 324 312 324 312 

 Kapitalförvaltning SEB 317 308 317 308 

 Summa kortfristiga placeringar 641 620 641 620 
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Noter (mnkr) Kommunen Koncernen 

Not  2017 2016 2017 2016 

15 Kassa och bank     

 Bank 0 1 0 1 

 Summa kassa och bank 0 1 0 1 

      

16 Eget kapital     

 Eget kapital 1/1 2 985 2 847 2 981 2 856 

 Justering fg års IB -9  -9  

 Årets resultat 149 139 208 125 

 Summa eget kapital 3 125 2 985 3 180 2 981 

 Reserverat i årets bokslut     

 Kvar av reservation 523 523   

      

17 Avsättning för pensioner och särskild löneskatt     

 Ingående avsättning 1/1 352 326 352 326 

 Pensionsutbetalningar -9 -9 -9 -9 

 Nyintjänad pension 33 23 33 23 

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 7 7 7 7 

 Förändring av löneskatt 8 5 8 5 

 
Summa avsättning för pensioner och särskild 

löneskatt 
391 352 391 352 

      

18 Andra avsättningar     

 Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver   34 40 

 Summa andra avsättningar   34 40 

      

19 Långfristiga skulder     

 Låneskulder, långfristig del upplåning 900 850 1 165 1 115 

 Nyttjande koncernkontokredit 242 68 242 68 

 Summa låneskulder o koncernkontokredit 1 142 918 1 407 1 183 

      

 Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

 
Ingående bokfört värde anslutningsavgifter  

VA 1/1 
172 170 172 170 

 Årets anslutningsavgifter VA 14 5 14 5 

 Årets periodiserade anslutningsavgifter -3 -3 -3 -3 
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Noter (mnkr) Kommunen Koncernen 

Not  2017 2016 2017 2016 

Ingående bokfört värde gatukostnads-  

ersättningar 1/1 

641 594 641 594 

 Årets gatukostnadsersättningar 8 66 8 66 

 Årets periodiserade gatukostnadsersättningar -22 -20 -22 -20 

 Jämställda miljöer (statligt bidrag) 0 2 0 2 

 Cykelplan 3 0 3 0 

 Summa förutbetalda intäkter 813 814 813 814 

 Summa långfristiga skulder 1 955 1 732 2 220 1 997 

 (se tilläggsupplysning)     

      

20 Kortfristiga skulder     

 Kortfristig del av långfristig skuld 150 200 150 200 

 Leverantörsskulder 369 285 370 188 

 Moms 3 1 3 1 

 Interimsskulder 248 180 248 180 

 varav pensionsutbetalning individuell del 44 40 44 41 

 Semesterlöneskuld 75 72 75 72 

 Övriga kortfristiga skulder 107 108 166 281 

 Summa kortfristiga skulder 952 846 1 012 922 

      

21 Borgensåtaganden     

 Täby Fastighets AB 0 0 0 0 

 Täby Holding AB 265 265 265 265 

 
Bostads- och bostadsrättslån med kommunalt för-
lustansvar 1/1 

2 2 2 2 

 Övriga 1/1 9 10 9 10 

 Summa borgensåtaganden 276 277 276 277 
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Noter (mnkr) Kommunen Koncernen 

Not  2017 2016 2017 2016 

 

22 

 

Avsättningar (justeringsposter) 
    

 Periodens av - och nedskrivningar 231 206 244 267 

 
Periodens förändring av avsättning för särskild lö-
neskatt 

8 5 8 32 

 Periodens förändring av pensionsskuld 31 22 31 9 

 
Periodens upplösning av bidrag till statlig infra-
struktur 

2 2 2 2 

 
Direktbokning eget kapital pga ändrad redovis-
ningsprincip 

-9 0 -9 0 

 Andra avsättningar   -7 0 

 Summa 263 235 269 310 

Not 22 avsättningar (justeringsposter) för 2016 har förändrats då den innehåller samtliga ej likvidpåverkande 
poster som tidigare år redovisades var för sig. 
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Tilläggsupplysningar 

Tilläggsupplysning reserverat eget kapital (se not 
16) 

     

(mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Pensioner:      

Reserverat för pensioner i 2005 års bokslut 100 100 100 100 100 

Reserverat för pensioner i 2006 års bokslut 96 96 96 96 96 

Reserverat för pensioner i 2007 års bokslut 88 88 88 88 88 

Reserverat för pensioner i 2010 års bokslut 60 60 60 60 60 

Reserverat för pensioner i 2011 års bokslut 60 60 60 60 60 

Summa pensioner 403 403 403 403 403 

Eftersatt underhåll i kommunala anläggningar:      

Reserverat för eftersatt underhåll i 2007 års bokslut 50 50 50 50 50 

Reserverat för eftersatt underhåll i 2008 års bokslut 25 25 25 25 25 

Ianspråktaget 2009 -20 -20 -20 -20 -20 

Reserverat för eftersatt underhåll i 2009 års bokslut 65 65 65 65 65 

Ianspråktaget 2010 -30 -30 -30 -30 -30 

Ianspråktaget 2011 -30 -30 -30 -30 -30 

Ianspråktaget 2012 -30 -30 -30 -30 -30 

Reserverat för eftersatt underhåll i 2012 års bokslut 29 29 29 29 29 

Ianspråktaget 2013 -34 -34 -34 -34 -34 

Reserverat för eftersatt underhåll i 2013 års bokslut 55 55 55 55 55 

Ianspråktaget 2014 -25 -25 -25 -25  

Summa eftersatt underhåll 55 55 55 55 80 

Resultatutjämningsreserv 65 65 65 65 65 

Totalt kvar av reservation i eget kapital 523 523 523 523 548 

Per 31 december 2017 uppgår reserverat eget kapital till 523 mnkr, varav pens-
ionsreserven uppgår till 403 mnkr. Pensionsreserven får utnyttjas för att mellan 
vissa år utjämna de ekonomiska påfrestningar som de högre framtida pensions-
utbetalningarna kommer att innebära. Del av pensionsutbetalningarna kommer 
då att avräknas mot det faktiska resultatet i balanskravutredningen. Per 31 de-
cember 2017 uppgår reserven för eftersatt underhåll till 55 mnkr. Reserven för ef-
tersatt underhåll får nyttjas till åtgärder avseende fastigheter men även för vägar 
och broar för att motverka kostnadsökningar på sikt. Resultatutjämningsreserven 
följer kommunens riktlinjer enligt KF beslut per den 30 september 2013 § 89. 
 
Tilläggsupplysning eget kapital (not 16) 
Avgifterna per den 31 december 2017 har varit 1,1 mnkr högre än kommunens 
kostnader för VA-verksamheten. VA-verksamhetens andel av kommunens an-
läggningstillgångar uppgår till 11,8 %. 
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Avfallskollektivets interna resultatfond uppgår till 3,7 mnkr. Det innebär att avfalls-
avgifterna per den 31 december 2017 har varit 3,7 mnkr högre än kommunens 
kostnader för avfallsverksamheten. Avfallsverksamhetens andel av kommunens 
anläggningstillgångar uppgår till 0,12 %. 
  
Tilläggsupplysning skuld till VA-kollektivet (se not 19) 
En översyn av redovisningen avseende VA-verksamheten gjordes under år 2007 
mot bakgrund av den nya ”Lagen om allmänna vattentjänster” som trädde i kraft 
den 1 januari 2007. Anläggningsavgifter redovisas fr.o.m 2007-01-01 som en 
långfristig skuld till VA-kollektivet. 
  
Årliga anläggningsavgifter läggs till skulden och skulden amorteras i samma takt 
som avskrivning sker av VA-anläggningarna (70 år). Den 31 december 2017 upp-
gick skulden till VA-kollektivet till 183 mnkr. 
  
Tilläggsupplysning skuld gatukostnadsersättningar (se not 19) 
Erlagda gatukostnadsersättningar periodiseras fr.o.m. 2010 i samma takt som av-
skrivningarna på gator och vägar. 
  
Tilläggsupplysning koncernredovisning (sammanställd redovisning) 
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att koncernens bokförda 
värden på dotterföretagens aktier har eliminerats mot dotterföretagens egna kapi-
tal vid förvärvstidpunkten. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda 
andelar av dotterföretagens räkenskaper tas med i koncernredovisningen. Detta 
innebär att räkenskaperna för försålda bolag under året inte tas med i den sam-
manställda redovisningen. Koncernredovisningen ska avspegla koncernens relat-
ion till omvärlden. Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kom-
munen och respektive bolag. 
  
Redovisningsprinciperna för den sammanställda redovisningen följer de redovis-
ningsprinciper som gäller för Täby kommun. 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning 
och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), i den mån 
avvikelse sker kommenteras de under respektive avsnitt. Sammantaget innebär 
detta att redovisningen i kommunen i allt väsentligt överensstämmer med god re-
dovisningssed. 
  
Dokumentation av redovisningssystem 
Under 2017 har dokumentation av redovisningssystemen tagits fram. Doku-
mentationen beskriver bokföringssystemets organisation och uppbyggnad. 
  
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar samt maskiner och inventarier tas i 
balansräkningen upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Ingen 
uppdelning görs mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång för objekt 
som avses att avyttras i framtiden. Kommunen tillämpar komponentavskrivning 
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för alla investeringar som aktiveras från och med 1 januari 2015. 
  
Sedan 2015 tillämpar Täby Kommun komponentavskrivningar på samtliga inve-
steringar. Investeringar anskaffade före 2015 har komponentsindelning gjorts för 
verksamhetsfastigheter överstigande ett bokfört värde på 10 mnkr och tekniska 
anläggningstillgångar överstigande ett bokfört värde på 40 mnkr. 
  
Sedan 2014 är samtliga kommunens anläggningstillgångar samlade i en gemen-
sam anläggningsreskontra, där bl a gator och vägar är uppdelade i större projekt. 
Omprövning av komponentavskrivningar sker årligen av resterande avskrivnings-
tid. 
  
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade livslängden för anläggningstillgången. 
Avskrivningstiden baseras på anläggningens/inventariers ekonomiska livslängd. 
Avskrivningen påbörjas månaden efter utgiften aktiverats. Beloppsgränsen för 
när inventarier klassificeras anläggningstillgång är ett basbelopp. 
  

Avskrivningstider  

Komponent Avskrivningstid 

Avskrivningstider inventarier och äldre investeringar:  

IT-utrustning 3 -5 år 

Fastigheter, nybyggnationer 33 -40 år 

Fastigheter, ombyggnation/lokalanpassning 20 år 

Fordon och transportmedel 5 år 

Gator- och parkanläggningar 33 år 

Kontorsmaskiner 5 år 

Möbler 10 år 

Småbåtshamnar 33 år 

Vatten- och avloppsanläggningar 70 år 

Va-inventarier 3 år 

Konst 0 år 

  

Avskrivningstider för komponentindelade objekt:  

Nyinvestering mark (vägkropp) 70 år 

Nyinvestering gator/vägar (ytskiktet asfalt) 10 -40 år 

Belysning 10 år 

Park markanläggning 30 år 

Park plantering 20 år 

Lekplats utrustning 20 år 

Lekplats markarbeten 40 år 

Bro stomme 70 år 
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Avskrivningstider  

Komponent Avskrivningstid 

VA-ledningar 70 år 

VA pumpstation 25 år 

Va-inventarier 3 år 

Småbåtshamn 33 år 

Småbåtshamn inventarier 10 år 

Fysisk planering 33 år 

Mark (verksamhetsfastigheter) 0 år 

Markanläggning och markinventarier 20 år 

Stomme 100 år 

Tak 40 år 

Fasad (inkl ytterdörrar och fönster) 50 år 

Bygg (stomkomplettering, el, rör, golv, väggar, innertak) 50 år 

Installationer (ventilation, hiss, kök, låssystem, värmepump, kylanläggning, 
termostat, pumpar och liknande) 

20 år 

Enklare byggnader med kort livslängd 20 år 

Konstgräs 10 år 

Byggherrekostnader, projektorganisation, lagfarter: avskrivningstiden har 
en procentuell fördelning på berörda komponenter vid aktivering. 

 

Osäkra fordringar 
Kundfordringar som är obetalda och har förfallodatum äldre än sex månader re-
dovisas som osäkra fordringar. Osäkra fordringar som är äldre än ett år skrivs av 
bokföringsmässigt i redovisningen. Avskrivningen innebär inte att bevakningen av 
kommunens fordran upphör. 
  
Skatteintäkter 
Skatteintäkterna har periodiserats i enlighet med rekommendationen nr 4.2 från 
RKR. Enligt rekommendationen ska kommunalskatten periodiseras och redovi-
sas det inkomstår då den beskattningsbara inkomsten intjänats. Som grund har 
Sveriges kommuners och landstings (SKL) prognos använts. 
  
Taxefinansierad verksamhet  
Den taxefinansierade verksamheten avser avfalls- respektive vatten- och avlopps 
(VA) verksamheten. Verksamheterna särredovisas även som separata bokslut i 
Täby kommuns årsredovisning. Under 2017 har kommunen ändrat redovisnings-
princip för VA-anslutningsfond och Avfallsfond. Från och med år 2017 redovisas 
fonderna i balansräkningen. Tidigare år är den redovisad som en del av eget ka-
pital. 
  
Pensioner 
Kommunens pensionsförpliktelse redovisas enligt den s.k. blandmodellen. Den 
del av pensionen som hänförs till den avgiftsbestämda delen har särredovisats 
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och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Övriga pensionsåtagan-
den avseende pensioner intjänade efter 1998 redovisas som avsättning i balans-
räkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
  
Pensionsförpliktelserna är beräknade av KPA. Pensionsskulden för aktiva förtro-
endevalda redovisas från och med bokslutet 2014 som en del av pensionsskul-
den. 
  
Ansvarsförbindelse  
Ansvarsförbindelse är åtaganden som inte ingår som skuld eller avsättning i ba-
lansräkningen. Ansvarsförbindelsen för Käppalaförbundet för 2016 och 2017 
finns redovisad under ansvarsförbindelser. Ansvarsförbindelsen redovisades inte 
i årsredovisningen för 2016. 
  
Bidrag till infrastrukturella investeringar 
Med bidrag till infrastrukturell investering avses att kommunen lämnar bidrag till 
finansieringen av investeringar i infrastruktur som görs av någon annan än kom-
munen. I enlighet med RKR’s rekommendation nr 6.2 tas kommunens bidrag upp 
som posten Bidrag till infrastruktur i balansräkningen. Varje bidrag som redovisas 
i balansräkningen upplöses med årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Upp-
lösningen påbörjas det år bidraget beslutats. 
  
Kortfristiga placeringar 
Kommunen följer god redovisningssed enligt vilken värdepapper och fonder i sta-
dens medelsförvaltning värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet på balansdagen. Kommunen har en finanspolicy vilken reglerar 
hur den finansiella verksamheten ska bedrivas och hur finansiella risker ska han-
teras. Inom ramen för finanspolicyn har kommunstyrelsen fastställt regler för upp-
låning och placeringsregler för medelsförvaltningen. 
 
Leasing  
Kommunen tillämpar inte RKR rekommendation nr 13.2 om att hyresavtal för in-
hyrda fastigheter och lokaler ska redovisas som ett leasingåtagande inom posten 
ansvarsförbindelser. En översyn av kommunens samtliga leasingåtaganden har 
påbörjats 2017. 

Redovisningsprinciper i koncernföretag 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges. Tillgångar, avsättningar och skulder har vär-
derats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
  
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår föru-
tom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 
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Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redo-
visade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kost-
nader när de uppkommer. 
  
För materiella anläggningstillgångar avseende byggnader med ett bokfört värde 
på minst 5 mnkr, har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter be-
dömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka 
skrivs av separat. 
  
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska för-
delar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Avskrivning räk-
nas in i det redovisade värdet för anläggningstillgången. 
  

Komponent Avskrivningstid 

Byggnader 20 -100 år 

Markinventarier, ledningsnät för distribution av fjärrvärme 40 år 

Markinventarier, ledningsnät för distribution av fjärrvärme 20 år 

Inventarier, verktyg och installationer 5 -10 år 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Hu-
vudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten 
mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av 
flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 
 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader: 

Stomme 100 år 

Stomkompletteringar, innerväggar mm 50 år 

Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 20 år 

Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 40 -50 år 

Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 20 år 

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs 
värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. 
  
Skatt  
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets 
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resul-
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tat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händel-
ser. 
  
Avsättningar  
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller infor-
mell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett ut-
flöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras. I Koncernens balansräkning redovisas avsättningar för 
uppskjuten skatt för obeskattade reserver i dotterföretag samt för övervärden i 
fastigheter. 
 
Anteciperad utdelning 
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar 
i dotterföretagen redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som sä-
ker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter 

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens utveckling. De 
centrala uppgifterna är: 
  

 att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bo-
stadspolitik, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling 

 att ansvara för den ekonomiska planeringen 

 att samordna kommunens målstyrning 

 att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den 
verksamhet som bedrivs i kommunalförbund 

 att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorgani-
sation 

  
I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunled-
ningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. 
Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskostnader 
och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. 
Särskilda resurser finns också avsatta för Trygg i Täbys brotts- och drogförebyg-
gande arbete. Dessutom ingår kostnader för bl. a. medlemsavgifter till SKL (Sve-
riges kommuner och landsting) och SSBR (Storstockholms brandförsvar). 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Precis som för kommunen som helhet har kommunstyrelsens arbete med 
måluppnåelse under året varit god. Ekonomin visar överskott för kommunstyrel-
sen och en högre andel än tidigare år av beslutade investeringar har genomförts. 
Några investeringar är skjutna framåt i tiden p.g.a. överklagande, trafikutred-
ningar eller befarade kostnadsökningar, men kommer att genomföras kommande 
år. Detta kommer inte äventyra kommunens långsiktiga tillväxtmål. 
  
Kommunstyrelsen har burit huvudansvaret för arbetet med den s.k. Sverigeför-
handlingen. Här har också beslut om kommunens medverkan till förlängning av 
Roslagsbanan till city via Odenplan fattats, vilket innebär att kommunen ska med-
finansiera investeringen med 914 mnkr och därtill möjliggöra för ytterligare 
16 200 bostäder i kommunen. Detta innebär att kommunens attraktivitet ökar, lik-
som företagens möjligheter att få arbetskraft till lediga jobb här. Statliga beslut in-
väntas under 2018. 
  
Mottagandet av nyanlända ligger till del ansvarsmässigt på kommunstyrelsen och 
i detta arbete har inhyrningen av f.d. Täby park hotell varit avgörande. Nu går ar-
betet vidare för att öka möjligheterna för enskilda att komma närmare, eller i, en 
anställning så att förutsättningarna för egna val avseende boende och fortsatt 
etablering blir bättre. 
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Näringslivsarbetet har inneburit många möten, deltagande i mässor och utställ-
ningar, dialoger och etableringar. En viktig fråga som tagit flera kliv framåt är sci-
ence park. En tävling kommer efter beslut i utskottet för samhällsbyggnad och 
miljö (USM) att utlysas gällande den sk Tibble-Åva-triangeln inom vilken en sci-
ence park kan rymmas. Ett nytt näringslivsprogam har antagits och en mycket 
välbesökt Unga företagare-mässa (UF) har hållits i nya kommunhuset där 54 ut-
ställare deltog. Förutsättningarna att nå de långsiktiga målen om ytterligare tiotu-
sentals arbetsplatser på sikt har ökat genom årets insatser. 
  
För att förverkliga målen under kommunstyrelsens uppdrag anlitas till en mindre 
del konsulter, men huvuduppdragen ligger hos medarbetare och chefer på kom-
munledningskontoret och till del inom samhällsutvecklingskontoret. De mått och 
resultatanalyser som används för att mäta medarbetarnas upplevelse av kom-
munledningskontoret som arbetsgivare visar på fortsatt hög nöjdhet, uppföljning 
av sjukfrånvaro på fortsatt låga tal och arbetsmiljömålen på god måluppfyllelse. 
  
Sammantaget har det arbete som utförts tagit kommunstyrelsen ytterligare 
närmre uppfyllande av inriktningsmålen och på sikt kommunens vision. 

Utvecklingsområden 

Mottagande av nyanlända 

Under 2017 har Täby kommun tagit emot det antal nyanlända som anvisats kom-
munen enligt den bosättningslag som kom den 1 mars 2016. 
  
Från och med andra halvåret av 2017 har Täby kommun kunnat erbjuda tillfälliga 
bostäder på Kemistvägen 30. Kemistvägen 30 kommer fortsättningsvis att vara 
kommunens alternativ för att lösa boendefrågan för de nyanlända som anvisats 
kommunen. 
  
För att skapa en meningsfull fritid för de boende på Kemistvägen 30 har integrat-
ionsfrämjande insatser genomförts. Exempel på insatser som pågår eller pågått 
under året är ett projekt som underlättar anskaffning av bostäder via privatperso-
ner där flera kommuner deltar. Samarbetet med Kompis Sverige med externa 
medel har lett till 84 matchningar mellan nyanlända och etablerade Täbybor. 
  
VIDA-projektet4 har under året fortsatt sitt arbete med att hitta relevanta VIDA-ak-
tiviteter och tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta personer som kan mat-
chas mot en VIDA-aktivitet. 
  
En sysselsättningsinsats har planerats tillsammans med extern finansiär i syfte 
att, genom individanpassade multiinsatser, få nyanlända i sysselsättning. Pro-
jektet ska löpa under tre år och startas upp under första kvartalet 2018. 
  

                                                      
4 VIDA står för ”Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet” och är ett projekt som drivs med bl.a. Ar-
betsförmedlingen. Det syftar till att bredda den nyanländes sociala kontaktnät.  
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Kommunen är även med i ett ESF-projekt5 tillsammans med ett flertal andra kom-
muner i länet. Projektet har till syfte att fånga upp nyanlända som vill starta eget 
så att de kan förverkliga sina idéer. 

Tillväxt 

Täby har under senare år vuxit i en väsentligt snabbare takt än tidigare år. Denna 
trend kommer att fortsätta. 
  
Den erfarenhet som finns är att det redan förhållandevis tidigt i utbyggnadsområ-
den behövs nya förskolor, skolor, social omsorg och service av olika slag. Ett ar-
bete pågår med att ta fram en sammanhållen process för kommunens olika be-
hov i avsikt att presentera detta på ett sätt som möjliggör tidig dialog med externa 
parter. 
  
Under mer än ett års tid har diskussioner förts och utredningar avlöst varandra 
kopplat till den så kallade Sverigeförhandlingen. Efter avslutad huvudförhandling 
åtar sig Täby kommun enligt avtalen att medfinansiera Roslagsbanans utbygg-
nad till T-centralen via Odenplan med 914 miljoner kronor och att uppföra 16 200 
nya bostäder fram till år 2035. 

Förutsättningar för bostadsproduktionen 2016-2025   

Kommunen arbetar med hur Täby ska växa och se ut i framtiden. För att planera 
och genomföra tillväxten på ett strukturerat sätt har en fördjupad översiktsplan 
inom området för Täby stadskärna varit ute på samråd under hösten. Arbetet 
med planen fortgår och beräknas antas efter utställning under 2019. En aktuali-
tetsprövning av befintlig översiktsplan för hela Täby initierades även under året. 

Förutsättningar för företagsetableringar och arbetsplatstillväxt i Täby 

2016-2025  

Idag finns cirka 23 000 arbetstillfällen i Täby. I den vision som de sex nordost-
kommunerna antog 2012 är Täbys ambition att öka antalet arbetstillfällen i kom-
munen till 40 000 år 2040. Utredning om möjliga platser för etablering för närings-
livet fortsatte därför under 2017 och kommer att fortsätta under 2018. 
  
Ett framgångsrikt jobbtorg, där företag och arbetssökande fick möjlighet att mötas 
och etablera kontakter, genomfördes under året tillsammans med arbetsför-
medlingen. Täby företagarträff hade i våras en mycket välbesökt och uppskattad 
företagarmässa i kommunhuset där ca 70 utställare deltog. 
  
Ett nytt näringslivsprogam antogs under året och under hösten nåddes även må-
let om 10 000 företag i Täby kommun. Förutsättningarna att nå de långsiktiga 
målen om ytterligare tiotusentals arbetsplatser på sikt har ökat genom årets insat-
ser. 

                                                      
5 ESF står för Europeiska Socialfonden.  
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Kommunikation och kvalitetsutveckling 

Den nya webbplatsen lanserades i augusti 2017 och har gjort det möjligt för invå-
nare, företagare och andra intressenter att enklare hitta, förstå och kunna uträtta 
ärenden digitalt. Kommunens medborgarundersökning visar att invånarnas nöjd-
het med kommunens information och webbplats har ökat. Täby kommuns Fa-
cebooksida har fått ca 75 procent fler följare under året. 
  
Kontaktcenter har under de första fyra månaderna sedan starten i september be-
svarat cirka 36 700 telefonsamtal, tagit emot drygt 1 700 frågor via mejl och cirka 
2 000 frågor via kommunens app för felanmälan. Cirka 900 personer har fått hjälp 
med ärenden i receptionen. 
  
Resultatet från kommunens servicemätning visar att både tillgängligheten via te-
lefon och andelen frågor som besvaras har ökat från tidigare år.  

Miljö och klimat 

En positiv utveckling har skett på miljö- och klimatområdet. Utsläppen till luft, 
mark och vatten, som tidigare orsakat miljöproblem och hälsorisker, minskade 
successivt under året. Just vattenkvalitén lokalt och regionalt samt klimatfrågan 
globalt är exempel på miljöfrågor som prioriterades under året. 
  
Under året bedrevs även ett arbete med att skapa större förståelse för, och kun-
skap om, lagkraven inom miljö och klimat. Berörda företagare och invånare ska 
kunna förstå lagkraven, varför de ställs och vad som förväntas för att uppfylla 
dessa. Detta arbete fortsätter. Arbetet med kemikalier i konsumentprodukter var 
också i fokus under året. 
 
I övrigt har arbetet med att stärka Täbys allmänna miljöprofil fortsatt. Bland annat 
har följande konkreta insatser genomförts: 
  

 En gemensam bilpool med fordon för förnybara bränslen och el har hand-
lats upp och avvecklingen av den befintliga fordonsflottan har påbörjats. 

 En miljövecka med ett tusental besökare har genomförts i syfte att kom-
municera det kommunala miljö- och klimatarbetet med kommuninvånare. 

 Klimat- och energirådgivning riktad till invånare och företagare har ge-
nomförts dels genom projektet "Klimatutmaningen" och dels genom en 
rad olika klimat- och energirådgivningsinsatser med stöd från Energimyn-
digheten. 

 Det KTH-drivna forskningsprojektet Center for Sustainable Communicat-
ions (CESC) har satt fokus på innovativa IT-system för en resurseffekti-
vare vardag. 

  
Därutöver har ett förslag till kommunövergripande kemikalieplan och en internut-
bildning inom grundläggande miljökunskap tagits fram. Arbetet med att utöka lad-
dinfrastrukturen för elfordon fortsätter. Samtliga insatser bidrar till att Täby är och 
utvecklas som hållbar kommun. 
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Strategisk lokalförsörjning 

Målet med en effektiv lokalanpassning innebär bl.a. att arbetet för samtliga invol-
verade i lokalfrågor och rollfördelningar inom kommunen ska underlättas. Arbete 
pågår med ett reviderat förslag till lokalförsörjningsplan, förslag till hyressättnings-
modell samt förslag till lokalförsörjningsprocess. Målsättningen är att arbetet med 
lokalförsörjningsprocessen ska slutföras under 2018 och lokalförsörjningsplanen 
beräknas vara framtagen våren 2018. 
  
Utredningsarbetet med hyressättningsmodell kommer att slutföras under början 
av 2018. 

Trygg i Täby 

Arbetet med de drog- och brottsförebyggande frågorna sker i nära samverkan 
med olika kommunala verksamheter, frivilligaktörer, boende och företagare. Ett 
särskilt nära samarbete finns mellan kommunen och polisen, något som kommer 
till uttryck i den samverkansöverenskommelse som slutits mellan de båda par-
terna. Här finns tre prioriterade områden: drogförebyggande arbete, inbrottsföre-
byggande arbete samt trygghet i offentlig miljö. 

Måluppfyllelse   

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter 
under 2017 har kommunfullmäktige fastställt sex mål. 
 
Måluppfyllelsen för de nämndmål som kommunfullmäktige fastställt för nämnden 
är att ett mål har uppnåtts, fyra av målen är på väg att uppnås, ett mål har inte 
uppnåtts. 
 
Det sammantagna resultatet för nämndens måluppfyllelse är god. För inriktnings-
målen är bedömningen att nämnden bidrar till att kommunen kommer att uppnå 
dem. 
 
Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas nedan. 
 

Inriktningsmål Nämndmål  

Det är tryggt och 
attraktivt att leva 
och verka i Täby 

Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade in-
satser 

 På väg att uppnås 

Kommentar Målet är på väg att uppnås. 
 
Nämndmålet har tre indikatorer. Den första indikatorn är "NRI-index" (helhetsbedöm-
ning av kommunen). Indikatorvärdet är satt till minst 74. Resultatet för 2017 blev 71. 
 
Den andra indikatorn är "NRI-trygghetsindex". Indikatorvärdet här är minst 70. Resulta-
tet för 2017 är 64. 
 
Den tredje indikatorn är antagningen i enlighet med förstahandsval inom grundskolan. 
Detta mål uppnås. Indikatorvärdet här är 94 % och utfallet 2017 blev över 96 %. 
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Inriktningsmål Nämndmål  

 

Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön  På väg att uppnås 

Kommentar Målet är på väg att uppnås. 
 
Indikatorn för målet är "NRI miljöarbete". Indikatorvärdet är 60 och utfallet för 2017 var 
57. 

Det ska vara enkelt att driva företag i Täby  Inte uppnått 

Kommentar Målet är inte uppnått. 
 
Indikatorn är Svenskt Näringslivs företagsklimatranking och målvärdet här är minst en 
10-plats. 2017 hamnade Täby kommun på plats 22, ett resultat som är tio placeringar 
lägre än året innan. 
 

Verksamheter 
som finansieras 
av Täby kommun 
håller hög kvalitet 

I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och fö-
retag 

 På väg att uppnås 

Kommentar Målet är på väg att uppnås. 
 
Målet mäts genom SKL:s undersökning "Nöjd Kund Index Företagsklimat". Indikatorvär-
det är minst 68. Resultatet för 2017 kommer att publiceras i början av maj 2018. 

Bedömningen av att målet är på väg att uppnås görs utifrån utfallet 2016, som var 66 
och de aktiviteter som genomförts under året. 

Vi skapar arbetsglädje 

Målet är på väg att uppnås. Nämndmålet har en indikator. 
"Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Indikatorvärdet är satt 
till minst 65. Resultatet för 2017 blev 64. (se Arbetsmiljö och 
hälsofrämjande arbete) 

 På väg att uppnås 

Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma 

Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator. "Hur är din 
koncentrationsförmåga just nu?" (enligt forskning ger kon-
centrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig 
stress). Indikatorvärdet är satt till minst 70. Resultatet för 
2017 blev 70. (se Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete) 

 Uppnått 

Analys av måluppfyllelsen 

Målet att invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser be-
döms vara på väg att uppnås. Det mäts med tre indikatorer där helhetsbedöm-
ningen av kommunen (NRI index) är under indikatorvärdet men har ökat från 
förra årets resultat som var 69. Trenden är positiv. För den andra indikatorn som 
mäter trygghet är utfallet under indikatorvärdet. Bedömningen är dock att det 
trygghetsskapande arbete som görs i kommunen kommer att leda till att målet 
om upplevd trygghet kommer att uppnås. Den tredje indikatorn är antagning i en-
lighet med förstahandsval inom grundskolan är utfallet över det satta indikatorvär-
det. 
 
För målet Täby uppfattas som en kommun som värnar om miljön är bedöm-
ningen är att valda arbetssätt och prioriteringar, bl.a. genom mer fokus på kom-
munikation av miljöarbetet, kommer att leda till måluppfyllelse. 



  
 2018-03-23 

55(122)  

 
Kommunstyrelsens mål att det ska vara enkelt att driva företag i Täby har inte 
uppnåtts eftersom kommunen ligger på en lägre placering än den satta nivån. 
Placeringen har försämrats jämfört med 2016 respektive 2015 då resultaten var 
en 12:e respektive 6:e plats. Det är bl.a. sämre resultat inom kategorierna "Kom-
munens service" och "Tillgång till kompetens" som drar ned betyget överlag. 
 
För målet i Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag kom-
mer resultatet av mätningen att göras i början på maj 2018. Bedömningen att må-
let är på väg att uppnås baseras på att de aktiviteter som genomförts under året 
ska höja föregående års resultat.   
 
De två arbetsmiljömålen beskrivs under avsnittet "Organisation, ledarskap och 
medarbetarskap". 

Ekonomi 

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 140,2 mnkr, vilket motsvarar 4 % 
av kommunens totala nettokostnader. Fördelningen av nämndens nettokostnader 
per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är i princip oför-
ändrad jämfört med föregående år bortsett från att kommunikationsavdelningen 
har fått en större andel, vilket beror på nyetableringen av kommunens kontakt-
center. 
  

 
 
För år 2017 redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 10,2 mnkr vilket 
motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader. 
  
Alla verksamheter utom två redovisar en positiv avvikelse. IT-verksamheten redo-
visar en negativ avvikelse på grund av högre kostnader för flytten till det nya 
kommunhuset. Därutöver redovisas en negativ avvikelse på grund av högre kost-
nader för mottagande av nyanlända. 
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KS Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Intäkter 399,3 392,1 7,2 2 % 390,0 

Kostnader -539,5 -542,5 3,0 1 % -519,9 

Nettokostnader -140,2 -150,4 10,2 7 % -129,9 

Budget 2017 är utökad med 2 mnkr genom ombudgetering 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 443,0 mnkr eller 40 % av budget vilket innebär 
lägre utgifter än budget med 662,0 mnkr. Merparten av avvikelsen beror på tids-
förskjutningar i olika projekt. Nedan redovisas en sammanställning av nämndens 
investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvi-
kelse för 2017. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget 
för projekten. 
 

KS Utfall Budget Avvikelse  Prognos Budget 
Prognos 

avvikelse 

(mnkr) 2017 2017 2017  totalt totalt totalt 

Övergripande. investeringar i fastigheter och anläggningar      

Nytt kommunhus (inkl. inventarier) 78,8 143,1 64,3  498,0 530,0 32,0 

Upprustning bibliotekshuset 98,2 147,9 49,7  150,0 150,0 0,0 

Energieffektiviseringar 17,1 53,9 36,8  100,0 100,0 0,0 

Årliga anslag modernisering/upprustning 

av fastigheter och anläggningar 
     

Investeringar i uthyrda lokaler 0,0 1,0 1,0  1,0 1,0 0,0 

Förberedande investeringsutredningar 0,0 3,0 3,0  3,0 3,0 0,0 

Fastighetstekniska investeringar 42,4 42,5 0,1  42,5 42,5 0,0 

Modernisering av fastigheter enligt myndig-
hetskrav 

42,2 42,5 0,3  42,5 42,5 0,0 

Upprustning av kök 9,3 14,3 5,0  14,3 14,3 0,0 

        

Investeringar i fastigheter på uppdrag av resp. nämnd      

Socialnämnden 14,2 105,3 91,1  174,0 242,0 68,0 

Barn- och grundskolenämnden 72,8 322,1 249,3  1 404,5 1 413,4 8,9 

Kultur- och fritidsnämnden 36,6 190,0 153,4  763,5 763,5 0,0 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 16,8 19,0 2,2  17,0 17,0 0,0 

Summa övergripande investeringar i 

fastigheter och anläggningar 
428,4 1 084,6 656,2  3 210,3 3 319,2 108,9 

Summa övriga investeringar 14,6 20,4 5,8     

Summa investeringar 443,0 1 105,0 662,0     
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Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar 
Under året har nytt kommunhus färdigställts till en lägre kostnad än budget. Re-
noveringen och moderniseringen av kulturhuset (f.d. bibliotekshuset) har slutförts 
till stora delar. Exempelvis har Esplanad (f.d. jämställd mötesplats), Kulturskolan 
och huvudbiblioteket fått sina lokaler renoverade och moderniserade. Renove-
ringen och upprustningen av kulturhuset (f.d. bibliotekshuset) har krävt ytterligare 
teknisk utredning pga. asbest i fasaden. Det beräknas vara helt klart första halv-
året 2018 och projektet prognostiseras följa totalbudget. 
  
Årliga anslag för modernisering och upprustning av fastigheter och anläggningar 
Investeringarna består i huvudsak av fastighetstekniska investeringar och moder-
nisering av fastigheter. Exempelvis har investeringar gjorts för att höja kapa-
citeten i Näsbyparkskolan. På Näsbydalskolan har anpassningar gjorts för att för-
bättra luft- och ljudkvalitén samt åtgärder för att avskärma solljus. På Rörsjösko-
lan har paviljonger motsvarande två klassrum installerats. Paviljonger har även 
installerats för att utgöra en tillfällig förskola i Hägerneholm. 
  
Investeringar i fastigheter på uppdrag av resp. nämnd 
För Socialnämndens räkning har två LSS gruppboende om sex lägenheter färdig-
ställts i Lövbrunna. Ett HVB-hem har även öppnats på Lyktgränd. Avvikelsen mot 
budget beror främst på tidsförskjutningar i LSS gruppbostäder och HVB-hem för 
asylsökande barn. Planeringen av fler gruppbostäder och HVB-hem fortgår men 
det tar tid för att få till ett optimalt nyttjande av fastigheter med avseende på 
funktion och ekonomi. 
 
Investeringarna för barn- och grundskolenämnden är också lägre än budget 
främst på grund av tidsförskjutningar av olika om- och tillbyggnader av skolor. Ar-
betet med utbyggnaderna har pågått under 2017 men inga investeringar har fär-
digställts. 
 
För Kultur- och fritidsnämndens räkning har upprustning och verksamhetsan-
passning av lokaler i kulturhuset (f.d. bibliotekshuset) genomförts. Vinterupp-
värmd konstgräsplan på Täby IP och nytt konstgräs på Hägernäs anläggningen 
har även färdigställt under 2017. Avvikelsen beror framför allt på tidsförskjutning i 
projekt simhallen eftersom det sker en omarbetning av projektet för att hamna i 
linje med budget. Även utfallet för sportcentrum redovisar längre kostnader än 
budget och i verksamhetsplaneringen för 2018 har investeringen omarbetats till 
en lägre investeringssumma. 
 
För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens räkning har lokaler för Restau-
ranglinjen i Åva gymnasiums huvudbyggnad färdigställs. 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för ärenden som rör drift och underhåll samt 
anläggande och byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- 
och avloppsledningar samt småbåtshamnar. Nämnden fullgör även kommunens 
uppgifter enligt plan- och bygglagen. Den kommunala renhållningen ingår också i 
nämndens verksamhetsområde. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

År 2017 varit ett mycket framgångsrikt och intensivt år för verksamheten. Kom-
munfullmäktige har fattat beslut om detaljplaner för cirka 4200 bostäder i bland 
annat Näsby slott, Roslags-Näsby och Täby park, samråd har genomförts för den 
fördjupade översiktsplanen för centrala Täby och arbetet med att utveckla och 
förstärka kapaciteten för alla trafikslag har fått ännu högre prioritet.  Det är viktigt 
att bedriva ett metodiskt förbättringsarbete som syftar till ökad effektivitet och 
bättre förutsättningar att nå målen om det nuvarande och framtida Täby. Det bi-
drar också till att verksamhetsområdet fortsatt är en viktig del i Täby som attraktiv 
arbetsplats. 
 
Under året har verksamheten bedrivits i linje med mål och uppdrag i verksam-
hetsplanen. Av de två mål som fastställts i kommunfullmäktige har det ena, Täby 
erbjuder möjlighet till attraktiva bostäder, uppnåtts. Det andra målet, Täby erbju-
der välfungerande miljöer, är på väg att uppnås. Det positiva ekonomiska resulta-
tet som redovisas beror främst på lägre kapitalkostnader. Under året har flera 
processer genomförts för att säkerställa ökad kvalitet och prognossäkerhet i inve-
steringsbudgeteringen. Detta har resulterat i betydligt högre prognossäkerhet 
jämfört med tidigare.  

Utvecklingsområden 

Täby är inne i ett skede av stark tillväxt vilket innebär att det blir viktigt att i den 
fysiska planeringen tydliggöra kommunens långsiktiga mål. Inom arbetet med en 
fördjupad översiktsplan för den centrala stadskärnan har samråd genomförts un-
der hösten 2017. Hållbarhetsprogram följer som tidigare varje större detaljplan. 
Fokus ligger på att fortsätta utveckla en helhetssyn för stadsutveckling. Kommu-
nen ska skapa förutsättningar för högkvalitativa välfärdstjänster, en blandning av 
bostäder och arbetsplatser, kultur, fritid och handel samt en trygg och upplevelse-
rik stadsmiljö liksom närhet till parker och natur. Inriktning gäller både nybygg-
nadsområden och utveckling och upprustning av kommunens befintliga miljö. 

Måluppfyllelse   

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
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nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verk-
samheter under 2017 har kommunfullmäktige fastställt två mål. 
 
Måluppfyllelsen för de två nämndmål som kommunfullmäktige fastställt för nämn-
den är att ett mål har uppnåtts och ett av målen är på väg att uppnås. Den sam-
mantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. För inriktningsmålen är bedöm-
ningen att nämnden bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 
 
Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas nedan. 
 

Inriktningsmål Nämndmål  

Det är tryggt och 
attraktivt att leva 
och verka i Täby 

Täby erbjuder möjlighet till attraktiva bostäder  Uppnått 

Kommentar Målet är uppnått. 
 
Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer: 
För indikatorn antal bostäder i antagna detaljplaner under 2015-2024 med ett indikator-
värde satt till i snitt 750/år är utfallet för 2017 4 230 antagna bostäder. 
 
 
För indikatorn, andel kollektivtrafikresande ökar med ett indikatorvärde satt till minst sex 
procent har ingen resevaneundersökning gjorts under 2017 på grund av Roslagsba-
nans stillestånd. 

Täby är en ekono-
miskt, socialt och 
miljömässigt håll-
bar kommun 

Täby erbjuder möjlighet till välfungerande miljöer  På väg att uppnås 

Kommentar Målet är på väg att uppnås. 
 
Måluppfyllelsen mäts genom en indikator, statistiska centralbyråns nöjd regionindex 
med ett indikatorvärde satt till minst 75. Utfallet för 2017 blev 71. 

Analys av måluppfyllelsen 

Faktorer som utifrån statistiska centralbyråns indikator ”nöjd regionindex” bedöms 
kunna öka invånarnas nöjdhet ytterligare med Täby kommun är tillgång till bostä-
der, fritidsmöjligheter och trygghetsaspekter. Arbete pågår inom samtliga av 
dessa områden. 
 
Sammanlagt har detaljplaner som ger möjlighet till cirka 4 230 bostäder antagits 
under 2017, de flesta av dessa avser flerbostadshus. Antagandet av stora detalj-
planer såsom Näsby slott, Roslags-Näsby samt de första detaljplanerna i Täby 
park har bidragit till denna numerär. Två stora stadsbyggnadsprojekt, Täby Park 
och Roslags-Näsby, har gått in i genomförandefas under 2017. Dessa kommer 
att generera ett stort antal bostäder. För att förbereda ett effektivt byggande av 
verksamheter och bostäder ser kommunen över och optimerar utbyggnadsord-
ningen runt Roslagsbanan samt utvecklar befintliga stadsdelscentrum för att möj-
liggöra ytterligare förtätning. 
 
För att skapa möjligheter till en aktiv fritid har investeringar gjorts i kommunens 
skogsområden, lekplatser och parker under året. 
 
Ett aktivt trygghetsarbete pågår inom nämndens verksamhetsområde. Inom 



  
 2018-03-23 

60(122)  

nämndens ansvarsområde har förbättringar i belysning samt renovering- och ut-
smyckning av gångtunnlar varit del i 2017 års insatser för att ge tryggare miljöer 
för invånare. 
 
För att öka andel kollektivtrafikresande görs satsningar på dubbelspårsutbyggna-
den av Roslagsbanan. Sverigeförhandlingarna gällande utbyggnad av den spår-
bundna kollektivtrafiken är slutförda och ska, efter regeringens väntade beslut vå-
ren 2018, leda till framtida koppling av Roslagsbanan till city. Utöver detta har en 
busslinjenätsanalys gjorts med syftet att identifiera möjliga vägar och områden 
som idag saknar buss eller områden där buss finns men med oattraktivt långa 
restider. Kontinuerliga dialoger förs med Arriva och Stockholms läns landsting. 
Prognosen är att kollektivtrafikresandet kommer att öka. 

Ekonomi 

Nämndens nettokostnad, inklusive den taxefinansierade verksamheten, uppgår 
till 233,7 mnkr, vilket motsvarar 7 % av kommunens totala nettokostnad. Fördel-
ningen av nämndens bruttokostnader per verksamhet framgår av nedanstående 
diagram. 
  

 
  
För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 5,1 mnkr vilket motsva-
rar 2 % av budgeterad nettokostnad. Den positiva avvikelsen utgörs av lägre ka-
pitalkostnader än budgeterat på grund av tidsmässiga förskjutningar av investe-
ringar samt högre planintäkter än budgeterat. Nedanstående tabell visar övergri-
pande utfall, budget och avvikelse för stadsbyggnadsnämnden. 
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SBN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Intäkter 168,6 157,9 10,7 7 % 162,1 

Kostnader -402,3 -396,6 -5,7 1 % -385,7 

Nettokostnader -233,7 -238,7 5,1 2 % -223,7 

 
Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad och taxefinansierad 
verksamhet. Till de skattefinansierade verksamheterna hör fysisk planering, gator 
och vägar, parker och miljö. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, 
vatten/avlopp och småbåtshamnar. 
  
Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sam-
manställning. 
  

SBN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Fysisk planering -40,0 -41,8 1,8 4 % -36,1 

Gator och vägar -157,4 -163,7 6,3 4 % -164,6 

Parker -30,7 -29,8 -0,9 3 % -28,0 

Miljö -1,5 -1,3 -0,2 15 % -1,3 

Summa skattefinansierad verk-
samhet 

-229,6 -236,6 7,0 3 % -230,0 

Småbåtshamnar 0,0 0,0 0,0  0,0 

Vatten och Avlopp -4,5 -0,5 -4,0  5,7 

Avfall 0,5 -1,6 2,1  0,6 

Summa taxefinansierad verk-
samhet 

-4,0 -2,1 -1,9  6,3 

Nettokostnader 233,6 -238,7 5,1 2 % -223,7 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 7,0 mnkr 
som främst beror på lägre kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på tidigare 
års investeringar) på verksamheten gator och vägar. Verksamheten fysisk plane-
ring redovisar en positiv avvikelse mot budget och beror på högre intäkter än 
budgeterat. Parker och miljö har kostat mer än budgeterat. 
  
De taxefinansierade verksamheten redovisar en negativ avvikelse på 1,9 mnkr. 
Det är VA-verksamheten som redovisar ett negativt utfall och avvikelse, främst på 
grund av högre kapitalkostnader och högre driftskostnader än budgeterat. De 
ökade driftskostnaderna beror på att verksamheten hunnit med mer drift och un-
derhållsåtgärder än det budgeterats för. Även för kommande år ser verksam-
heten ett ökat behov av drift och underhåll av det befintliga VA-nätet. Avfallsverk-
samheten redovisar ett positivt utfall och avvikelse mot budget, främst på grund 
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av högre intäkter än budgeterat.  
  
För de taxefinansierade verksamheterna vatten/avlopp och avfall ska brukarna 
bära verksamhetens kostnad. Eventuella över- eller underskott fonderas och ska 
regleras inom en treårsperiod. Det görs genom att avgiften höjs eller sänks. Fon-
derade överskott för vatten/avlopp inklusive 2017 års utfall uppgår till 1,1 mnkr. 
Fonderade överskott för avfall inklusive 2017 års utfall uppgår till 3,7 mnkr. 
  
För ytterligare information om avfall- och VA-bokslutet se avsnittet ”Taxefinansi-
rade verksamheter”. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 315,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget 
med 119,4 mnkr. 
   

SBN Utfall Budget Avvikelse  

(mnkr) 2017 2017 2017  

Befintlig miljö 191,5 235,0 43,5  

Nya utbyggnadsområden 123,9 199,8 75,9  

Summa investeringar 315,4 434,8 119,4  

 
Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar 
uppdelat på befintlig miljö och nya utbyggnadsområden. Den vänstra delen av ta-
bellen redovisar årets utfall, budget och avvikelse för innevarande år. Den högra 
delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelseprognos för pro-
jekten. 
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Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. 
  

Investeringar i befintlig miljö Utfall Budget Avvikelse  Prognos Budget Prognos 

(mnkr) 2017 2017 2017  totalt totalt 
avvikelse 

totalt 

Stadsmiljö lek och aktivitet 1,4 4,6 3,2  27,0 27,0 0 

Belysningsprogrammet 2,7 7,8 5,1  40,0 40,0 0 

Reinvesteringar belysning 9,6 8,0 -1,6  80,0 80,0 0 

Cykelplan inklusive utbyggnad 15,0 12,2 -2,8  173,0 173,0 0 

Ombyggnad trafikplatser 21,7 22,0 0,3  132,4 136,0 3,6 

Dubbelspårsutbyggnad etapp 2 93,0 120,0 27,0  472,0 467,0 -5,0 

Täby IP, inklusive infart 0,4 7,0 6,6  16,0 16,0 0 

Investeringar i Vatten/avlopp 18,5 20,8 2,3     

Årliga anslag 7,5 11,0 3,6     

Övriga projekt 21,7 52,6 30,9  364,1 352,1 -12,0 

** Justering  -31,0 -31,0     

Summa investeringar 191,5 235,0 43,5     

** Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla 
projekt. Justeringen har budgeterats på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer 
att påverkas av tidsförskjutningar. 

Projekten inom investeringar i befintlig miljö avser utbyggnad, ombyggnad eller 
nybyggnation inom redan utbyggda områden. 
  
En större avvikelse mot årsbudget redovisas för dubbelspårsutbyggnaden där de 
lägre kostnaderna beror på en förskjutning av tilläggsarbeten för delsträckan 
Roslags-Näsby - Tibble samt förskjutning av kostnader avseende Stockholmsvä-
gens ombyggnad. 
  
För dubbelspårsutbyggnaden prognostiseras en negativ avvikelse på 5,0 mnkr 
på grund av att en infartsparkering vid Ytterbystugan i Roslags-Näsby tillkommit. 
Total projektbudget har utökats i verksamhetsplan 2018 med motsvarande be-
lopp. 
 
Utfallet för belysningsprogrammet är lägre än budget. Projektet är ett av tre pro-
jekt för belysning. Sammantaget med investeringar i utbyte av natriumkällor och 
reinvesteringar i belysning (som ingår i övriga projekt) är avvikelsen 3,8 mnkr av 
den totala budgeten på 19,8 mnkr. 
 
Inom investeringar i befintlig miljö ingår en rad projekt inom belysning, park, gata 
och detaljplaner. Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. Av-
vikelsen beror främst på tidsförskjutningar. För ytterligare information om dessa 
projekt se den mer detaljerade årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden där 
alla projekt redovisas. 
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Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. 
 

Nya utbyggnadsområden Utfall Budget Avvikelse  Prognos Budget Prognos 

(mnkr) 2017 2017 2017  totalt totalt 
avvikelse 

totalt 

Täby centrum 44,1 44,0 -0,1  1 100,0 1 100,0 0,0 

Hägerneholm 5,4 25,0 19,6  130,0 148,0 18,0 

Arninge handelsområde och 

resecentrum 
17,0 53,0 36,0  410,0 410,0 0 

Roslags-Näsby 28,9 76,0 47,1  568,0 568,0 0 

Täby park 16,4 40,3 23,9     

Stansen & Degeln 7,0 16,0 9,0  32,0 43,0 11,0 

Näsby Slottsområde 1,1 10,4 9,3  103,4 115,1 11,7 

Övriga projekt 4,0 29,1 25,1  43,0 63,7 20,7 

** Justering  -94,0 -94,0     

Summa investeringar 123,9 199,8 75,9     

** Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla 
projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påver-
kas av tidsförskjutningar. 

Projekten inom investeringar i nya utbyggnadsområden avser främst nybyggnat-
ioner. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, vatten/avlopp torg 
och andra gemensamhetsytor och externa aktörer svarar för byggnation av bo-
städer och fastigheter för handel och kontor. 
  
Större avvikelser mot årsbudget redovisas för Hägerneholm, Arninge Handelsom-
råde och resecentrum, Roslags-Näsby och Täby park och beror på tidsförskjut-
ningar. För Hägerneholm beror tidsförskjutningen på en senarelagd slutreglering 
med entreprenören. För Arninge handelsområde och resecentrum beror avvikel-
sen på utdragna förhandlingar med berörda parter samt ett omtag av trafikutred-
ningen vilket lett till uppskjuten projektering. För Roslags-Näsby beror tidsför-
skjutningen av detaljprojekteringen på nya förutsättningar gällande vatten och av-
lopp i området. För Täby park beror avvikelsen på utebliven projektering av 
mikrotunnel och utebliven sprängning inför byggande av cykelväg, då ett kom-
munövergripande helhetsgrepp med utförligare utredningar behövde tas fram in-
nan projekteringsstart, samt förskjuten tidplan på grund av avtalsförhandlingar.  
  
Större positiva avvikelser mot total projektbudget prognostiseras för Hägerne-
holm, Stansen och Degeln samt Näsby slottsområde. För Hägerneholm har en 
del av riskerna eliminerats efter hand i och med att projektet går mot färdigstäl-
lande. För Stansen och Degeln beror avvikelsen på att exploatörernas försenade 
byggstarter möjliggjorde en kostnadseffektivare framdrift av projektet samt att ris-
kerna eliminerats efter hand. För Näsby slottsområde är total prognos lägre på 
grund av lägre kostnader för gata, vatten och avlopp.  
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Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. Avvikelsen beror 
främst på tidsförskjutningar. För ytterligare information om dessa projekt se den 
mer detaljerade årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt re-
dovisas.  
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Lantmäterinämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Lantmäterinämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena fastighetsbild-
ning och fastighetsregistrering enligt fastighetsbildningslagen och utövar därige-
nom huvudmannaskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten som kom-
munen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet 
(1995:1393). Därutöver fullgörs inom nämndens ansvarområde även viss närlig-
gande myndighetsservice enligt följande: 

 Upprättande av och ansvar för digital registerkarta 

 Upprättande av förslag till fastighetsplaner 

 Utförande av fastighets- och gränsutredningar 

 Fastighetsrättslig service och rådgivning till enskild och åt kommun 

 Plantolkningar 

 Administration för namn- och adressfrågor samt registrering 

 Värdeintyg 

 Upprättande av fastighetsförteckningar 

Utvecklingsområden 

Som ett led i att effektivisera verksamheten har digital arkivering och digitala an-
sökningar börjat användas. 

Ekonomi 

Nämndens nettokostnad uppgår till 1,7 mnkr, vilket motsvarar 0,05 % av kommu-
nens totala nettokostnader. För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse 
med 0,8 mnkr vilket motsvarar 32 % av budgeterade nettokostnader. 
Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budget på grund av en 
vakant tjänst under året. 
 
Under året har det inkommit 46 ärenden jämfört med 2016 då det var 42 ären-
den. Under 2016 har 44 ärenden avslutats, jämfört med 2016 då det var 69 ären-
den. Minskningen av ärenden mellan åren beror både på att det var en vakant 
tjänst under året och att fler gamla ärenden avslutades under 2016. En översyn 
kommer att göras över behovet av antal tjänster. Både intäkter och kostnader är 
lägre än föregående år pga. färre avslutade ärenden. 
  

 LMN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Intäkter 3,2 3,3 -0,1 -3 % 3,7 

Kostnader -4,9 -5,8 0,9 16 % -5,1 

Nettokostnader -1,7 -2,5 0,8 32 % -1,4 
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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds (SRMH) uppgift är att svara för 
Täbys och Vaxholms tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strål-
skyddslagen, alkohollagen, tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i 
detaljhandeln. Nämnden ska även svara för information och expertkunskap inom 
verksamhetsområdet, besvara remisser samt delta i kommunernas krishantering. 
SRMH ansvarar även för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt. 
Dessutom utför SRMH tillsynen med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt 
kontrollen enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av 
Norrtälje och Vallentuna. Besluten fattas av socialnämnderna i respektive Norr-
tälje och Vallentuna kommun. Förutom detta har nämnden uppdraget att hand-
lägga ärenden enligt alkohollagen för Lidingö stads räkning. Besluten fattas i 
detta fall av Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnd. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Ett utvecklingsarbete för att effektivisera administrationen har genomförts samti-
digt som kontaktcenter har införts i Täby. Syftet är att erbjuda bättre kundservice 
och samtidigt åstadkomma ännu högre kvalitet i handläggningen. Ett sätt att upp-
rätthålla och utveckla en effektiv tillsyn är att utveckla den kommunala samverkan 
inom tillsynen. Under året har samverkan mellan nämnden och Norrtälje kommun 
utökats genom avtalssamverkan inom livsmedelskontroll. Samverkan med Li-
dingö stad har även utökats med tobakslagen och lagen om e-cigaretter. 
 
Verksamheten finansieras till största del genom taxeintäkter för prövning och till-
syn, vilket innebär att det ekonomiska resultatet ibland kan vara svårt att förut-
spå. 2017 var ett år med betydligt färre inkomna ansökningar än beräknat inom 
såväl bergvärme som enskilda avlopp. Samtidigt har taxorna inom Tillståndsen-
hetens område (alkohollagen, tobakslagen och lagen om läkemedelskontroll i de-
taljhandeln) långsiktigt visat sig vara för lågt satta för att nå målet om full kost-
nadstäckning. 
 
En revidering av taxan inom alkohollagens område har genomförts 2017 och ny 
taxa avseende Tobakslagen och läkemedelsförsäljning i detaljhandeln kommer 
att tas fram under 2018. 

Måluppfyllelse   

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av nämndens verksamheter under 
2017 har kommunfullmäktige fastställt ett nämndmål. 

Måluppfyllelsen för det nämndmål som kommunfullmäktige fastställt är att målet 
uppnåtts. Det sammantagna resultatet för nämndens måluppfyllelse är mycket 



  
 2018-03-23 

68(122)  

god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden bidrar till att kommunen 
kommer att uppnå dem. Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas 
nedan 

Inriktningsmål Nämndmål  

Det är tryggt och 
attraktivt att leva 
och verka i Täby 

God lagefterlevnad ska uppnås  Uppnått 

Kommentar Målet är uppnått. 

Nämndens mål har mätts genom andelen inspektioner/kontroller som visat på allvar-
liga avvikelser från lagkrav. Indikatornivån är att högst 5 % allvarliga avvikelser vid 
inspektion får förekomma. 

 
Resultatet var 2017 3,4 % inom Miljöbalkens område, 1,8 % inom livsmedelslagens 
område och 1,3 % inom Tillståndsenhetens område. 

Analys av måluppfyllelsen 

Nämndens arbete har präglats av fortsatt långsiktig tillsyns- och kontrollverksam-
het i god dialog med ansvariga verksamhetsutövare. Nämnden har uppnått målet 
om god lagefterlevnad inom samtliga lagområden. Nämndens mål har mätts ge-
nom andelen inspektioner/kontroller som visat på allvarliga avvikelser från lag-
krav. Målnivån är att högst 5 % allvarliga avvikelser vid inspektion får förekomma. 
Målet har uppnåtts med god marginal, vilket tyder på att nämndens arbetssätt 
fungerar bra och ger önskad effekt. Återkommande, professionellt genomförda 
inspektioner och en god dialog med verksamhetsutövarna leder till förbättrad lag-
efterlevnad. 

Ekonomi 

Nämndens nettokostnader för Täbys del uppgår till 6,4 mnkr, vilket motsvarar 
0,2 % av kommunens totala nettokostnader. För år 2017 redovisar nämnden en 
negativ avvikelse med 0,5 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokost-
nader. 
 

SRMH fördelat per kommun Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Täbys del -6,4 -6,0 -0,4 7 % -6,0 

Vaxholms del -2,0 -1,9 -0,1 5 % -1,9 

Nettokostnader -8,4 -7,9 -0,5 6 % -7,9 

Den negativa avvikelsen beror främst på att intäkterna blev lägre än beräknat. 
Orsaken är dels volymminskningar inom ansökningar om enskilda avlopp och 
borrtillstånd för bergvärme, dels en underfinansierad tillsyn inom tillståndsenhet-
ens område. En taxeöversyn för att korrigera underfinansieringen har genom-
förts. Ny taxa inom alkohollagens område har antagits för 2018 i Täby. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar kulturell verksamhet, idrotts-, fri-
lufts- och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Nämndens verksam-
het omfattar också driften av anläggningar för fritids- och kulturändamål samt det 
ekonomiska stödet till föreningslivet. I nämndens verksamhetsområde ingår även 
den kommunala kulturskolans verksamhet och tillståndsärenden enligt lotterila-
gen. Nämnden svarar också för folkbiblioteksverksamheten, kulturminnesvården 
och museala frågor. Verksamheten ska bedrivas i samråd och i samverkan med 
den ideella sektorn. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Den sammantagna måluppfyllelsen för året är god. Målet att kommuninvånarna 
ges möjligheter till upplevelser är uppfyllt medan målet att unga är aktiva är på 
väg att uppnås. 
  
Stillasittande och fysisk inaktivitet ökar i samhället och har en negativ effekt på 
den fysiska och psykiska hälsan. Ett viktigt uppdrag och mål är att skapa miljöer 
som inbjuder och stimulerar bland annat ungdomar till rörelse och fysisk aktivitet. 
Detta görs, men det är inte i tillfredställande omfattning. Det är ett långsiktigt ar-
bete att vända trenden och där effekter och önskvärda resultat förväntas uppnås 
på sikt. 
  
Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott. Verksamheternas kostnader har 
följt budget och redovisar endast mindre avvikelser. Den kommunala kulturskolan 
fortsätter emellertid att redovisa underskott. Underskottet beror på minskad efter-
frågan att delta i musikundervisningen. Analys av orsaker till den minskade efter-
frågan ska genomföras. Sammantaget har antalet musikskoleelever inte minskat. 
De privata musikskolorna har ökat antalet elever i motsvarande grad som den 
kommunala kulturskolan minskat. 
  
Med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf) erbjöds 
nyanlända mellan 6-15 år sommaraktiviteter under åtta veckor i Åkerbyparken. 
Som exempel på aktivitet kan nämnas badutflykt till Norskogsbadet där flera av 
deltagarna med hjälp av ledarna lärde sig att simma. Tre idrottsföreningar har un-
der året tagit emot nyanlända barn och ungdomar i sin verksamhet - basket, friid-
rott och judo. Även fotbollsverksamhet har erbjudits. 
  
Den nya planvärmen på Täby IP:s konstgräsplan togs i bruk i december. Anlägg-
ningen har därmed godkänd standard för Superettan. IK Frej kommer 2018 spela 
sin fjärde raka säsong i Superettan med Täby IP som sin hemmaplan. 
  
Målet att kommuninvånarna ges möjligheter till upplevelser har uppfyllts genom 
att aktiviteter och program ökat på Täby torg och Tibble teater.  



  
 2018-03-23 

70(122)  

Bibliotekshuset renoverades och byggdes om under året och i november invigdes 
Esplanad, en mötesplats för unga vuxna och vid årsskiftet öppnade det nyreno-
verade huvudbiblioteket. Bibliotekshuset bytte därefter namn till Täby kulturhus 
och arbete kring kulturhusets utformning och innehåll pågår.  

Utvecklingsområden 

Ökad andel aktiva ungdomar 

Kultur och fritid fortsätter den långsiktiga satsningen att skapa förutsättningar för 
en aktiv fritid för ungdomar i kommunen. Olika samarbeten med skolor, studieför-
bund och föreningar för att kunna erbjuda fritidsaktiviteter som möter ungas be-
hov och önskemål har etablerats. Kultur och fritid strävar efter att ständigt invol-
vera ungdomar i kommunen i utvecklingen av utbudet. 
  
Den nya mötesplatsen Esplanad för ungdomar mellan 16–21 år invigdes i no-
vember. Under året har ungdomar varit delaktiga i framtagande av mötesplatsens 
namn och har även involverats i utvecklingen av aktivitetsutbudet. Under de fyra 
första veckorna besökte sammanlagt 847 ungdomar (257 flickor och 590 pojkar) 
Esplanad. Framgent är målsättningen att lika många flickor som pojkar ska be-
söka mötesplatsen. Exempel på aktiviteter som Esplanad erbjuder är skapande 
verkstad, konserter, musikproduktion, teater, dans, filmvisning och studieplatser. 
  
Under året har kultur och fritid arbetat med att öka nyttjandegraden av befintliga 
lokaler i kommunen. I och med detta har antalet föreningsaktiviteter ökat i kom-
munen med cirka 3 000 aktiviteter för åldern 7-20 år (från ca 65 000 till ca 
68 000). Bedömningen är dock att aktiviteterna främst har ökat i den yngre ål-
dersgruppen. Ett fortsatt arbete kvarstår därmed att stimulera ungdomar till att 
stanna kvar och/eller att börja delta i föreningslivet. 

Utbud av anläggningar 

I Täby finns god tillgång till anläggningar för idrott och fritid. Antalet aktiviteter i 
Täbys föreningsliv ökar alltjämt, vilket innebär behov av anpassade anläggningar 
för de föreningar som växer. Föreningars behov av lokaler för att skapa bättre för-
utsättningar har därför sammanställts. Detta har resulterat i en bättre täcknings-
grad i lokaler och anläggningar som tidigare har stått tomma under vissa tider. 
  
Flera nya utomhusanläggningar har tillkommit de senaste åren och fokus under 
2017 har därför avsett förvaltning för att säkerställa att utbudet håller god kvalitet. 
Friplassen vid Vallatorp är fortfarande välbesökt och det nya elljusspåret i Ensta 
lockade ca 5 000 motionärer under sommarmånaderna juli och augusti. Den mo-
bila isbanan på Täby torg förseddes med konstgräs under sommarhalvåret vilket 
skapade olika aktivitetsmöjligheter som utnyttjades av ca 30 besökare per dag 
under sommaren och än fler under vintern då den åter var isförsedd. 
   
Arbetet med att färdigställa en idrottshall med en läktarkapacitet för 500 personer 
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i Hägerneholm fortgår enligt tidsplan. Anläggningen ligger i anslutning till den pla-
nerade Hägerneholmsskolan, och arbetet sker i nära samverkan med skolan och 
den innebandyförening som ska ha värdskap för hallen. Arbetet med den nya 
simhallen vid kvarteret Rospiggen pågår. 

Måluppfyllelse   

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- 
och fritidsnämndens verksamheter under 2017 har kommunfullmäktige fastställt 
två nämndmål. 
  
Resultatet är att ett av målen har uppnåtts och att ett är på väg att uppnås. Den 
sammantagna måluppfyllelsen för kultur- och fritidsnämnden är god. För inrikt-
ningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bi-
drar till att kommunen kommer att uppnå dem. 
 
Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas nedan. 
 

Inriktningsmål Nämndmål  

Det är tryggt och 
attraktivt att leva 
och verka i Täby 

Unga i Täby är fysiskt aktiva  På väg att uppnås 

Kommentar Målet är på väg att uppnås. 

 
Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer som mäter antal deltagartillfällen i idrotts-
föreningar per invånare 13 till 16 år respektive 17 till 20 år. Indikatorvärdet är minst 66 
respektive 21 deltagartillfällen. Utfallet 2017 blev 65 respektive 23 deltagartillfällen. Sta-
tistiken bygger på det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) som är ett generellt, 
statligt aktivitetsstöd riktat till lokala och ideella ungdomsorganisationer. 

Eftersom en indikator är över och en strax under det satta indikatorvärdet bedöms målet 
vara på väg att uppnås. 

Täby kommun möjliggör kulturupplevelser  Uppnått 

Kommentar Målet är uppnått. 
 
Måluppfyllelsen bedöms med en indikator som mäter andelen deltagare som svarat att 
de upplevt aktiviteten som positiv vid åtta olika kulturevenemang. Indikatorvärdet är 
minst 50 %. Utfallet 2017 blev 96 %. 

Analys av måluppfyllelsen 

Nämndmålet Unga i Täby är fysiskt aktiva utvärderas för andra året i rad. Del-
tagartillfällen i idrottsföreningar för både yngre och äldre ungdomar har sjunkit i 
jämförelse med föregående år. Statistik visar att deltagartillfällen för ungdomar i 
åldern 13 till 16 år har sjunkit under perioden 2013-2016 från 66 till 65. Aktivitets-
nivån för ungdomar mellan 17 till 20 år har under samma period visserligen ökat 
från 21 till 23 deltagartillfällen men sjunkit från förra året då antalet var 25. I jäm-
förelse med andra kommuner har Täby kommun fortfarande ett högt antal del-
tagartillfällen. Endast två andra kommuner i Stockholms län har fler deltagartill-
fällen än Täby i båda ålderskategorierna. 
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Det finns ingen enkel förklaring till resultatet. Studien Ung livsstil visar att antalet 
deltagare i idrottsverksamhet sjunker ju äldre ungdomar blir. Målgruppen är svår 
att nå varför nya sätt att inspirera och attrahera ungdomar till fysisk aktivitet 
måste identifieras. 
  
Det är svårt att uppskatta hur stor andel barn och unga som är fysiskt aktiva utan-
för föreningslivet, eftersom det inte finns indikatorer eller tillförlitlig data som mä-
ter detta på lokal nivå. Forskning visar att fysisk aktivitet bland unga ökar när det 
finns närhet till olika typer av anläggningar, motionsspår, gym, lekplatser samt 
gång- och cykelvägar. Kommunens breda utbud av anläggningar och rekrea-
tionsytor kan sannolikt vara och framöver bli en central förutsättning för ungdo-
mars fysiska aktivitet. 
  
Nämndmålet Täby kommun möjliggör kulturupplevelser utvärderas för andra året 
i rad och riktar sig till alla invånare i kommunen genom åtta olika kulturarrange-
mang (tre författarkvällar, två föreställningar och tre sommarlovsläger). Andelen 
deltagare som beskriver att de upplevt kommunens kulturaktivitet som positiv 
överstiger indikatorvärdet nöjda besökare. Evenemangen har också varit välbe-
sökta. Föreställningarna och författarkvällarna har främst lockat kvinnor över 60 
år. Därutöver har andra kulturupplevelser, såsom skolföreställningar och bokprat, 
ägt rum under året för andra målgrupper. Sommarlovslägren har haft många del-
tagare med framgångsfaktorer såsom delaktighet, flexibla lösningar vid väderom-
slag och olika typer av aktiviteter. 

Ekonomi 

Nämndens nettokostnader uppgår till 130,9 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kom-
munens totala nettokostnader. Fördelningen av nämndens nettokostnader per 
verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är i stort oföränd-
rad jämfört med föregående år bortsett från att kostnaderna för biblioteken ökade 
2017 jämfört med år 2016. 
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För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 1,3 mnkr vilket motsva-
rar 1 % av budgeterade nettokostnader. Samtliga verksamheter redovisar i linje 
med budget eller en positiv avvikelse förutom kulturskolan samt centralt anslag.  
 

KFN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Intäkter 17,7 18,1 -0,4 2 % 18,8 

Kostnader -148,6 -150,3 1,7 1 % -144,5 

Nettokostnader -130,9 -132,2 1,3 1 % -125,6 

Budgeten är utökad med 0,2 mnkr genom ombudgetering. 

 
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende sammanställning. 
 

KFN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Idrott föreningar och hallar -40,4 -41,8 1,3 3 % -40,9 

Sport- och friluftsanläggningar -31,8 -32,7 0,9 3 % -30,6 

Kulturenheten -5,4 -5,4 0,0 0 % -5,3 

Bibliotek -22,3 -22,4 0,0 0 % -20,4 

Kulturskola -13,1 -11,9 -1,2 11 % -13,4 

Ung fritid -9,8 -11,3 1,5 13 % -9,8 

Centralt anslag -7,9 -6,7 -1,2 18 % -5,2 

Nettokostnader -130,9 -132,2 1,3 1 % -125,6 

Budgeten är utökad med 0,2 mnkr genom ombudgetering. 

 
De verksamheter som redovisar lägre kostnader än budget är Idrott, föreningar 
och hallar, sport- och friluftsanläggningar samt ung fritid. Det beror främst på att 
den vinteruppvärmda konstgräsplanen på Täby IP blev försenad. Ung fritid har 
haft fler barn och ungdomar inskrivna i fritidsklubbar och LSS-verksamhet än be-
räknat samt lägre personalkostnader på grund av vakanser. 
  
Högre kostnader än budget redovisas för kulturskolan och det centrala anslaget. 
Den negativa avvikelsen för centralt anslag beror på högre kostnader än budget 
relaterat till upprustningen av kulturhuset (f.d. bibliotekshuset) samt bytet av ad-
ministrativt system för Täbys musikskolor. Kulturskolan redovisar en negativ avvi-
kelse som beror på färre musikelever. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 43,1 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget 
med 149,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutning av nya simhallen 
och sportcentrum. 
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Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra 
delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för innevarande år. Den 
högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten. 
 

KFN Utfall Budget Avvikelse  Prognos Budget 
Prognos 

avvikelse 

(mnkr) 2017 2017 2017  totalt totalt totalt 

Upprustning lokaler i bibliotekshuset 5,0 5,0 0,0  6,0 6,0 0,0 

Upprustning av Tibble teater 0,0 4,3 4,3  13,0 13,0 0,0 

Täby IP 5,5 5,4 -0,1  40,0 40,0 0,0 

Idrottshallar och konstgräsplan 

Arninge/Ullna 
11,2 30,0 18,8  84,0 84,0 0,0 

Nytt sportcentrum – simhall 7,7 80,2 72,5  402,0 402,0 0,0 

Nytt sportcentrum – sporthallar 0,5 49,0 48,5  200,0 200,0 0,0 

Upprustning av konstgräsplaner och 
idrottsanläggningar 

2,1 11,5 9,4  18,5 18,5 0,0 

Verksamhetsanpassningar 

(mindre ombyggnad) 
4,6 4,6 0,0     

Bibliotek (meröppet) 0,5 0,5 0,0     

Inventarier 6,0 2,0 -4,0     

Summa investeringar 43,1 192,5 149,4     

De investeringar som genomförts är upprustning och verksamhetsanpassning av 
lokaler i kulturhuset (f.d. bibliotekshuset). De nyrenoverade lokalerna för Espla-
nad (f.d. jämställd mötesplats) invigdes i slutet av november, kulturskolan fick till-
gång till sina nya lokaler under hösten och bibliotekets lokaler invigdes i början av 
2018. 

Installationen av uppvärmd konstgräsplan och andra investeringar på Täby IP 
slutfördes i slutet av 2017. Nu är det en välfungerade vinteruppvärmd konstgräs-
plan. Nytt konstgräs har lagts på anläggningen i Hägernäs. 

Avvikelsen beror främst på tidsförskjutning av nya simhallen då en omarbetning 
sker av projektet för att hamna i linje med budget. Investeringarna i nytt sport-
centrum och Tibble teater är andra stora avvikelser. I verksamhetsplaneringen 
2018 har Tibble teater tagits bort i avvaktan på vidare utredningar och nytt sport-
centrum har budgeterats om. 
  
Kultur- och fritidsnämndens högre kostnader för inventarier jämfört med budget 
beror på inköp av nya inventarier till biblioteket som inte var budgeterat. 
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Socialnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Socialnämndens verksamhet vänder sig till personer som behöver stöd eller 
skydd i utsatta livssituationer. Det kan vara barn och ungdomar som riskerar att 
fara illa i sin hemmiljö och i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende eller per-
soner med beroendeproblematik. Nämndens verksamhet vänder sig även till 
äldre personer och personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar 
som är i behov av kommunens stöd och insatser. Nämndens uppgifter regleras 
bland annat i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, samt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), HSL. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Den sammantagna måluppfyllelsen för socialnämnden är god för verksamhetså-
ret 2017. Det innebär ett fortsatt arbete att trygghetsmålet inte är uppfyllt ef-
tersom känslan av trygghet är central i allt som socialnämnden ansvarar för. Ar-
betet kräver långsiktighet och tålamod samt objektiva och träffsäkra indikatorer. 
Det nuvarande trygghetsmålet följs upp genom tre olika indikatorer. De två första 
indikatorerna, som handlar om brukarnas trygghet inom hemtjänst respektive sär-
skilt boende, mäts i den nationella brukarundersökningen. I båda fallen noteras 
en minskning sedan föregående år. Den tredje indikatorn som mäter personal-
kontinuitet i hemtjänsten indikerar att målet är uppfyllt. 
 
De särskilda uppdragen under verksamhetsåret har genomförts enligt plan. Se-
niorcenter har flyttat till större och mer ändamålsenliga lokaler vilket möjliggör ett 
utökat utbud och förbättrad tillgänglighet för Täbys seniorer. Socialnämndens fo-
kusområden har genomsyrat arbetet under verksamhetsåret. När det gäller områ-
det rättssäker handläggning har implementering av möjligheten att ansöka 
elektroniskt om försörjningsstöd och följa status på sin ansökan påbörjats. Arbe-
tet med utveckling av metoden Signs of safety6 inom individ- och familjeomsor-
gen har fortgått liksom arbetet med att öka barns delaktighet genom olika meto-
der såsom utvärderingar och barnsamtal.  

Utvecklingsområden 

Mottagande av nyanlända 
Inför 2017 anvisades Täby, enligt Migrationsverkets fördelningsmodell, att ta 
emot 290 nyanlända personer. Samtliga har erbjudits kommunplacering. 248 per-
soner har bosatt sig i Täby och övriga har tackat nej till erbjuden placering. Utö-
ver dessa personer har 27 kvotflyktingar mottagits i kommunen. 

                                                      
6 Signs of safety är en metod som används för att fånga upp barn som bevittnat våld i nära relat-

ioner. 
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Under 2017 har Täby kommun anvisats att ta emot tio asylsökande barn. Totalt 
ansvarar kommunen för närvarande för 129 barn som är placerade såväl inom 
som utom kommunen. Antalet asylsökande barn i kommunen är färre än vad som 
antogs inför 2017. Förklaringen är att färre än väntat har anvisats till kommunen 
samt att flera ungdomar fyllt 18 år och därmed övergått till Migrationsverkets an-
svar. 
  
Rätt stöd och rättssäker handläggning 
Inom myndighetsutövning handlar god kvalitet om rättssäker och effektiv hand-
läggning samt att målsättningen med beslutade insatser uppnås. För att säkra 
och utveckla handläggningsprocessen har olika aktiviteter genomförts, till exem-
pel utbildningsinsatser och genomgång av ärenden i grupp. På individnivå har 
återkommande uppföljning av behov och insatser genomförts. 
  
Kvalitet ur ett brukarperspektiv uppnås framförallt i mötet mellan brukare och 
medarbetare. Socialnämnden har under året fokuserat på att utveckla den syste-
matiska uppföljningen på individnivå, exempelvis genom införandet av det be-
hovsinriktade och systematiska arbetssättet IBIC ("individens behov i centrum"), 
implementering av metoden "Signs of safety" och utvärdering och barnsamtal för 
att öka barns delaktighet. 
  
Ur ett beställarperspektiv måste socialnämnden säkerställa att de utförare som 
godkänns motsvarar de krav som formulerats och att uppdrag utförs enligt avtal. 
Resultatet av uppföljningarna har kommunicerats med respektive utförare i syfte 
att åstadkomma kvalitetsförbättringar. 
  
Under året har socialnämnden tillsammans med kommunens kontaktcenter arbe-
tat med att utveckla hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål samt rap-
portering av avvikelser. Då det skedde ett byte av rapporteringssystem vid halv-
årsskiftet, är resultaten och uppföljningarna i dagsläget inte helt färdigställda. 
  
En majoritet av de synpunkter och klagomål som registrerades avsåg hämtning 
och lämning i samband med så kallade turbundna resor. Även när det gäller avvi-
kelser var dessa resor ett dominerande område. Såväl synpunkter och klagomål 
som avvikelser används av nämndens verksamheter som ett underlag i det lö-
pande förbättringsarbetet.  
  
Ökad tillgänglighet och service 
Kommunens kontaktcenter har bidragit till en ökad tillgänglighet och service ge-
nom att svara på frågor och lämna allmän information om socialnämndens verk-
samhet. 
  
Under året påbörjades implementering av möjligheten att ansöka om försörj-
ningsstöd via kommunens hemsida genom en så kallad e-ansökan. Den enskilde 
har därigenom fått möjlighet att följa status på sin ansökan. 
 
Förebyggande arbete 
Förebyggande insatser utgör en väsentlig del av socialnämndens arbete, där en 
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framgångsfaktor är samverkan med föreningar, organisationer och andra verk-
samhetsområden i kommunen. Ett exempel är projektet "Främja skolnärvaro", 
där socialnämnden och utbildningsområdet inlett samverkan i syfte att minska 
den problematiska skolfrånvaron och den psykiska ohälsan hos barn och ungdo-
mar. Projektet ska pågå under en treårsperiod. 
  
En del i det förebyggande arbetet handlar om sysselsättning. Individual place-
ment and support (IPS) är ett individuellt anpassat stöd som kan bidra till att per-
soner med psykiatriska funktionsnedsättningar kan få ett arbete på den öppna ar-
betsmarknaden. Stödet, som ges direkt på arbetsplatsen, har i förhållande till 
andra typer av rehabiliterande insatser visat sig bidra till en snabbare återgång till 
arbetslivet. Sex personer har fått möjlighet att övergå från daglig verksamhet eller 
sysselsättning till arbete eller praktik. Detta har möjliggjorts genom samverkan 
med samordningsförbundet Södra Roslagen och deltagande i samordningsför-
bundet MIA-projekt (Mobilisering Inför Arbete) samt ett nära samarbete med För-
säkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
  
För äldre kommuninvånare bedrivs en stor del av det förebyggande arbetet vid 
Seniorcenter, vars målgrupp är personer som av olika skäl inte kan ta del av det 
allmänna aktivitetsutbudet i kommunen. Verksamheten bedrevs tidigare i lokaler 
vid Biblioteksgången, men har under året flyttat till mer ändamålsenliga lokaler i 
Lyktans seniorboende. De nya lokalerna har gjort det möjligt att bättre anpassa 
verksamhetens innehåll till efterfrågan och behov samt att ta emot fler besökare. 
  
Särskilda uppdrag 

 Vård- och omsorgsboendet Attundagården har övergått i kommunal regi 
från och med september. Bytet av utförare skedde i nära samverkan mel-
lan utförarna och utan någon påverkan för brukarna. Majoriteten av de an-
ställda valde att gå över till kommunen. Övergången innebär att två av 
elva särskilda boenden i kommunen numera drivs i kommunal regi. 

 Dialogforum med utförare har genomförts i vilka även kommunens nä-
ringslivssekreterare deltagit. Som exempel kan nämnas särskilt dialogfo-
rum för att ur ett utförarperspektiv belysa utformning av krav och villkor in-
för upphandlingen av Tibblehemmet samt särskilda fora inför införandet 
av nya ersättningsmodeller och nya förfrågningsunderlag.  

 För att utveckla den uppsökande verksamheten i syfte att upplysa om so-
cialtjänsten och erbjuda stöd till enskilda och grupper, har nämnden bland 
annat prioriterat informationsarbetet inom Stödcentrum i syfte att nå fler 
brottsoffer. Arbetet har bedrivits genom besök på skolor och informations-
filmer på webben. Den uppsökande verksamheten riktad till äldre utan in-
satser från socialnämnden har fokuserat på gruppen 83 år och äldre. 
Cirka 480 personer har kontaktats, varav merparten via brev. I 12 fall har 
kontakten genererat vidare kontakter med biståndshandläggare. 
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Måluppfyllelse   

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av socialnämndens verksamheter 
under 2017 har kommunfullmäktige fastställt två mål. 
  
Resultatet är att ett mål är uppnått och ett är inte uppnått. Den sammantagna 
måluppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är 
bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kom-
munen kommer att uppnå dem. 
  

Inriktningsmål Nämndmål  

Det är tryggt och 
attraktivt att leva 
och verka i Täby 

Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet  Inte uppnått 

Kommentar Målet har inte uppnåtts.  

 
Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer: 

 Andel brukare (65 år - w) som är trygga med sin hemtjänst. Indikatorvärde minst 
88 procent. Utfall 82 procent. 

 Andel brukare (65 år - w) i särskilt boende som är trygga med sitt boende. Indi-
katorvärde minst 89 procent. Utfall 82 procent. 

 Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. Indikatorvärde 
högst 12 personer. Utfall 11 personer. 

Då två av tre indikatorer inte uppnår beslutad nivå anses målet inte vara uppnått. 

Verksamheter 
som finansieras 
av Täby kommun 
håller hög kvalitet 

Verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet  Uppnått 

Kommentar Målet har uppnåtts. 
 
Måluppfyllelsen bedöms med fyra indikatorer 

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn. Indikatorvärde 
minst 80 procent. Utfall 81 procent.  

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn. Indikatorvärde minst 92 
procent. Utfall 87 procent. 

 Validerad smärtskattning i palliativregistret för särskilt boende i Täby kommun. 
Indikatorvärde minst 81 procent. Utfall 83 procent. 

 Informationsindex för socialnämndens verksamheter på kommunens webbplats. 
Indikatorvärde minst 79. Utfall 88. 

För att målet ska bedömas som uppnått krävs att indikatorvärdet ska vara uppfyllt på 
minst två tredjedelar av indikatorerna. Då tre av fyra indikatorer har uppfyllda indikatorvär-
den anses målet vara uppnått. 

Analys av måluppfyllelsen 

Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet 
De två första indikatorerna, som handlar om i vilken grad brukarna upplever att 
de är trygga med sin hemtjänst eller sitt särskilda boende, mäts i den nationella 
brukarundersökningen. Upplevelsen av trygghet kan påverkas av en rad faktorer, 
där kontinuitet har stor betydelse. Organisatoriska förändringar (till exempel byte 
av utförare i särskilt boende) eller förändrade arbetssätt (till exempel förändrat ar-
betssätt inom hemtjänsten) är exempel på omständigheter som kan ha påverkat 
brukarens upplevelse av trygghet med insatsen. 
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För andra året i rad mottog Täby kommun statliga stimulansmedel för ökad be-
manning i särskilt boende. Regeringens syfte med satsningen är bland annat att 
den ökade bemanningen ska bidra till höjd kvalitet och ökad trygghet. Samtliga 
utförare har haft möjlighet att ta del av medlen, fyra (som tillhör samma koncern) 
har avstått. Då resultatet för indikatorn trygghet försämrats något sedan föregå-
ende år, är det oklart i vilken utsträckning stimulansmedlen faktiskt har påverkat 
brukarnas upplevelse av trygghet. Socialnämnden behöver därför överväga ytter-
ligare trygghetsskapande åtgärder 
  
För äldre som är beroende av stöd är personkontinuitet (d v s att den äldre får 
träffa ett mindre antal personal som han eller hon känner igen) en viktig trygg-
hetsaspekt. En av indikatorerna mäter därför antalet personal som en brukare 
med hemtjänst möter under en 14-dagarsperiod. Under året har brukare inom 
hemtjänsten mött i genomsnitt 11 personer, vilket är en person mindre än indika-
torvärdet (12). Genomsnittet i riket var 15 personer. 
  
Trygghet är ett mångfacetterat och komplext begrepp. För att ge ett bredare per-
spektiv på brukarens upplevelse av trygghet kan fortsättningsvis valet av indika-
torer behöva ses över och utvecklas. 
  
Verksamheter som finansieras av socialnämnden håller hög kvalitet 
De två första indikatorerna som avser brukarnas helhetsbedömning mäts i den 
nationella brukarundersökningen. 2017 var andelen positiva svar 81 procent i 
särskilt boende och 87 procent i hemtjänsten. För särskilt boende är resultatet 
det samma som 2016. Det bibehållna resultatet kan till viss del förklaras med de 
särskilda satsningar (statliga stimulansmedel, kvalitetsbonus) som fördelats un-
der året. I förhållande till övriga kommuner i länet har Täby förbättrat sin place-
ring, då resultatet för ett flertal kommuner har försämrats jämfört med 2016. 
Brukarbedömningen för hemtjänst har försämrats något och når för 2017 inte upp 
till indikatorvärdet. En påverkansfaktor kan ha varit de förändrade arbetssätt som 
övergången till ny ersättningsmodell (med bland digital inrapportering av utförd 
insats) innebar. I den utvärdering av den nya ersättningsmodellen som gjordes 
under hösten, ansågs dock att det var för tidigt att bedöma modellens effekter ur 
ett brukarperspektiv, varför antagandet om påverkansfaktor är något osäkert. 
  
Indikatorn som avser validerad smärtskattning registrerad i det nationella pallia-
tivregistret ingår i kvalitetsbonusmodellen. Det första bonusåret 2016 var andelen 
avlidna som smärtskattats under sista levnadsveckan 78 procent. År 2017 var an-
delen 83 procent och indikatorvärdet är därmed uppnått. Kvalitetsbonusen har 
möjliggjort en tydlig styrning vilket har påverkat resultatet i positiv riktning. 
  
Den fjärde och sista indikatorn baseras på Sveriges Kommuner och Landstings 
undersökning "Information till alla". Där undersöks tillgänglighet och information 
på kommunernas webbplatser. Tidigare år har externa granskare genomfört mät-
ningen men från och med 2016 gör varje kommun en självgranskning av sin egen 
webbsida. Resultatet är därför inte direkt jämförbart mellan åren. Utfallet för soci-
alnämndens verksamheter var 89. 
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Ekonomi 

Nämndens nettokostnader uppgår till 1 074,5 mnkr, vilket motsvarar 33 % av 
kommunens totala nettokostnader. Fördelningen av nämndens nettokostnader 
per verksamhet framgår av nedanstående diagram och är i stort sett oförändrad 
jämfört med föregående år. 
  

 
 
Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verk-
samhet och regiform. 
  

 
  
Andelen egen regi inom vård- och omsorgsboende har ökat jämfört med 2016. 
Anledningen är att verksamheten på Attundagården, som tidigare varit upphand-
lad enligt LOU, övergick i egen regi den 1 september. Inom boende LSS har an-
delen egen regi också ökat efter de senaste årens inflyttningar i nya boenden 
som bedrivs i egen regi. 
  
För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 41,7 mnkr vilket mots-
varar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en negativ avvi-
kelse för anslagsfinansierad verksamhet med 16,1 mnkr. För volymer är avvikel-
sen positiv med 53,3 mnkr och för egen regi är avvikelsen positiv med 4,5 mnkr. 
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Fördelning av nettokostnader på volym, anslag och egen regi framgår av nedan-
stående sammanställning. 
  

SON Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Anslag -251,9 -235,8 -16,1 7 % -219,5 

Volym -821,2 -874,5 53,3 6 % -811,3 

Egen regi -1,4 -5,9 4,5  -3,1 

Nettokostnader -1 074,5 -1 116,2 41,7 4 % -1 033,9 

Budget 2017 har utökats med 5,9 mnkr genom ombudgetering 

Nettokostnader för anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. 
Posten innehåller kostnader för bl.a. biståndsbedömning, persontransporter (tur-
bundna resor) och flera insatser inom individ- och familjeomsorg. Nämnden redo-
visar högre nettokostnader än budgeterat och avvikelsen beror huvudsakligen på 
högre kostnader för persontransporter. 
  
Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per bru-
kare/dygn/dag/timme. Posten innehåller kostnader för bland annat hemtjänst, 
särskilt boende, boende LSS och daglig verksamhet LSS. Utfallet visar lägre 
kostnader än budgeterat och störst är avvikelserna för hemtjänst och boende 
LSS. 
  
I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som 
Täby bedriver i kommunal regi inom äldreomsorg och omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Totalt sett är resultatet positivt och de verksamheter som 
ombudgeterat underskott från föregående år, har minskat eller eliminerat under-
skotten under året. 

Nettokostnader per verksamhet (volym och anslag) 

Fördelningen av nettokostnader för volym och anslag per verksamhet framgår av 
nedanstående sammanställning. 
 

SON Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Äldreomsorg -557,2 -575,8 18,6 3 % -553,5 

Funktionsnedsättning -351,0 -369,2 18,3 5 % -326,7 

IFO -149,9 -151,9 2,0 1 % -135,5 

Samordnad verksamhet -15,1 -13,4 -1,7 13 % -15,0 

Nettokostnader -1 073,1 -1 110,3 37,2 3 % -1 030,8 

I nedanstående tabell framgår utfall jämfört med budget och föregående år för vo-
lymer och nyckeltal inom äldreomsorg. 
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SON Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Äldreomsorg 2017 2017  % 2016 

VOLYMER      

Vård- och omsorgsboende (årsplatser) 543 536 7,0 1 % 522 

Korttidsboende (dygn) 2 998 3 650 -652 18 % 7 737 

Hemtjänst (timmar)* - 532 788 - - 467 611 

À-PRISER (kr netto)      

Vård- och omsorgsboende (per årsplats) -558 839 -572 344 13 505 2 % -546 394 

Korttidsboende (per dygn) -2 151 -2 062 -89 4 % -1 912 

Hemtjänst (per timme)* - -300 - - -319 

*Hemtjänstvolymen rapporterades under 2017 som antal insatser. Eftersom det inte går att räkna om denna vo-
lym till timmar kan utfallsuppgifter för 2017 inte lämnas. 

 
Antalet årsplatser i vård- och omsorgsboende är något fler än budgeterat men 
kostnaden per plats något lägre. Förklaringen till det lägre à-priset är huvudsakli-
gen att andelen platser som upphandlats på individavtal har minskat. Genom-
snittspriset för platser på individavtal är högre än det för platser upphandlade en-
ligt LOV7 och LOU8. 
  
Behovet av korttidsplatser har fortsatt att minska, om än i en lägre takt än föregå-
ende år, vilket reflekteras i avvikelsen på 652 dygn. Det beräknade à-priset för 
korttidsplatser är högre än budgeterat och förklaringen är att den senaste upp-
handlingen resulterade i ett högre pris per dygn. 
  
Av nedanstående sammanställning framgår utfall jämfört med budget och föregå-
ende år, för volymer och nyckeltal inom omsorg om personer med funktionsned-
sättning. 
  

                                                      
7 Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill 
konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av 
utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten 
8 Lagen om offentlig upphandling 
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SON Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Funktionsnedsättning 2017 2017  % 2016 

VOLYMER      

Boende LSS (årsplatser) 136 152 -16 11 % 134 

Personlig ass SFB (timmar) 108 160 121 104 -12 944 11 % 117 972 

Daglig verksamhet LSS totalt (dagar) 44 279 47 513 -3 234 7 % 44 967 

Hemtjänst SoL (timmar)* - 23 450 - - 25 047 

Vård- och omsorgsboende, HVB SoL (årspl.) 17 21 -4 19 % 15 

À-PRISER (kr netto)      

Boende LSS (per årsplats) -1 003 588 -982 767 20 821 2 % -954 954 

Personlig ass SFB (per timme) -304 -301 3 1 % -298 

Daglig verksamhet LSS (per dag) -944 -908 36 4 % -979 

Hemtjänst SoL (per timme)* - -318 - - -335 

Vård- och omsorgsboende, HVB SoL  

(per årsplats) 
-728 411 -836 887 -108 475 13 % -760 867 

* Hemtjänstvolymen rapporterades under 2017 som antal insatser. Eftersom det inte går att räkna om denna 
volym till timmar kan utfallsuppgifter för 2017 inte lämnas. 

Antalet årsplatser för boende LSS är färre än budgeterat. Det rör sig främst om 
boende för vuxna och förklaringen är förseningar i inflyttningar samt brist på bo-
enden. 
  
Antalet årsplatser i vård- och omsorgsboende är något färre än budgeterat. Be-
hovet av denna insats har inte varit på den nivå som förväntats. Insatsens à-pris 
är lägre än budgeterat till följd av att boenden för brukare med höga à-priser av-
slutats under året. 
  
Daglig verksamhet redovisar lägre volymer än budgeterat. Insatsen visar däremot 
på högre à-pris till följd av tillkomst av nya brukare med högre nivåer. 
  
Av nedanstående sammanställning framgår utfall jämfört med budget och föregå-
ende år, för volymer och nyckeltal inom individ- och familjeomsorg. 
 

SON Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Individ- och familjeomsorg 2017 2017  % 2016 

Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll) 220 330 -110 33 % 194 

Försörjningsstöd (kr per hushåll och år) 64 540 75 455 -10 900 14 % 92 681 

À-pris för 2016 har justerats jämfört med årsredovisning 2016. À-pris redovisar nettokostnader per hushåll i tabellen. För 

nyanlända hushåll erhålls bidragsintäkter från Migrationsverket vilket sänker netto kostnaderna per hushåll. 
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Färre hushåll än budgeterat har fått försörjningsstöd under året. Det beror främst 
på att mottagandet av nyanlända förskjutits i tiden vilket ledde till att antalet utbe-
talningar av försörjningsstöd blev lägre än budgeterat under första halvåret. 
 
Kostnaderna per hushåll har varit lägre än budgeterat. Det beror bland annat på 
att färre nyanlända än planerat togs emot under första halvåret och på lägre ge-
nomsnittliga boendekostnader. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 16,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget 
med 97,3 mnkr. Avvikelsen beror dels på tidsförskjutningar gällande uppförandet 
av nya gruppbostäder (LSS) och ett HVB för asylsökande barn, dels på att vissa 
projekt kräver ytterligare utredning. 
  
Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra 
delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för innevarande år. Den 
högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten. 
 

SON Utfall Budget Avvikelse  Prognos Budget 
Prognos 

avvikelse 

(mnkr) 2017 2017 2017  totalt totalt totalt 

LSS servicebostäder 0,0 8,0 8,0  0,0 50,0 50,0 

Bostäder inom socialpsykiatri 0,0 15,0 15,0  0,0 18,0 18,0 

LSS gruppbostäder 11,4 34,2 22,8  130,0 130,0 0,0 

HVB-hem för asylsökande barn 0,9 42,5 41,6  44,0 44,0 0,0 

Verksamhetsanpassning  

(mindre ombyggnad) 
1,9 5,6 3,7     

Inventarier nya boenden 0,0 5,0 5,0     

Inventarier 1,8 3,0 1,2     

Summa investeringar 16,0 113,3 97,3     

Budget 2017 är utökad med 46,3 mnkr genom ombudgetering 

  



  
 2018-03-23 

85(122)  

Barn- och grundskolenämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Barn- och grundskolenämnden är styrelse för och har ansvar för driften av den 
kommunala skolan som omfattar förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola 
och fritidshem, kommunal förskola och öppna förskolan. Utöver de kommunala 
verksamheterna finansierar nämnden, genom bidrag i form av peng, verksam-
heten för Täbyfolkbokförda barn och elever i fristående skolor, fritidshem, försko-
lor och annan pedagogisk verksamhet (t.ex. familjedaghem) i och utanför Täby 
kommun. Skolinspektionen utövar tillsyn och granskar skolväsendets kvalitet oav-
sett huvudman. Barn- och grundskolenämnden i Täby ansvarar för de kommu-
nala verksamheterna och har en insynsrätt i de fristående skolverksamheterna. 
Nämnden ansvarar vidare för tillsynen av fristående förskola, annan pedagogisk 
verksamhet och fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt, ett 
tillsynsansvar som är kopplat till nämndens godkännande. Skolinspektionen kon-
trollerar i sin tur att kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Täbys förskolor och grundskolor håller fortsatt en hög kvalitet, och kunskapsre-
sultaten är exceptionella. Bland elever i årskurs 9 som gått merparten av grund-
skoletiden i Täby kommuns verksamheter är kunskapsnivån bättre än föregående 
läsår. Avseende resultatet från den årliga Våga Visa-enkäten ges ett något lägre 
resultat jämfört med föregående år men totalresultatet är fortsatt bättre för samt-
liga svarsgrupper jämfört med snittet för de deltagande kommunerna. 
 
Den sammantagna måluppfyllelsen för året är god.  Andelen elever som minst 
når upp till kunskaper motsvarande betyget E i alla ämnen ökar jämfört med före-
gående år i de kommunala skolorna, men når ännu inte upp till det långsiktiga in-
dikatorsvärdet om 100 procent. Utfallet för det genomsnittliga meritvärdet översti-
ger indikatorsvärdet och är en kraftig förbättring jämfört med föregående läsår.  
 
Den kontinuerliga förbättringen avseende andel elever som når kunskaper mot-
svarande betyget E i alla ämnen och avseende meritvärde tillsammans med att 
andelen elever som väljer kommunal skola ökar visar att det långsiktiga arbetet 
med ökad tillgänglighet ger resultat snabbare än förväntat.  
 
Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats i en positiv rikt-
ning vilket har skapat bättre möjligheter att identifiera framgångsfaktorer och ut-
vecklingsområden.  
 
Förtroendet för Täbys förskolor är fortsatt högt men inte tillfredställande och kom-
munens regelbundna tillsyn visar att det systematiska kvalitetsarbetet behöver ut-
vecklas. 
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Det långsiktiga arbetet med tillgängligt lärande - bland annat genom digitalisering 
- fortsätter utvecklas, och är en bidragande orsak till de förbättrade resultat som 
flera skolor uppnår. Samtliga kommunala skolor deltar i det treåriga forsknings- 
och utvecklingsprogrammet, Inkluderande lärmiljöer i regi av Ifous9 som är ett fri-
stående forskningsinstitut. De koncerngemensamma satsningarna på tillgängligt 
lärande, ökat analysdjup och pedagogisk professionsutveckling kommer att fortgå 
för att varje elev, oberoende av sina individuella förutsättningar och erfarenheter, 
styrkor och behov att ges fysisk och kognitiv möjlighet till effektivt lärande i ett ge-
mensamt sammanhang. 
 
Nämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Täbys verksamhet i egen regi 
redovisar ett visst ackumulerat underskott och står därför inför strama ekono-
miska förutsättningar de kommande åren, då verksamhetens ambition är att 
spara in hela det ackumulerade underskottet under år 2018. 
 
Ytterligare fördjupningar av försteläraruppdraget har genomförts, kompetensut-
vecklingsprogrammet Täby Akademi för Pedagogisk Professionsutveckling har 
implementerats och tillsammans med de långsiktiga pedagogiska strategierna tar 
Täby ytterligare steg mot Sveriges högsta utbildningskvalitet. 

Utvecklingsområden 

Mottagande av nyanlända 

Under 2017 har antalet nyanlända barn och elever i Täby minskat i relation till 
2016, och som en följd av det har organisationen runt nyanländas skola och för-
skola förts över till det ordinarie linjearbetet. 
  
Totalt har 125 nyanlända elever fått skolplats i Täbys kommunala grundskolor un-
der året. Samtliga elever har fortsatt kunnat erbjudas skolplats inom tidsramen 
om två månader efter ankomst. Samtliga nyanlända elever under 2017 har sin 
undervisning i skolornas ordinarie undervisningsgrupper. 
  
Under året har 39 nyanlända barn varit inskrivna i förskola. De flesta platserna 
avslutades vid halvårsskiftet i samband med att Migrationsverket avslutade verk-
samheten på Täby park hotell och placerade ut barnfamiljerna runt om i landet. 
  
Eleverna uttrycker att de trivs i sina skolor och elevgrupper. Språkutvecklingen på 
svenska och elevernas kunskapsutveckling är positiv, men kopplingen mellan 
kursplan och kunskapskrav behöver tydliggöras ytterligare. Under höstterminen 
har cirka 1 100 elever deltagit i modersmålsundervisning och studiehandledning. 

                                                      

9 Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Ifous är ett fristående forsknings-
institut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. 
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Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

Det kontinuerligt förbättrade lärandet för alla elever i Täby kommun är bland an-
nat en följd av barn- och grundskolenämndens systematiska kvalitetsarbete, som 
inneburit en fördjupad analys och förbättrad verksamhetskvalitet. 
  
Under året har utvecklingsfokus legat på analys av resultat, bland annat avse-
ende uppföljning av de uppfattningar eleverna uttrycker om trivsel, trygghet och 
delaktighet i enkäter, för att kunna genomföra adekvata förändringar. 
  
Satsningar på dessa områden syftar till att ge alla barn och elever förutsättningar 
för lärande och förbättrade kunskapsresultat. I enlighet med FN:s barnrättskom-
mitté är det också viktigt att det tas ett helhetsgrepp kring barnets rätt att komma 
till tals och att barnets åsikter beaktas. 
  
Årets enkätresultat visar att den upplevelse av trygghet och trivsel som eleverna i 
Täby kommuns skolor uttrycker fortsatt är god, men att det fortfarande finns ut-
rymme för förbättringar. Elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande är 
ännu inte på en tillfredställande nivå. Uppdraget utifrån resultatet till huvudman-
nen och skolenheterna är att utveckla både gemensamma och enhetsspecifika 
strategier för att nå en större delaktighet. 
  
I sina kvalitetsredovisningar beskriver flertalet skolor orsakssamband mellan ar-
betssätt och resultat, vilket gör det möjligt att utveckla organisation, kompetens 
och pedagogik för elevernas än mer effektiva lärande och förbättrade trivsel och 
trygghet. 
  
För fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan har de 
fristående huvudmännen bjudits in dels att delta i kompetensutveckling på områ-
det, dels att använda kommunens digitala system för systematiskt kvalitetsar-
bete. 

Utveckling av tillgängligt lärande med effekter på didaktik och organi-

sation 

Tillgängligt lärande är den pedagogiska strategi som barn- och utbildningsnämn-
den slagit fast för att ge varje enskilt barn och elev de bästa förutsättningarna att 
lära utifrån sina specifika förutsättningar i ett gemensamt sammanhang. 
  
Utvecklingsarbetet pågår genom bland annat omfattande kompetensutveckl-
ingsinsatser i grundskola och förskola, och genom Täby kommuns deltagande i 
Ifous forsknings- och utvecklingsprojektet Inkluderande lärmiljöer tillsammans 
med åtta andra kommuner och Borås högskola. 
  
Som en följd av det långsiktiga utvecklingsarbetet kan nu positiva resultat börja 
skönjas. Kunskapsresultaten i form av meritvärde och andelen elever med minst 
betyget E i alla ämnen förbättras, och även om det inte ännu går att fastslå en 
tydlig tendens att fler elever väljer Täbys kommunala skolor med anledning av 
det långsiktiga arbetet med ökad tillgänglighet finns återkoppling från vårdnads-
havare som pekar i den riktningen. 
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Utveckling av digitala verktyg för tillgängligt lärande 

I arbetet med att göra lärandet tillgängligt och ge varje elev de bästa förutsätt-
ningarna att lära utifrån sina specifika förutsättningar är utveckling av den digitala 
kompetensen och de digitala verktygen en viktig faktor. 
  
Digitala grundstrukturer i form av en gemensam teknisk plattform, en hög dator-
täthet och en gemensam struktur för wi-fi-nätverk är nu etablerad på alla kommu-
nala skolor, och Täby kommun mottog i våras ett hedersomnämnande för arbetet 
med att via digitalisering öka tillgängligheten i lärandet för alla elever i utmärkel-
sen Guldtrappan som uppmärksammar digital skolutveckling. 
  
De digitala lärresurserna ska ha en lika naturlig plats som de konventionella med-
len, och den digitala kompetensen bland pedagoger förbättras kontinuerligt ge-
nom bland annat kollegialt lärande. 

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget 

För att varje elev i varje situation ska ha förutsättningar för ett effektivt lärande är 
såväl kompetensutveckling som rekrytering av lärare centralt. Såväl nationellt 
som lokalt innebär lärarbristen att det är en utmaning att rekrytera och behålla 
medarbetare med adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget. Ett konti-
nuerligt arbete pågår för att bibehålla och förstärka Täby kommuns status som at-
traktiv arbetsgivare. 
  
Under våren slutfördes planeringsarbetet inför Täby Akademi för pedagogisk pro-
fessionsutveckling, en struktur som syftar till att varje medarbetare och varje för-
skole- och skolenhet får adekvat kompetensutveckling utifrån kommunens, en-
hetens och individens behov för kontinuerligt förbättrade resultat. I samma syfte 
fortsätter också kompetensutvecklings-, forsknings- och utvecklingsinsatser i 
samarbete med Borås högskola och Harvard Graduate School of Education. 
  
Samtliga förstelärare har ett tydligt perspektiv på att inom försteläraruppdraget vi-
dareutveckla strategier och arbetssätt för att öka graden av tillgängligt lärande. 
  
Då andelen medarbetare med direkta och indirekta erfarenheter av såväl nation-
ella som internationella utvecklingsprogram ökar höjs också den generella kom-
petensnivån på skolorna kring hur arbete med att tillgänglighetsgöra undervis-
ningen kan ske. För läsåret 2016/2017 är andelen lärare med pedagogisk hög-
skolexamen 84 procent i Täby kommuns grundskolor. 
  
Täby kommun har tillsammans med de fackliga parterna tagit fram nya lönekrite-
rier för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. I kriterierna förtydligas att ele-
vernas kunskapsresultat, trygghet, trivsel och inflytande är i fokus för medarbetar-
nas löneutveckling. 

Måluppfyllelse   

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
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nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- 
och grundskolenämndens verksamheter under 2017 har kommunfullmäktige fast-
ställt tre mål. 
  
Resultatet är att ett av målen har uppnåtts, ett är på väg att uppnås och ett har 
inte uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för barn- och grundskolenämn-
den vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med 
hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 
 

Inriktningsmål Nämndmål  

Verksamheter 
som finansieras 
av Täby kommun 
håller hög kvalitet 

Eleverna når högt ställda kunskapskrav  Uppnått 

Kommentar Målet är uppnått. 
 
Måluppfyllelsen bedöms med fem indikatorer där de kommunala och fristående grundsko-
lornas resultat vägs samman och där indikatorer om elevers kunskapsresultat är viktade 
tyngre och därmed ges en större betydelse. 
 
För indikatorn andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen understiger utfallet 
90,4 procent (exklusive nyanlända elever) indikatorsvärdet på 100 procent. (Utfall kom-
munala: 92, utfall fristående 89,3)  
 
För indikatorn genomsnittligt meritvärde överstiger utfallet 265,6 (årskurs 9, exklusive ny-
anlända elever) indikatorsvärdet på 255. (Utfall kommunala: 263,2, Utfall fristående: 
267,2).  
 
För två av de tre lägre viktade indikatorerna överträffar respektive tangerar utfallen indika-
torsvärdena. Det tredje understiger indikatorvärdet på total nivå: 
 
Andel elever som anger att de upplever att de genom skolarbetet blir nyfikna på att lära 
sig mer (utfall kommunala:65, utfall fristående:64, totalt:65. Indikatorsvärde 65 procent). 

 
Andel elever som anger att de upplever att de kan påverka sitt val av arbetssätt (utfall 

kommunala:65, utfall fristående:78, totalt:71. Indikatorsvärde 75 procent) 

 
Andel elever som anger att de upplever att fritidshemmet bidrar till deras lärande (utfall 
kommunala:88, utfall fristående:78, totalt:82. Indikatorsvärde 80 procent). 

I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till ut-
veckling utifrån sina förutsättningar och behov 

 Inte uppnått 

Kommentar Målet är inte uppnått 
 
Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av indikatorn "andelen granskade förskolor 2016/2017 
med ett pedagogiskt index om minst 3". Utfallet (92 procent) når inte upp till målvärdet om 
100 procent.  Sju av 83 granskade förskolor nådde inte upp till godkänd nivå.   

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt  På väg att uppnås 

Kommentar Målet är på väg att uppnås. 
 
Måluppfyllelsen mäts med hjälp av två indikatorer från enkäten Våga Visa; Andelen vård-
nadshavare som kan rekommendera sitt barns förskola och andelen elever i årskurs 3,6 
och 8 som kan rekommendera sin skola. För förskola understiger utfallet (89 procent) in-
dikatorsvärdet om 92 procent. Avseende skola överstiger utfallet på 85 procent (kommu-
nala: 84, fristående: 86) indikatorsvärdet om 80 procent.   

Då en indikator uppnått beslutad nivå anses målet vara på väg att uppnås. 
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Analys av måluppfyllelsen 

Arbetet med det tillgängliga lärandet har varit framgångsrikt och det ökade foku-
set på analys ger goda förutsättningar att identifiera utmaningar och framgångs-
rika arbetssätt. Det finns bland medarbetarna en ökad öppenhet kring områden 
som behöver förbättras och rektorer har fler och bättre verktyg för att genomlysa 
verksamheten än tidigare. 
 
Vårdnadshavarnas förtroende för de förskolor som finns i kommunen är inte till-
räckligt högt, och vid tillsynsbesök hos de fristående förskolorna har också kon-
staterats att hos några huvudmän kvarstår utmaningar avseende det systema-
tiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med vårdnadshavares missnöje med några 
förskolehuvudmäns förändrade verksamhetsinriktning förklarar det delar av de 
otillfredsställande resultaten. 
 
För de kommunala skolorna har meritvärdet för elever i årskurs 9 som gått mer-
parten av grundskoletiden i Täby kommuns skolor ökat med nio poäng från före-
gående år och andelen som uppnått betyget minst A-E i alla ämnen har ökat med 
0,8 procentenheter. 
 
Det långsiktiga arbetet med att utveckla ett tillgängligt lärande för varje elev uti-
från elevens förutsättningar och behov har bidragit till resultatförbättringen. Dels 
finns tecken på att elever som tidigare sökte sig till specialiserade skolor i större 
utsträckning bedömer att deras behov blir tillgodosedda i den kommunala verk-
samheten, dels genom att elever som tidigare inte nådde kunskapskraven idag 
gör det i större utsträckning, och dels genom att elever har höjt sina kunskapsni-
våer till nivåer som motsvarar högre betygsnivåer. Men även om flertalet skolor 
uppnår förbättrade kunskapsresultat finns en stor variation mellan skolornas re-
sultatnivåer. 
 
Elever i Täby kommuns pedagogiska verksamhet anger generellt att de trivs och 
känner sig trygga. Dock kvarstår utmaningar för flera skolor i att säkerställa fram-
för allt en trygg fysisk skolmiljö, och i enkäter anger fortfarande en alltför stor an-
del elever (35 procent i årskurs 6 och 8 sammanvägt) att de inte känner till vad 
som krävs för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. 
 
På flera skolor än tidigare fördjupas elevernas delaktighet bland annat genom att 
enkätsvar om trivsel, trygghet och delaktighet följs upp med fördjupad dialog med 
eleverna. Därmed får eleven möjlighet att förtydliga de utvecklingsområden de 
upplever, och möjligheterna att utveckla såväl arbetssätt för trygghet, trivsel och 
delaktighet som effektivare arbetssätt för elevens kunskapsutveckling. 
 
Analys av skolornas kvalitetsredovisningar visar dock att det tillgängliga lärandet 
trots de förbättringar som gjorts ännu inte innebär att varje elev i varje samman-
hang ges de bästa förutsättningarna för sitt lärande, varför det är angeläget att 
utvecklingsarbetet fortsätter med ytterligare förbättrad struktur, dialog och uppfölj-
ning av resultat.  
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Ekonomi 

Nämndens nettokostnader uppgår till 1 394,2 mnkr, vilket motsvarar 43 % av 
kommunens totala nettokostnader. 
  
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende diagram. Fördelning är ungefär den samma som föregående år. 
  

 
  
Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verk-
samhet och regiform. Fördelning är ungefär den samma som föregående år. 
  

 
  
  
För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 16,6 mnkr vilket mots-
varar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volym-
avvikelse med 22,0 mnkr. Egen regi redovisar en negativ avvikelse med 4,9 mnkr 
och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en negativ avvikelse med 0,5 
mnkr. Den positiva volymavvikelsen beror främst på färre barn i förskolan än bud-
geterat.  
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Fördelning av nettokostnader på volym, anslag och egen regi framgår av nedan-
stående sammanställning. 
 

BGN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Anslag -72,9 -72,4 -0,5 1 % -72,5 

Volym -1 303,8 -1 325,8 22,0 2 % -1 282,3 

Egen regi -17,5 -12,6 -4,9  -1,9 

Nettokostnader -1 394,2 -1 410,8 16,6 1 % -1 356,6 

Budget 2017 är utökad med 12,4 mnkr genom ombudgetering. Varav 12,6 mnkr avser egen regi och minus 0,2 
mnkr avser anslag. 

De anslagsfinansierade nettokostnaderna innehåller kostnader som inte fördelas 
utifrån volym. De innehåller öppna förskolan och gemensamma kostnader för 
nämnden såsom skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet och försäkringar 
för barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pe-
dagogisk omsorg. Den negativa avvikelsen för anslag beror på högre kostnader 
för skolskjuts än budgeterat, som till stor del motverkas av att övriga anslagsfi-
nansierade kostnader är lägre än budgeterat. 
  
Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn 
eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp. Den 
positiva avvikelsen beror främst på färre barn än budgeterat i förskolan. 
  
I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som 
Täby bedriver i kommunal regi. Främsta orsaken till den negativa avvikelsen be-
ror på högre personalkostnader än budgeterat. Personalkostnaderna i verksam-
heten har ökat främst på grund av att antalet anställda är fler än budgeterat men 
också på grund av att lönenivåerna ökat vid nyrekryteringar, som en följd av det 
låga utbudet av behöriga lärare på arbetsmarknaden. Verksamheten hade ett 
överskott med från föregående år som nu vänts till ett underskott. 
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Nettokostnader per verksamhet (volym) 

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet för volymer framgår av nedan-
stående sammanställning. 
  

BGN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Förskola -383,2 -400,0 16,8 4 % -389,5 

Pedagogisk omsorg -3,1 -4,6 1,5 33 % -4,1 

Fritidshem -144,2 -146,0 1,7 1 % -141,7 

Förskoleklass -48,5 -47,7 -0,8 2 % -49,0 

Grundskola -701,2 -704,2 3,0 0 % -678,2 

Särskola -23,6 -23,3 -0,2 1 % -19,9 

Nettokostnader -1 303,8 -1 325,8 22,0 2 % -1 282,3 

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med 
grundbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelserna finns främst 
inom förskola där antalet barn är färre än budgeterat, och inom grundskola där 
antalet elever är fler än budgeterat. 
  

BGN Grundbelopp Utfall Budget Avvikelse Utfall 

antal barn och elever 2017 2017 Antal % 2016 

Förskola 3 906 4 033 -127 3 % 3 966 

Pedagogisk omsorg 39 54 -15 28 % 46 

Fritidshem 4 973 4 954 19 0 % 4 844 

Förskoleklass 1 033 1 034 -1 0 % 1 039 

Grundskola 9 146 9 091 55 1 % 8 855 

Särskola 52 46 6 13 % 46 

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med 
tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år. Utfallet innebär färre barn 
än budgeterat inom alla verksamheter förutom förskoleklass. 
  

BGN Tilläggsbelopp Utfall Budget Avvikelse Utfall 

antal barn och elever 2017 2017 Antal % 2016 

Förskola 100 110 -10 9 % 102 

Fritidshem 160 171 -11 6 % 149 

Förskoleklass 19 18 1 6 % 20 

Grundskola 272 292 -20 7 % 256 

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av nettokostnad per barn och 
elev för volym och anslag jämfört med budget och föregående år. De största avvi-
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kelsen finns inom pedagogisk omsorg och särskola där utfallet är lägre än bud-
get. Avvikelsen inom pedagogisk omsorg beror på att de fasta kostnaderna är 
lägre än budgeterat. Nettokostnaden per barn och elev för särskolan är beroende 
av de enskilda elevernas behov. 
 

BGN Nettokostnad per Utfall Budget Avvikelse Utfall 

barn och elev  2017 2017 kr % 2016 

Förskola -100 958 -102 342 1 384 1 % -101 130 

Pedagogisk omsorg -87 105 -91 886 4 781 5 % -98 145 

Fritidshem -29 754 -30 126 372 1 % -29 539 

Förskoleklass -47 361 -47 116 -245 1 % -47 543 

Grundskola -81 928 -82 800 872 1 % -82 317 

Särskola -552 609 -566 605 13 996 2 % -525 054 

Nettokostnaden per barn och elev är nettokostnader för anslag och volym (exklusive den kommunala verksam-
heten i egen regi). 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 75,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget 
med 273,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av olika om- och 
tillbyggnader av skolor. 
  
Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra 
delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2017. Den högra de-
len av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten. 
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BGN Utfall Budget Avvikelse  Prognos Budget 
Prognos 

avvikelse 

(mnkr) 2017 2017 2017  totalt totalt totalt 

Nya förskolor och skolor        

Ny förskola och skola Arninge/Ullna 66,2 123,0 56,8  336,0 336,0 0,0 

Utökn. förskola- o skolkapacitet Ö Täby 0,4 10,0 9,6  50,0 50,0 0,0 

Utökn. förskola- o skolkapacitet V Täby 0,0 0,0 0,0  50,0 50,0 0,0 

Utökn. förskola- o skolkapacitet N Täby 0,0 10,0 10,0  50,0 50,0 0,0 

Utökn. förskola- o skolkapacitet C Täby 1,5 10,0 8,5  50,0 50,0 0,0 

Tillbyggnader/ombyggnader        

Ombyggnad Näsbybyparksskolan 1,3 9,7 8,4  300,0 300,0 0,0 

Ombyggnad Skolhagenskolan 0,0 35,0 35,0  130,0 130,0 0,0 

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan 3,2 22,4 19,2  140,0 147,4 7,4 

Utökning Byle 0,0 2,0 2,0  28,5 30,0 1,5 

Kapacitetsökning Ellagård - Skarpäng 0,0 40,0 40,0  100,0 100,0 0,0 

Ombyggnation/utökad kapacitet skolor 
kring Täby park 

0,1 50,0 49,9  170,0 170,0 0,0 

Verksamhetsanpassning (mindre om-
byggnad) 

0,0 10,0 10,0   10,0 10,0 

Inventarier  3,0 3,0  0,0 3,0 3,0 

Inventarier övrigt 2,4 23,6 21,2  3,0 23,6 20,6 

Summa investeringar 75,2 348,7 273,5  1 407,5 1 450,0 42,5 

Summa investeringar 75,2 348,7 273,5  1 407,5 1 450,0 42,5 

Budget 2017 är utökad med 103,7 mnkr genom ombudgetering. 

 
Ny skola och förskola Arninge/Ullna (Hägerneholmsskolan) avser nybyggnation 
av skollokaler. Utfallet är lägre än budget på grund av tidsförskjutningar, men pro-
gnosen är att tidplan och den totala budgeten följs. 
 
Utökning förskola- och skolkapacitet i östra, västra, norra och centrala Täby av-
ser om- och tillbyggnad för att möta det ökade behovet av skolplatser i Täby. Ut-
fallet för 2017 är under budget men prognosen är att den totala budgeten följs. 
 
Ombyggnad Näsbyparksskolan avser ombyggnad för att möta det ökade behovet 
av skolplatser i Näsbyparksskolan.  Avvikelsen beror på att projektet under 2017 
har genomfört mer ekonomiskt fördelaktiga lösningar för att kunna öka kapa-
citeten på Näsbyparkskolan. Prognosen är att den totala budgeten följs. 
 
Ombyggnad Skolhagenskolan – avser tillbyggnad och ombyggnad av Skolhagen-
skolan och Midgårdskolan. Projektet har inte haft några kostnader 2017 på grund 
av tidsförskjutningar i projektet, vilket bland annat beror på utredningar kring pla-
cering och utformning. Prognosen är att den totala budgeten följs. 
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Om- och tillbyggnad Kyrkskolan avser ombyggnation, rivning och tillbyggnad av 
Kyrkskolans lokaler. Avvikelsen beror på en tidsförskjutning i projektet, bland an-
nat har bygglovet överklagats. Den totala prognosen för projektets är lägre än ur-
sprunglig budget. 
 
Utökning Byle avser slutfasen av Byle annexet. Avvikelsen beror på lägre slut-
kostnad i projektet. 
 
Kapacitetsökning Ellagård – Skarpäng avser nybyggnationer av skolbyggnader 
för att klara kapaciteten i området. Avvikelsen beror på en tidsförskjutning i pro-
jektet pga. avvaktan på ny detaljplan. Prognosen är att den totala budgeten följs. 
 
Ombyggnation utökad kapacitet av skolor kring Täby park avser kapacitetsök-
ningar i befintliga fastigheter kring Täby park. Avvikelsen beror på en tidsförskjut-
ning i projektet, bland annat på grund av utredningar kring placering och utform-
ning. Prognosen är att den totala budgeten följs. 
 
Verksamhetsanpassningar avser kostnader för mindre ombyggnationer och ut-
redningar. Inga mindre verksamhetsanpassningar har genomförts under 2017. 
 
Inventarier avser främst kostnader för utrustning och möbler, utfallet blev lägre än 
budget. 

  



  
 2018-03-23 

97(122)  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsen-
det gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare 
(SFI), gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Nämnden 
svarar inom sitt verksamhetsområde för att utbildningen erbjuds antingen i kom-
munens regi, i fristående gymnasieskolor eller genom avtal med annan kom-
mun/utförare eller på annat sätt enligt gällande lagstiftning. 
  
Täby kommun har sedan 2016 tre skolenheter: Åva gymnasium, Täby Gymnasie-
särskola, och Täby Språkintroduktion. Nämnden ska tillse att verksamheten ge-
nomförs i enlighet med skollag, förordningar och läroplaner. Den politiska vilja 
som uttrycks i skolplanen samt de av fullmäktige fastställda målen i verksamhets-
planen och alliansens kvalitetsdokument utgör den kommunala styrningen av ut-
bildningen. Skolinspektionen har tillsynsansvar över all gymnasie- och vuxenut-
bildning som bedrivs i kommunen. Täby gymnasiesärskola bedriver även korttids-
tillsyn för gymnasieelever enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade efter skoldagens slut och under studie- och lovdagar. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Täbys gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningsverksamhet håller 
fortsatt hög kvalitet. Betygen på Åva gymnasium är mycket goda. Resultatet i den 
länsgemensamma elevenkäten är fortsatt över snittet i länet men når inte samma 
höga nivåer som föregående år. Måluppfyllelsen för de mål som fastställts av 
kommunfullmäktige till nämnden för året är god och tydliga positiva tendenser 
finns avseende Åva gymnasiums analys- och uppföljningsarbete. 
  
Den kommunala vuxenutbildningen har under året övergått till auktorisation i 
samarbete med åtta andra kommuner, och 27 aktörer har auktoriserats. Motsva-
rande auktorisationsmodell för Svenska för invandrare har förberetts inför år 
2018. Ett arbete pågår parallellt med att tillse att resultat inom Kunskapscentrum 
Nordost följs upp och analyseras på ett mer systematiskt sätt och i ett tidigare 
skede på året än vad som sker idag. 
  
Nämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Täbys verksamhet i egen regi 
redovisar ett ackumulerat överskott, och skolorna har en god ekonomi. Detta ger 
en stabilitet och möjligheter till satsningar kommande år. 
  
Åva gymnasium ligger i startgroparna för ett fortsatt offensivt utvecklingsarbete 
avseende programstruktur, organisation och pedagogik, och skolledningen enga-
gerar såväl medarbetare som elever i det utvecklingsarbetet. 
  
Åva gymnasium deltar tillsammans med övriga kommunala skolor i det treåriga 
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Ifous-programmet, Inkluderande lärmiljöer. De koncerngemensamma satsning-
arna kommer att fortgå under kommande år och fokus kommer att ligga på att 
åstadkomma ytterligare analysdjup och att tillse att varje elev, oberoende av sina 
individuella förutsättningar och erfarenheter, styrkor och behov erbjuds fysisk och 
kognitiv möjlighet till effektivt lärande i ett gemensamt sammanhang 

Utvecklingsområden 

Mottagande av nyanlända 

Antalet elever på Täby språkintroduktion fortsätter att minska. Totalt under året 
har 86 elever skrivits in. Strukturen för nivåindelningen - nivå 1, 2 och 3 i relation 
till elevens språknivå på svenska - har under året vidareutvecklats. Av de elever 
som befinner sig i steg tre nådde 30 av 33 (91 procent) behörighet till nationella 
program. 
  
Enligt nämndens uppdrag har ett individualiserat utbildningsupplägg för nyan-
lända elever i åldern 16-20 år upprättats med syfte att snabbare åstadkomma 
självförsörjning och integration. Det innebär ett förändrat utbildningsutbud, ytterli-
gare fokus på svenska, samhällsinformation och praktik i utbildningen, samt för-
djupat samarbete med Arbetsförmedlingen. Förändringen genomfördes under 
hösten 2017 varför slutsatser om eventuella effekter ännu inte kan dras. 

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

Det kontinuerligt förbättrade lärandet för alla elever i Täby kommun är bland an-
nat en följd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens systematiska kvalitets-
arbete, som inneburit en fördjupad analys och förbättrad verksamhetskvalitet. 
  
För grundsärskola, gymnasiesärskola och Lärvux har fokus lagts på bedömning 
av kunskapsmål och att ge behovsanpassat stöd till eleverna. Det har bidragit till 
de förbättrade resultaten avseende såväl elevernas måluppfyllelse i sin kun-
skapsutveckling som elevernas möjligheter att påverka sitt eget lärande. 
 
Kunskapscentrum Nordost organiserar vuxenutbildning och Svenska för invand-
rare. Under hösten har verksamhetens rektorstjänst tillsatts och det systematiska 
kvalitetsarbetet har satts i fokus. 

Trygghet, trivsel och inflytande 

Satsningar på trygghet, trivsel och inflytande syftar till att ge alla elever förutsätt-
ningar för lärande och förbättrade kunskapsresultat. I enlighet med FN:s barn-
rättskommitté är det också viktigt att det tas ett helhetsgrepp kring elevens rätt att 
komma till tals och att elevens åsikter beaktas. 
  
Åva gymnasium har kontinuerligt genomfört en rad insatser för att förbättra ele-
vernas arbetsro. En positiv tendens över åren är tydlig, men resultaten är inte i 
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nivå med verksamhetens mål. Resultaten avseende arbetsro i skolans lokala ar-
betsmiljöenkät är bättre än föregående år, men för området trygghet och trivsel 
försämrades resultatet något i den länsgemensamma årliga enkäten och i Skolin-
spektionens enkät från hösten 2017. Elever har uttryckt upplevelse av otrygghet i 
samband med att det uppmärksammats att obehöriga personer har vistats på 
skolan. Skolledning införde därför daglig rondering under hösten. Ett övergri-
pande arbete för elevers trygghet och trivsel avseende skalskydd, gemensamma 
utrymmen och undervisningslokaler har inletts i form av samarbete med elevkår, 
kompetensutveckling av alla medarbetare och dialog med hyresvärd. 
  
Verksamhetsområdesspecifik och kommunövergripande handlingsplan för att 
främja ungas psykiska hälsa har tagits fram under hösten där fokus ligger på det 
hälsofrämjande arbetet och att stärka så kallade skyddsfaktorer. 
  
Elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och Lärvux uppvisar positiva resultat 
avseende trygghet. Utifrån enkätsvar framgår att samtliga elever fortsatt uppfattar 
sin arbetsmiljö som trygg. För verksamheten Svenska för invandrare är resultaten 
avseende trygghet och trivsel fortsatt goda och detsamma gäller inflytande. 

Utveckling av tillgängligt lärande med effekter på didaktik och organi-

sation 

Tillgängligt lärande är den pedagogiska strategi som gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden slagit fast för att ge varje enskild elev de bästa förutsättningarna 
att lära utifrån sina specifika förutsättningar i ett gemensamt sammanhang. 
  
Utvecklingsarbetet pågår genom bland annat omfattande kompetensutveckl-
ingsinsatser i gymnasie- och gymnasiesärskola, och genom Täby kommuns del-
tagande i forsknings- och utvecklingsprojektet Inkluderande lärmiljöer tillsam-
mans med åtta andra kommuner och Borås högskola. Åva gymnasium har under 
läsåret 2016/2017 också deltagit i den statliga satsningen Läslyftet, för att ut-
veckla tillgänglighet genom tillämpat språkutvecklande arbetssätt. 
  
Ännu kan inte den förväntade resultatförbättringen iakttas i alla delar av Åva gym-
nasiums verksamhet, även om förbättringar i kunskapsresultaten för elever i teo-
retiska programmen kan iakttas. 
  
Rektors analys visar att skolan behöver fortsätta utveckla det kollegiala lärandet 
och eleverna behöver få möjlighet till större delaktighet i sitt lärande genom tyd-
liggörande av kunskapskrav och genom digital och enhetlig återkoppling av ex-
aminationsuppgifter. 

Utveckling av digitala verktyg för tillgängligt lärande 

I arbetet med att göra lärandet tillgängligt och ge varje elev de bästa förutsätt-
ningarna att lära utifrån sina specifika förutsättningar är utveckling av den digitala 
kompetensen och de digitala verktygen viktiga faktorer. 
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Digitala grundstrukturer i form av en gemensam teknisk plattform, en hög dator-
täthet och en gemensam struktur för wi-fi-nätverk är nu etablerad på Åva gymna-
sium, och Täby kommun mottog i våras ett hedersomnämnande för arbetet med 
att via digitalisering öka tillgängligheten i lärandet för alla elever i utmärkelsen 
Guldtrappan som uppmärksammar digital skolutveckling. 
  
För att ge ökade möjligheter till förbättrad kommunikation i klassen och bidra till 
det tillgängliga lärandet för eleverna har medarbetarna på Åva gymnasium gått 
en grundutbildning i adekvata digitala verktyg. 

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget 

Under året har Täby Akademi för Professionsutveckling implementerats fullt ut. 
Syftet är att på ett processinriktat sätt ytterligare öka professionaliteten hos varje 
rektor och lärare i kommunen. 
  
Kompetensutveckling med syftet att öka graden av tillgänglighet i lärandet på ve-
tenskaplig grund rymmer också ett fortsatt samarbete med Harvard Graduate 
School of Education. Skolledare och förstelärare studerar årligen Inclusive Le-
arning och Universal Design for Learning vid Harvard, och vidareutbildar sedan 
kollegor på området. På samma sätt innebär det fortsatta deltagandet i forsk-
nings- och utvecklingsprojektet Inkluderande lärmiljöer i Ifous regi under en 
treårsperiod, en omfattande kompetensutvecklingsinsats i samarbete med sju 
kommuner och Högskolan i Borås. 
  
Arbetet med utveckling av karriärtjänster det vill säga försteläraruppdrag och det 
statliga lärarlönelyftet för ökad professionalisering och kollegialt lärande pågår 
kontinuerligt. 
  
Täby kommun har tillsammans med de fackliga parterna tagit fram nya lönekrite-
rier för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. I kriterierna förtydligas att ele-
vernas kunskapsresultat, trygghet, trivsel och inflytande är i fokus för medarbetar-
nas löneutveckling. 
  
För läsåret 2016/2017 utgör antalet heltidstjänster med pedagogisk högskolexa-
men på Åva gymnasium 87 procent vilket är samma andel som föregående läsår. 

Måluppfyllelse   

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymna-
sie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter under 2017 har kommunfull-
mäktige fastställt två mål. 
  
Resultatet är att ett av målen har uppnåtts och ett av målen inte har uppnåtts. 
Den sammantagna måluppfyllelsen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med 
hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 
Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas nedan. 
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Inriktningsmål Nämndmål  

Verksamheter 
som finansieras 
av Täby kommun 
håller hög kvalitet 

Eleverna når högt ställda kunskapskrav  Uppnått 

Kommentar Målet är uppnått. 
 
Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer. För indikatorn genomsnittligt betygspoäng 
på de studieförberedande programmen på Åva gymnasium tangerar utfallet 15,4 indika-
torsvärdet om 15. De övriga två indikatorerna är betygspoäng om minst 13,2 på yrkespro-
grammen där utfallet är 13,8 och andel elever som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom 
fyra år där indikatorsvärdet är 83 procent och utfallet 83,7 procent. 

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt  Inte uppnått 

Kommentar Målet är inte uppnått. 

 
Måluppfyllelsen mäts genom två indikatorer; andel elever på Åva gymnasium som anger 
att de kan rekommendera sin skola till en kompis där utfallet på 64 procent understiger 
indikatorsvärdet på 85 procent och andel elever som anger att de kan rekommendera sin 
vuxenutbildning där utfallet är 86 procent överstiger indikatorsvärdet på 85 procent. 

Målet har bedömts som inte uppnått eftersom utfallet för gymnasiet är mycket under det 
satta indikatorvärdet. 

Analys av måluppfyllelsen 

Kunskapsresultaten är mycket goda och fortsatt kontinuerligt förbättrade. Genom 
de strategier som nämnden beslutat om avseende systematiskt kvalitetsarbete, 
tillgängligt lärande, digitalisering och professionalisering finns möjligheter till ytter-
ligare förbättringar.  
  
Färre elever än tidigare anger i den länsgemensamma årliga enkäten att de re-
kommenderar sin skola, vilket speglar resultatet för samtliga kommuner i länet i 
sin helhet. Åva gymnasium har inte i tillräcklig utsträckning lyckats förbättra enkä-
tresultaten avseende trygghet, trivsel och inflytande. En ytterligare orsak är att 
elever som kommit in på sitt andra- eller tredjehandsval kan ha en lägre benä-
genhet att rekommendera sin skola, vilket gör det angeläget att arbeta aktivt med 
att utveckla elevernas delaktighet och trivsel. 

Ekonomi 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 283,1 
mnkr, vilket motsvarar 9 % av kommunens totala nettokostnader. 
  
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende diagram. Fördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. 
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Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verk-
samhet och regiform. För gymnasiesärskolan har egen regi något högre andel 
jämfört med år 2016. 
  

 
  
  
För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 17,4 mnkr vilket mots-
varar 6 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volym-
avvikelse med 2,3 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 11,1 mnkr 
och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 
4,0 mnkr. 
  
Fördelning av nettokostnader för volym, anslag och egen regi framgår av nedan-
stående sammanställning. 
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GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Anslag -23,0 -27,1 4,0 15 % -23,2 

Volym -266,5 -268,8 2,3 1 % -255,4 

Egen regi 6,5 -4,6 11,1  8,2 

Nettokostnader -283,1 -300,5 17,4 6 % -270,3 

Budget 2017 är genom ombudgetering utökad med 1,3 mnkr för anslag och med 4,6 mnkr för egen regi. 

Nettokostnader för anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. 
Den del av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som är anslagsfinansierad 
består av centrala medel, särskild vuxenutbildning (Lärvux) och Kunskapscent-
rum nordost (KCNO). Den positiva avvikelsen för anslag beror på att KCNO redo-
visar en positiv avvikelse. 
  
Nettokostnader för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats. Netto-
kostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per elev. I 
budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts 
och busskort. Den positiva volymavvikelsen beror främst på färre elever i gymna-
siesärskolan. 
  
I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som 
Täby bedriver i kommunal regi inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
språkintroduktion. Den positiva avvikelsen beror främst på att Åva gymnasium 
och Täby språkintroduktion redovisar överskott för 2017 tillsammans med tidigare 
års ombudgeterade överskott. 

Nettokostnader per verksamhet (volym) 

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet för volymer framgår av nedan-
stående sammanställning. 
 

GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Gymnasieskola -251,0 -251,5 0,6 0 % -238,3 

Gymnasiesärskola -15,6 -17,3 1,7 10 % -17,0 

Nettokostnader -266,5 -268,8 2,3 1 % -255,4 

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal gymnasieelever 
skrivna i Täby samt nettokostnad per elev jämfört med budget och föregående år. 
Antalet elever är något fler än budget medan kostnaden per elev är lägre än bud-
get. 
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GVN - antal elever och Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Nettokostnad per elev 2017 2017  % 2016 

Åva gymnasium 497 526 -29 6 % 540 

Täby språkintroduktion 84 115 -31 27 % 101 

Övriga gymnasieskolor 2 077 1 936 141 7 % 1 879 

Summa elever 2 658 2 577 81 3 % 2 520 

Nettokostnad per elev -98 025 -100 582 2 557 3 % -97 962 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 18,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget 
med 7,0 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för inventarier och verksam-
hetsanpassningar än budgeterat. 
  
Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra 
delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2017. Den högra de-
len av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten. 
  

GVN Utfall Budget Avvikelse  Prognos Budget 
Prognos 

avvikelse 

(mnkr) 2017 2017 2017  totalt totalt totalt 

Åva ombyggnad restaurang linjen 
(Ny VP17) 

16,8 17,0 0,2  17,0 17,0 0,0 

Verksamhetsanpassning 0,0 2,0 2,0  2,0 2,0 0,0 

Inventarier 1,6 6,4 4,8     

Summa investeringar 18,4 25,4 7,0     

Budget 2017 är utökad med 11,4 mnkr genom ombudgetering 

 

Åva ombyggnad restauranglinjen avser att skapa lokaler för Restauranglinjen i 

Åva gymnasiums huvudbyggnad. Ombyggnad av lokalerna är färdigställda, och 

det har redan inneburit att programmet har fått en ökad attraktionskraft bland 

unga.  

Verksamhetsanpassningar och inventarier - avser kostnader för mindre ombygg-
nationer och utredningar samt utrustning och möbler till Åva gymnasium. Inga 
verksamhetsanpassningar och en mindre summa inventarier har genomförts 
2017. 
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Överförmyndarnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förordnade gode män, 
förvaltare och förmyndare. Nämndens tillsynsansvar regleras framförallt i föräld-
rabalken och förmynderskapsförordningen. Tillsynsansvaret innebär att nämnden 
ska tillse att god man/förvaltare handhar huvudmannens tillgångar på ett sådant 
sätt att lagstiftningen efterlevs och huvudmannens rätt och egendom säkerställs. 
För att fullgöra sina åtaganden har nämnden i samverkan med Norrtälje, Vallen-
tuna och Österåker sedan 2012 ett gemensamt överförmyndarkansli som admini-
strerar, bereder, beslutar och verkställer besluten. 

Verksamhetschefens kommentarer  

Överförmyndarverksamheten är en verksamhet som årligen växer av olika orsa-
ker. De rent demografiska orsakerna spelar in men även ändrade familjestruk-
turer bidrar till att fler ställföreträdarskap anordnas. Det utredningsansvar som 
2015 flyttades över från tingsrätt till överförmyndare syns även för år 2017, vilket 
medfört utökade arbetsuppgifter som belastar överförmyndarens kärnverksam-
het, tillsynen över förordnade gode män och förvaltare. 
 
Under året har lag om framtidsfullmakter trätt ikraft liksom anhörigbehörigheten i 
17 kap föräldrabalken. Om dessa kommer att påverka ärendemängden är ännu 
inte möjligt att uppskatta. 
 
Överförmyndarkansliet har bedrivit verksamheten enligt den plan och uppställda 
mål som tagits fram för överförmyndare i samverkan, bland annat har arbete be-
drivits med: 
 

 tillsyn över gode män och förvaltare, bl a genom granskning av årsredo-
visningar  

 vitesföreläggande för sent inkomna årsräkningar 

 genomgång av arvodering till ställföreträdare, genomgången visar att gäl-
lande arvodesriktlinjer har tillämpats och delegation objektivt, sakligt och 
rättssäkert vid upprättande av beslut om arvode för såväl den enskilde 
som kommunen 

 kompletta sluträkningar och tillgångsförteckningar har granskats inom en 
månad från ankomstdag 

Ekonomi 

Överförmyndarnämndens nettokostnader uppgår till 5,2 mnkr, vilket motsvarar 
0,2 % av kommunens totala nettokostnader. Fördelningen av nämndens netto-
kostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. 
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För år 2017 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 2,2 mnkr vilket motsva-
rar 73 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att kostna-
der för gode män ökat, eftersom antalet ärenden där asylsökande barn fått uppe-
hållstillstånd ökat. 
 

 ÖFN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Intäkter 1,6 0,0 1,6 0 % 4,2 

Kostnader -6,8 -3,0 -3,8 127 % -7,0 

Nettokostnader -5,2 -3,0 -2,2 73 % -2,9 
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De kommunala bolagen 

Bolagets ansvar och uppgifter 

Täby Holding AB 

Täby Holding AB är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier 
i bolaget ägs av Täby kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbola-
gen Täby Fastighets AB och Täby Miljövärme AB. Täby Holding AB har en sam-
manhållande funktion för Täby kommuns aktiebolag och ansvarar för styrning och 
uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och 
direktiv. 
  
Bolagskoncernens syfte är att äga, köpa och sälja samt förvalta och utveckla fas-
tigheter och därmed sammanhängande verksamheter samt att utveckla och bed-
riva fjärrvärmeverksamhet i Täby kommun samt bedriva därmed förenlig verk-
samhet. 

Täby Fastighets AB 

Täby Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av 
Täby kommun. Bolaget äger en betydande del av Täby kommuns markareal och 
verksamheten omfattar köp och försäljning av mark och byggnader, förvaltning av 
verksamhetsfastigheter samt skogs- och jordbruksfastigheter. En viktig uppgift är 
att i samverkan med kommunen utveckla och förädla exploateringsfastigheter till 
byggklar mark för boende och näringsliv. 

Täby Miljövärme AB 

Täby Miljövärme AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av 
Täby kommun. Bolagets verksamhet omfattar att utveckla och bedriva fjärrvärme-
verksamhet i Täby kommun i syfte att öka valfrihet och konkurrens samt minska 
miljöpåverkan från uppvärmning. Målet är att på sikt skapa ett fjärrvärmenät som 
ägs av kommunen men som är öppet för olika leverantörer. 

Måluppfyllelse   

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och kommunens bolag. För styrning av bolagens 
verksamhet under 2017 har kommunfullmäktige fastställt två mål. 
  
Båda målen är på väg att uppnås. Det sammantagna resultatet för bolagens 
måluppfyllelse är god. För inriktningsmålen är bedömningen att bolagen bidrar till 
att kommunen kommer att uppnå dem. Måluppfyllelse och kommentarer till bola-
gens mål redovisas nedan. 
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Inriktningsmål Nämndmål  

Det är tryggt och 
attraktivt att leva 
och verka i Täby 

Bolagskoncernen ska bidra till kommunens tillväxt genom 
markförsäljning och utbyggnad av fjärrvärmenät. 

 På väg 
att uppnås 

Kommentar Målet är på väg att uppnås. 

Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer för TFAB: såld mark i antal bo-
städer: 200 bostäder år 2017-2019 och såld mark för verksamhet, handel 
och kontor i kvm: 29 000 kvm år 2017-2019. För TMAB bedöms måluppfyl-
lelsen med en indikator som innebär minst 110 kontrakterade leverans-
punkter år 2018. 
 
Täby Fastighets AB (TFAB) 
Bedömningen att målet är på väg att uppnås görs med utgångspunkt från 
att arbete pågår med detaljplan och försäljningsstrategi för två bostadsom-
råden; Ullna park (ca 400-500 bostäder) liksom för återstående planlagda 
kvarter i Ullna strand (Kanalkvarteren, ca 350 bostäder). Försäljningen av 
dessa bostadsområden beräknas till ca 2021. Under 2017 har tre enbo-
stadshus och tre villatomter sålts. Under 2017 har en kontorstomt sålts 
motsvarande ca 6 000 kvm mark. Under 2018 planeras försäljning motsva-
rande ca 100 000 kvm av Karby ridanläggning, fastigheten Tumstocken 
(fastighet för handel) och två kontorstomter. 
 
Täby Miljövärme AB (TMAB) 
Indikatorvärdet uppnåddes redan 2016. Per den 31 december 2017 är 112 
leveranspunkter kontrakterade varav 96 är anslutna. 

Täby är en ekono-
miskt, socialt och 
miljömässigt håll-
bar kommun 

Koncernens bolags verksamhet ska bedrivas på ett för kom-
munen långsiktigt hållbart sätt 

 På väg 
att uppnås 

Kommentar Målet är på väg att uppnås.  

Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer. Den första innebär att resulta-
tet efter finansiella poster ska vara minst noll för båda dotterbolagen TFAB 
och TMAB. Den andra indikatorn gäller TMAB och innebär att energivoly-
men ska vara minst 100 kontrakterade GWh år 2018. 
 
Det första indikatorvärdet är uppnått för båda bolagen då de redovisar ett 
positivt resultat efter finansiella poster för 2017. 
 
Det andra indikatorvärdet är inte uppnått. Energivolymen 100 GWh beräk-
nas vara uppfylld år 2018. Den enskilt viktigaste anledningen till förse-
ningen är senare byggstart av Täby Park än ursprungligen förväntat. Per 
den 31 december 2017 har 92,3 GWh kontrakterats varav 82,0GWh är an-
slutna. 

Analys av måluppfyllelsen 

Arbete med att exploatera delar av Täby Fastighets AB:s mark sker i nära samar-
bete med kommunen och arbete pågår för flera markområden. Bolagets mål att 
sälja mark för bostäder, handel och kontor under perioden 2017-2019 är på väg 
att uppnås. En kontorsfastighet har sålts och för fastigheten Tumstocken som är 
avsedd för handel har avtal tecknats med tillträde under 2018. Osäkerheten finns 
i om det uppstår förseningar i de olika processerna främst för bostadsområdena i 
Ullna park och Kanalkvarteren. 
  
Täby Miljövärme AB verkar för utbyggnad genom olika kanaler; kommunikation 
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med Täbyborna om de positiva effekterna med fjärrvärme och kraftvärme, ut-
veckling av ren och hållbar produktion genom partnerskap m.m. Bolaget medver-
kar också aktivt i kommunens planering för mark för hållbar produktion och ökat 
utnyttjande av nätet genom s.k. förtätning, d v s fler kundanslutningar i befintliga 
områden. Utbyggnaden är starkt beroende av hur planeringen och besluten för 
utbyggnad sker i kommunen. 
  
Åren 2012-2016 har E.ON Värme Sverige AB på TMAB:s uppdrag byggt ett 
stamnät från Arninge över Hägernäs till Täby Centrum och Roslags-Näsby med 
ett 90-tal leveranspunkter för fjärrvärme till kunder. Befintliga nät har förvärvats i 
Hägernäs strand och Näsbypark. Under 2017 har ytterligare kundanslutningar 
och ledningsutbyggnad genomförts. Från stamledning vid Nytorp till kv Ångaren 
med möjlighet till framtida förlängning. Anslutning av brandstationen vid Nytorp, 
Nytorpsbadet, flerfamiljshus på kv.Spaken 1 i Hägernäs och några nya byggna-
der vid Hägerneholm har genomförts. Under året har även byggnation av en för-
stärkningsledning i Arninge pågått som planeras bli klart under 2018. 
  
Utbyggnaden fortsätter med avsikten att täcka alla Täbys tätbebyggda kommun-
delar och att lyckas kontraktera ytterligare kunder i befintlig och tillkommande ny 
bebyggelse. En förutsättning för en expansion är ökad tillgänglig effekt i nätet. 
Partnern E.ON producerar idag biobränslebaserad värme i en panncentral i Ar-
ninge samt i Åvacentralen. Ett arbete har initieras för att ta fram en hållbar stra-
tegi för en fortsatt expansion av fjärrvärmenätet där ökad tillgänglig effekt i nätet 
är en avgörande faktor. 

Ekonomi 

I bolagskoncernens bokslut redovisas ett resultat efter finansiella poster på 48,1 
mnkr och årets resultat efter skatt är 36,7 mnkr. I koncernens bokslut har interna 
poster, övervärden på sålda fastigheter, bokslutsdispositioner och koncernbidrag 
eliminerats. Bolagens del av koncernens resultat framgår av nedanstående sam-
manställning. 
  

Koncernens resultat (mnkr) 2 017 2 016 

Resultat efter finansiella poster   

Täby Holding AB -1,7 -1,4 

Täby Fastighets AB 51,6 7,1 

Täby Miljövärme AB 1,8 1,6 

Elimineringar -3,6 -0,1 

Resultat efter finansiella poster 48,1 7,2 

Skatt -11,3 -1,7 

Årets resultat 36,8 5,5 

Förslaget till vinstdisposition för dotterbolagen innebär att de delar ut en stor del 
av det fria egna kapitalet till moderbolaget. Det görs utifrån koncernens nya stra-
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tegi att få en samlad kapitalhantering i bolagskoncernen som ger ökade möjlig-
heter att lämna utdelning till kommunen, samt att hantera eventuella kapitalbehov 
i dotterbolagen. Strategin grundar sig i utredningen om utdelning från Täby kom-
muns bolag, som presenterades på styrelsen i juni 2016. 
  
Av kommunens verksamhetsplan för 2018 framgår att: Täby Holding AB årligen 
ska bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av 
koncernbidrag, utdelningar och tillskott. Initialt kommer detta att hanteras i årsre-
dovisningarna för 2017, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma kan fatta be-
slut om utdelning till kommunen. 

Täby Holding AB 

Täby Holding AB:s resultat efter finansiella poster för 2017 uppgår till minus 1,7 
mnkr. Resultatet är i linje med budget och något sämre än föregående år då rän-
tekostnaderna ökat. 
  

Täby Holding AB Utfall Utfall 

(mnkr) 2017 2016 

Omsättning - - 

Resultat efter finansiella poster -1,7 -1,4 

Balansomslutning 531,3 311,1 

Investeringar - - 

I bolagets årsredovisning föreslår styrelsen att av bolagets fria egna kapital ska 
20 mnkr delas ut till ägaren Täby kommun. Det är enligt kommunfullmäktiges be-
slut av verksamhetsplanen för 2018. 
  
Balansomslutningen per 31 december 2017 uppgår till 531,3 mnkr och har ökat 
jämfört med föregående år. Det beror främst på att bolaget erhållit koncernbidrag 
och utdelning från dotterbolagen vilket innebär att det egna kapitalet och fordran 
på dotterbolagen ökat. Tillgångarna består främst av aktier i dotterbolag och ford-
ran på dotterbolagen. Skulderna består främst av banklån. 

Täby Fastighets AB 

Täby Fastighets AB:s omsättning uppgår till 83,7 mnkr för 2017. De består främst 
av fastighetsförsäljningar och till viss del hyresintäkter. Intäkterna varierar mellan 
åren beroende på vilka fastigheter som säljs. Resultatet efter finansiella poster 
uppgår till 51,6 mnkr, det är 60 % lägre än budget. Främsta anledningen är lägre 
intäkter som beror på att planerade tillträden till sålda fastigheter har senarelagts, 
vilket innebär att intäkterna kommer kommande år i stället. 
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Täby Fastighets AB Utfall Utfall 

(mnkr) 2017 2016 

Omsättning 83,7 93,0 

Resultat efter finansiella poster 51,6 7,1 

Balansomslutning 326,5 400,4 

Investeringar 9,7 11,8 

Balansomslutningen per 31 december 2017 uppgår till 326,5 mnkr och är något 
lägre än föregående år. Tillgångarna består främst av anläggningstillgångar och 
kundfordringar. Skulderna består främst av obeskattade reserver och skulder till 
moderbolaget för koncernbidraget. Investeringarna för 2017 uppgår till 9,7 mnkr. 

Täby Miljövärme AB 

Omsättningen för 2017 uppgår till 7,3 mnkr och avser koncessionsintäkter från E. 
ON. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 1,8 mnkr. Resultatet är något 
högre än budget, då koncessionsintäkterna blev högre och kostnaderna lägre än 
budget. Jämfört med föregående år har omsättning och resultat ökat. Allt ef-
tersom investeringarna ökar så ökar koncessionsintäkterna som beräknas på bo-
lagets investeringar. 
  

Täby Miljövärme AB Utfall Utfall 

(mnkr) 2017 2016 

Omsättning 7,3 6,7 

Resultat efter finansiella poster 1,8 1,6 

Balansomslutning 154,0 156,7 

Investeringar 7,6 16,9 

Balansomslutningen per 31 december 2017 uppgår till 154,0 mnkr och är något 
lägre än föregående år. Tillgångarna består främst av anläggningstillgångar för 
ledningar och skulderna består främst av obeskattade reserver i form av överav-
skrivningar. Investeringar av nya ledningar år 2017 uppgår till 7,6 mnkr. 
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Taxefinansierade verksamheter 

Vatten och avlopps (VA) – verksamheten 

Kommunens rättigheter och skyldigheter i VA-frågor är till huvuddelen reglerat i 
lagen om allmänna vattentjänster LAV(2006:412). 
 
Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter (engångsavgifter) och bruk-
ningsavgifter (periodiska avgifter). Avgifterna får inte överskrida det som behövs 
för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Medel får avsättas för pla-
nerade framtida nyinvesteringar. För 2017 sänktes brukningsavgifterna med 3 % 
jämfört med föregående år. 
 
VA-fonden uppgick vid årets början till 5,6 mnkr. Efter bokslutet 2017 och ett ne-
gativt resultat på 4,5 mnkr uppgår fonden till 1,1 mnkr. 
 

VA-verksamheten   Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Resultaträkning (mnkr) Not 2017 2017 2017 2016 

Intäkter           

Brukningsavgifter   85,0 83,6 1,4 88,0 

Övriga VA-intäkter      0,2 

Intäkter för anläggningsavgift    3,0 3,0 0,0 3,0 

Summa intäkter   88,0 86,6 1,4 91,2 

Kostnader           

Driftskostnader    -36,3 -30,8 -5,5 -31,4 

Vatteninköp, övr. Norrvatten   -19,2 -18,5 -0,7 -19,1 

Käppala   -23,2 -24,2 1,0 -22,1 

Avskrivningar Not 1 -9,9 -10,4 0,5 -9,8 

Räntekostnader Not 2 -3,9 -3,2 -0,7 -3,1 

Summa kostnader   -92,5 -87,1 -5,4 -85,5 

Årets resultat   -4,5 -0,5 -4,0 5,7 

 

Årets negativa utfall på 4,5 mnkr var 4,0 mnkr sämre än budget. Den negativa av-
vikelsen avser högre driftskostnader som till viss del täcks av högre intäkter än 
budgeterat. De ökade driftskostnaderna beror på att verksamheten hunnit med 
mer drift och underhållsåtgärder än det budgeterats för. Även för kommande år 
ser verksamheten ett ökat behov av drift och underhåll av det befintliga VA-nätet. 
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Nedan redovisas VA-verksamhetens balansräkning och noter. 

VA-verksamheten   Utfall Utfall 

Balansräkning (mnkr) Not 2017 2016 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar Not 3 653,4 640,3 

Summa tillgångar  653,4 640,3 

Eget kapital       

Resultatfond  1,1 5,6 

Långfristiga skulder      

Lån Not 4 469,2 462,7 

Skuld till VA-kollektivet  Not 5 183,1 172,0 

Summa eget kapital och skulder   653,4 640,3 

 

VA-verksamheten Utfall Utfall 

Noter (mnkr)   2017 2016 

Not 1 Avskrivningar       

Årets avskrivningar fördelas på       

VA-ledningar    9,5 9,8 

VA-inventarier    0,4 0,5 

    

Avskrivningstid   % år 

VA-ledningar   1,43% 70 år 

Pumpstationer   4% 25 år 

VA-inventarier   33% 3 år 

Not 2 Räntekostnader       

Ränta på lån (hos kommunen)   3,9 3,1 

Not 3 Anläggningstillgångar       

Ackumulerat anskaffningsvärde   916,6 905,6 

Ackumulerade avskrivningar   -328,2 -317,9 

Pågående investeringar VA   65,0 52,6 

Bokfört värde   653,4 640,3 

Not 4 Lån       

Lån från kommunen   469,2 462,6  

Not 5 Skuld till VA-kollektivet       

Skuld VA-kollektivet (förutbetald intäkt)   183,1  172,0  

Skulden skrivs av på 70 år för att möta avskrivningarna       
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Avfallsverksamheten 

För Avfallsverksamheten ska abonnenterna bära verksamhetens kostnader. 
Eventuella överskott eller underskott fonderas. Över- respektive underskott ska 
regleras inom en treårsperiod vilket görs genom att avgiften höjs eller sänks. 
 
Tillfälliga överskott i Avfallsverksamheten under något eller några år kan förenas 
med självkostnadsprincipen om det sett över en längre period uppvägs av andra 
års underskott. Målsättningen när taxan fastställs ska vara att över- och under-
skott ska jämnas ut inom tre år, genom exempelvis en taxejustering.  
 
Avfallsfonden uppgick vid årets början till 3,1 mnkr. Efter bokslut 2017 och ett po-
sitivt resultat på 0,5 mnkr uppgår fonden till 3,7 mnkr. I 2018 års avfallsbudget 
har hänsyn tagits till att fonden ska användas med 2,0 mnkr. 
 
Taxan under 2017 var miljöstyrande med målet att öka anslutning till matavfalls-
insamlingen. Vid årets slut hade 32 % av hushållen anslutit sig, vilket är två pro-
centenheter bättre än föregående år.  
 
Antalet hushåll och abonnenter ökade med 540 stycken, till totalt 29 394 stycken. 
Mängden säck- och kärlavfall minskade med 3 kilo till 214 kilo per invånare och 
mängden utsorterat matavfall ökade med 94 ton till 1 409 ton år 2017. 
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Nedanstående resultaträkning visar utfall jämfört med budget och föregående år. 

 

Avfallsverksamheten   Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Resultaträkning (mnkr) Not 2017 2017 2017 2016 

Intäkter           

Grundavgifter   14,9 14,7 0,2 14,7 

Insamlings- och behandlingsavgifter   26,8 24,9 1,9 25,2 

Tilläggstjänster   2,9 3,3 -0,4 2,7 

Summa intäkter   44,6 42,9 1,7 42,6 

Kostnader           

Kärl/säck insamling   -17,1 -16,0 -1,1 -15,1 

Behandling kärl/säck   -9,6 -9,9 0,3 -9,6 

Återvinningscentraler   -7,1 -7,1 0,0 -6,8 

Miljöfarligt avfall insamling   -1,3 -1,2 -0,1 -1,2 

Behandling och tillsyn   -0,1 -0,3 0,2 -0,1 

Grovavfall insamling  -1,8 -1,3 -0,5 -1,6 

Behandling grovavfall  -0,7 -0,9 0,2 -0,9 

Trädgårdsavfall insamling  -0,9 -1,1 0,2 -0,7 

Behandling trädgårdsavfall  -0,3 -0,3 0,0 -0,2 

Tilläggstjänster (gångväg, slam mm)  -0,7 -1,2 0,5 -1,0 

Gemensamma verksamhetskostnader  -3,9 -4,4 0,5 -4,3 

Avskrivningar Not 1 -0,4 -0,6 0,2 -0,3 

Räntekostnader Not 2 -0,1 -0,2 0,1 -0,1 

Summa kostnader   -44,1 -44,5 0,5 -42,0 

Årets resultat   0,5 -1,6 2,1 0,6 

 

De totala intäkterna uppgår till 44,6 mnkr för 2017 vilket är 1,7 mnkr högre än 
budget. De ökade intäkterna för insamling och behandlingsavgifter möts av mot-
svarande ökade kostnader och avser fler abonnenter än budgeterat. 
 
Rörelsekostnaderna uppgår till 44,1 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budget. 
Trots ökade kostnader för insamling och behandlingsavgifter på grund av fler 
abonnenter än budgeterat är de totala kostnaderna lägre än budget. Orsaken till 
detta är främst att lönekostnaderna blivit lägre än budgeterat på grund av vakant 
tjänst samt att kostnaderna för tilläggstjänster blivit lägre än budget. 
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Nedan redovisas noter till resultaträkningen. 
 

Avfallsverksamheten   Utfall Utfall 

Noter (mnkr)   2017 2016 

Not 1 Avskrivningar       

Årets avskrivningar avfallskärl   0,4 0,3 

        

Avskrivningstid   % år 

Avfallskärl   14 % 7 år 

       

Not 2 Räntekostnader       

Ränta på inventarier (till kommunen)   0,1 0,1 

        

Not 3 Anläggningstillgångar       

Ackumulerat anskaffningsvärde  7,7 6,6 

Ackumulerade avskrivningar  -3,2   -2,8 

Bokfört värde  4,5 3,8 
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Uppföljning av intressebolag 

Täby kommun är delägare i flera intressebolag och förbund tillsammans med 
andra kommuner. Nedan redovisas en sammanfattning av utfallet för 2017 och 
2016 för dessa organisationer. 

Käppalaförbundet 

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som Täby är medlem i. Täbys andel är 
13,2 %. Förbundets medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollen-
tuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Nacka och 
Värmdö. Käppalaförbundet ska på ett ekonomiskt och miljömässigt effektivt sätt 
behandla medlemskommunernas avloppsvatten enligt de mål, regler och tillstånd 
för verksamheten som satts upp. 
  
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i 
elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppala-
verket på Lidingö som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. För-
bundet tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och 
återför slam och biogas till samhällets kretslopp. Käppalaförbundets verksamhet 
finansieras av en årsavgift som medlemskommunerna betalar för rening av sina 
invånares avloppsvatten. 
  
Under året har ca 53 miljoner m3 avloppsvatten behandlats vilket volymmässigt 
är nära ett normalår. Samtliga utsläppsvillkor har upprätthållits med god marginal. 
Inga bräddningar har genomförts. Året har präglats av de många investeringarna 
i nya anläggningar som genomförs och kommer att genomföras under den kom-
mande perioden. Förbundet ansökte under 2016 om ett nytt miljötillstånd och 
startade samtidigt arbetet med att anpassa verket efter de hårdare krav verket 
förväntar sig. 
  
Käppalaförbundets strategiska mål är i huvudsak uppfyllda under perioden. Ut-
släppsvärdena har hållits med god marginal samtidigt som processutvecklingsin-
satserna kommer att ge ytterligare positiva effekter i framtiden. De ekonomiska 
målen har i huvudsak nåtts under perioden förutom självfinansieringsgraden som 
försämras under investeringsintensiva perioder. 
 
Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 jäm-
fört med 2016. 
 

Käppalaförbundet   

(mnkr) 2017 2016 

Omsättning 223,1 227,9 

Resultat efter finansiella poster 0,9 5,1 

Årets resultat 0,9 5,1 

Balansomslutning 1 543,8 1 362,2 

Investeringar 254,7 186,6 



  
 2018-03-23 

118(122)  

Årets resultat är 0,9 mnkr. Resultatet innehåller en fondering för framtida investe-
ringar på 25,0 mnkr för att balansera framtida kostnadsökningar beroende på till-
växt och nyinvesteringar. Det innebär att det faktiska resultatet egentligen är 25,9 
mnkr. Resultatet är högre än budget och beror främst på förseningar i investe-
ringsverksamheten. Vakanser har också medfört att vissa utvecklingsinsatser fått 
skjutas upp. Avskrivningar och personalkostnader är således väsentligt mycket 
lägre än budgeterat på grund av dessa förseningar och vakanser. 
  
Kapitalkostnaderna kommer att stiga under de kommande åren trots låga räntelä-
gen och goda villkor på kreditmarknaden, då investeringarna avslutas och av-
skrivningarna påbörjas. 

Kommunalförbundet Norrvatten 

Norrvatten är ett kommunalförbund som Täby kommun är medlem i. Täby kom-
muns andel är 9,8 %. Norrvatten ägs av medlemskommunerna Danderyd, Jär-
fälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upp-
lands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Förbundet har 
som ansvar att leverera dricksvatten till kommungränsen. 
  
Norrvatten har en vattendebiteringsmodell där ca 70 % av Norrvattens kostnads-
massa debiteras kommunerna i relation till deras vattenförbrukning två år före det 
aktuella leveransåret. 30 % av debiteringen inhämtas med en rörlig avgift på fak-
tisk förbrukning med 1,11 kr per m3. 
  
Vattenförbrukningen var lägre än under 2016. Främsta orsaken är vädret som var 
mer nederbördsrikt än 2016. Mängden debiterat vatten minskade med 2,7 % från 
2016 men blev högre än budget. 
  
Under året har en majoritet av de verksamhetsmässiga målen som fullmäktige 
fastställde i budget och verksamhetsplan för 2017-2019 uppfyllts. Däremot upp-
fylls inte alla finansiella mål. Balanskravet, som innebär att resultatet ska uppgå 
till 2 % av omsättningen, uppnås inte eftersom resultatet för 2017 var negativt. 
 
Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 jäm-
fört med 2016. 
  

Kommunalförbundet Norrvatten   

(mnkr) 2017 2016 

Omsättning 190,8 192,6 

Resultat efter finansiella poster -6,5 1,7 

Årets resultat -6,5 1,7 

Balansomslutning 927,1 1 140,6 

Investeringar 101,5 148,4 

Resultatet för 2017 uppgick till minus 6,5 mnkr, vilket är sämre än budget som 
var minus 3,9 mnkr. Främsta orsaken till den negativa avvikelsen är betalningen 
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av en dold pensionsskuld. 

Storstockholms Brandförsvar (SSBF) 

Storstockholms Brandförsvar (SSBF) är ett kommunalförbund som Täby är med-
lem i. Täby kommuns andel är 5,1%. I förbundet ingår Danderyd, Lidingö, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 
Uppdraget för Storstockholms brandförsvar är att skapa trygghet för de som bor, 
verkar och vistas i medlemskommunerna. Verksamheten ska kontinuerligt bidra 
till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador 
i samhället. Kommunalförbundet ska fullgöra de uppgifter som det är obligatoriskt 
för en kommun att utföra enligt följande lagar: 

 lag om skydd mot olyckor 

 lag om brandfarliga och explosiva varor 

 lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga ke-
mikalieolyckor 

  
Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger 
dock den enskilda kommunen. Kommunalförbundet biträder kommunerna i den 
omfattning som respektive kommun och kommunalförbund kommer överens om. 
  
SSBF finansierar huvuduppdraget genom medlemsavgifter. För 2017 var de 
414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer fast mark. För Täbys del 
innebar det en avgift på 29,3 mnkr. 
  
Förbundet har arbetat i enlighet med framtaget handlingsprogram för åren 2016 
till 2019. Handlingsprogrammet är i grunden styrande för hur verksamheten plan-
eras och bedrivs och i huvudsak har SSBF mött uppsatta målnivåer i verksam-
hetsplanen för 2017. 
 
Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 jäm-
fört med 2016. 
 

 SSBF   

(mnkr) 2017 2016 

Omsättning 84,4 85,7 

Resultat efter finansiella poster 10,5 37,6 

Årets resultat 10,5 37,6 

Balansomslutning 888,7 890,4 

Investeringar 26,6 27,2 

Förbundet redovisar ett positivt resultat på 10,5 mnkr vilket är lägre än budget 
som var 18,0 mnkr. Avvikelsen kan till största del förklaras av den forcerade sats-
ningen på att utbilda all operativ personal för att förstärka förmågan vid terroran-
grepp, i spåren av händelserna på Drottninggatan. Utbildningsinsatsen genom-
fördes med kort varsel och avgörande för framdriften var möjligheten att ta in all 
personal på övertid. 
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Efter balanskravsjustering för poster av engångskaraktär inklusive realisations-
poster blir det balanserade resultatet 9,2 mnkr för 2017. Fortsatt är soliditeten i 
förbundet tillfredsställande (16,8 %) och förbättrades något gentemot föregående 
år. 

Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF) 

Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF) är ett aktiebolag vars ägare är 20 av 
26 kommuner inom Stockholms län. Täbys andel är 5,7 %. De kommuner som 
bildat bolaget är också bolagets exklusiva kunder. SRF har tillstånd (koncession) 
att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkringar inkl. återför-
säkring. Sammantaget uppgår de försäkrade värdena till 130 mdkr. SRF:s syfte 
är att i samarbete med kommunerna samordna upphandling och förvaltning av 
samlade försäkringslösningar på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt samt vara 
ett aktivt verktyg och ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett op-
timalt sätt minska skador, förluster och störningar och att skapa effektiva, trygga 
och säkra kommuner. Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom för-
säkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande och 
försäkring. Bolaget har arbetat med de olika kommunerna för att säkerställa att 
hanteringen av risk och försäkring inom de kommunala verksamheterna blir så 
effektiv som möjligt. 
  
Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 jäm-
fört med 2016. 
 

SRF   

(mnkr) 2017 2016 

Omsättning 0 55,1 

Resultat efter finansiella poster 0 8,4 

Årets resultat 0 -0,1 

Balansomslutning 0 235,3 

Investeringar 0 0,2 

Utfallet för 2017 kommer att kompletteras när bolagets årsredovisning är klar. 

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) 

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) är ett aktiebolag som ägs av tio kom-
muner i Stockholms län. Täbys andel är 12,5 %. SÖRAB är ett regionalt återvin-
nings- och avfallsbehandlingsföretag. Ägarna är kommunerna Danderyd, Järfälla, 
Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och 
Vallentuna. Bolagets verksamhet omfattar byggnation och drift av regionala av-
fallsbehandlingsanläggningar, insamling, behandling och bortforsling av avfall 
samt konsultverksamhet i avfallsfrågor åt bolagets ägare. Bolaget äger och driver 
två stora återvinningsanläggningar i norra Storstockholm, Hagby i Täby kommun 
och Löt i Vallentuna kommun samt sex stycken återvinningscentraler i regionen. 
 
Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 jäm-
fört med 2016. 
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SÖRAB   

(mnkr) 2017 2016 

Omsättning 0 279,3 

Resultat efter finansiella poster 0 19,5 

Årets resultat 0 13,6 

Balansomslutning 0 355,6 

Investeringar 0 13,8 

Utfallet för 2017 kommer att kompletteras när bolagets årsredovisning är klar. 

AB Vårljus 

AB Vårljus är ett aktiebolag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Täbys 
andel är 3,8 %. Vårljus är Stockholmskommunernas egen barn- och ungdoms-
verksamhet. Uppdraget är att tillgodose kranskommunernas behov av institut-
ionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Vårljus er-
bjuder behandling i dag- och dygnsvård, behandlingsprogram i öppenvård, utred-
ning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet med skolstöd 
samt skyddat boende. För asylsökande flyktingungdomar erbjuds gruppboenden, 
stödboenden, träningslägenheter och träffpunktsverksamhet. 
 

Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 jäm-
fört med 2016. 
 

AB Vårljus    

(mnkr) 2017 2016 

Omsättning 0 331,2 

Resultat efter finansiella poster 0 8,6 

Årets resultat 0 6,5 

Balansomslutning 0 130,5 

Investeringar 0 6,5 

Utfallet för 2017 kommer att kompletteras när bolagets årsredovisning är klar. 

Samordningsförbundet Södra Roslagen 

Samordningsförbundet Södra Roslagen (SSR) är en fristående juridisk organisat-
ion med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt 
Täby och Österåkers kommuner som medlemmar. Täbys andel är 15,2 %. 
  
Förbundet ska inom kommunerna Täby och Österåkers geografiska område, ar-
beta med finansiell samordning av insatser mellan huvudmännen inom rehabilite-
ringsområdet. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade reha-
biliteringsinsatser och ska syfta till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin för-
måga till egen försörjning genom förvärvsarbete. I förbundets uppdrag ingår att 
finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer 
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för att främja lokal myndighetssamverkan. Förbundet ska finansiera insatser som 
stödjer metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkans-
kultur inom rehabiliteringsområdet. De verksamheter som förbundet finansierar 
ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet. 
  
SSR har under 2017 kunnat se resultat av de olika insatser som förbundet tidi-
gare arbetat med. Den individinriktade insatsen "Rådgivandeteamet" (2015-2017) 
avslutades i mars och hade totalt gett 96 personer möjlighet att ta del av insat-
sens rådgivande funktion. Insatsen utvärderades av Uppsala Universitet som pre-
senterade sin slutrapport i juni 2018. 
  
En viktig milstolpe nåddes när Södra Roslagens samordningsförbund, tillsam-
mans med fem samordningsförbund i Stockholms län, beviljades medel för att 
genomföra ett av de största projekt som Europeiska socialfonden finansierat i lä-
net; MIA-projektet (Mobilisering Inför Arbete). Syftet med projektet är att stödja 
personer med behov av samordnat stöd utifrån deras förutsättningar. Målet är att 
30 % av deltagarna går vidare till arbete, studier och att 40 % kan delta i ordinarie 
arbetsförberedande insatser. MIA-projektet har genomsyrat merparten av förbun-
dets verksamhet på alla nivåer, från det strukturella arbetet med analys, utveckl-
ing av arbetsintegrerade social företags utvärdering 
 
Nedanstående sammanställning visar några ekonomiska nyckeltal för 2017 jäm-
fört med 2016. 
  

SSR   

(mnkr) 2017 2016 

Omsättning 4,1 2,3 

Resultat efter finansiella poster 0,5 -0,7 

Årets resultat 0,5 -0,7 

Balansomslutning 4,2 1,3 

Investeringar 0 0 

2017 års tilldelning av medel från medlemsparterna uppgick till 2,8 mnkr där För-
säkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Stock-
holms läns landsting med en fjärdedel och kommunerna Täby och Österåker med 
resterande fjärdedel, baserad på befolkningsmängd. Utöver medlemsbidrag har 
förbundet ett pågående projekt delfinansierat av Europeiska socialfonden. 
  
Förbundet redovisar ett resultat på 0,5 mnkr för 2017. När förbundet bildades 
kom inte insatser igång under förbundets första år vilket medförde att förbundet 
fick med sig ett betydande överskott på ca 2 mnkr till nästkommande år. Genom 
att budgetera tidigare upparbetade överskott i insatser arbetar förbundet med att 
minska överskottet. Utifrån Nationella Rådets riktlinjer ska förbundets egna kapi-
tal ligga på 20 % av de tilldelade medlen. Per sista december 2017 har förbun-
dets kapital minskat ner till 1,6 mnkr.  


