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Sammanfattning
Täby kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning är ett dokument för långsiktig planering av
bostadsförsörjningen i kommunen. Programmet utgår ifrån de mål och förutsättningar som
kommunen har att arbeta med. En beskrivning ges av dels nuläge avseende den lokala
försörjningen av bostäder för specialändamål som äldreboenden, gruppbostäder, HVB-hem
mm, dels av den såväl kort- som långsiktiga planeringen för bostadsbyggande i övrigt
genom privata intressenter, exploatörer och fastighetsägare.
Riktlinjerna utgår från lokala måldokument och prognoser och är kopplat till ett antal
övergripande strategiska dokument i kommunen. Dessa finns delvis beskrivna i dokumentet
och i sin helhet bilagda planen.
Täby kommun spelar en central roll i nordöstra delen av Stockholms län. Kommunen har en
kommundel utpekad som regional kärna och tillväxttakten är i dagsläget mycket hög. 2017
blev invånarantalet i Täby kommun 70 000. Under de kommande 10 åren beräknas
befolkningen uppgå till ca 93 000 invånare.
Riktlinjerna, liksom övriga kommunala strategidokument och regionplaner mm, visar att
bostadsbristen är fortsatt stor. Byggnadstakten måste därför hållas på en mycket hög nivå
där 900-1000 färdigställda bostäder per år är nödvändigt. Denna nivå uppnåddes under
2016. Täby kommun har en god och ständigt pågående dialog med fastighetsägare och
exploatörer i syfte att såväl förtäta befintliga bostadsområden som att bebygga de tre
riktigt stora områden som i dagsläget kräver omfattande planering. För att kommunen ska
vara såväl tillgänglig som levande görs fortsatta investeringar i en utbyggd kollektivtrafik
och upprustad och förbättrad väginfrastruktur och därtill att inte bara bostäder utan även
näringsliv ges plats i attraktiva kollektivtrafiklägen.
Täby kommun växer nu i en takt som är i paritet med utvecklingen på 1960- och 70-talen.
Utmaningen antas med hög beredskap och med styrdokument, som ligger i linje med den
förmodade ekonomiska tillväxten. Emellertid skulle förändrade lagar, statliga regler och
verktyg för bostadsmarknaden kunna förbättra byggnadstakten och sänka kostnaderna för
bostadsproduktionen väsentligt om de identifierades och genomfördes.
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Inledning
Syfte
Täby kommun är en växande kommun i ett växande län i ett växande Sverige. Under senare
år har kommunens ambition att växa och ta ansvar för såväl lokalbefolkningens önskemål
att kunna stanna kvar och byta bostad inom kommunen som övriga invånares önskemål, i
regionen, landet och övriga världen, att flytta till kommunen lagts fast genom olika
kommunala beslut. Kommunens vision speglar detta och varje års verksamhetsplan och
budget genomsyras av tillväxt och bostadsbyggnadsambitioner.
Dessa riktlinjer för bostadsförsörjning är ett av flera instrument för att styra och utveckla
bostadsbyggandet i de delar det låter sig göras genom kommunala beslut. Kommunen kan
inte och ska inte styra över marknaden för bostadsbyggande eller markprisutveckling.
Kommunen ska genom sitt planmonopol istället möjliggöra för aktörer på marknaden att
vara så välinformerade som möjligt och kommunen ska också vara så transparent som
möjligt kring förutsättningar, förväntningar, mål och ambitioner för bostadsbyggandet.
Täby kommun har inte något kommunalt bostadsbolag. Detta är ett politiskt
ställningstagande och beslut sedan många åt tillbaka. Täby kommun arbetar istället för att
nå ett förtroendefullt samarbete med marknaden och därigenom infria individers
möjligheter att hitta ett adekvat och ibland efterlängtat boende.
Riktlinjerna redovisar översiktligt inriktningen och med stöd av tidigare beslutade planer
och program i övrigt lägger de en samlad grund för den kommande bostadsutvecklingen på
kort och lång sikt. Riktlinjerna ska också användas i samband med den kommande
översynen av översiktsplanen och för det regionala utvecklingsarbetet både i nordöstra
Stockholms län och för hela länet i övrigt.
Arbetsprocess
Arbetet med att ta fram strategin för bostadsförsörjning har drivits av kommunledningen.
Underlag och samarbete har skapats dels genom arbetsgrupper, dels genom
sammanställningar av befintligt material och slutligen genom dialoger med såväl
verksamhetsområden inom kommunen (socialtjänst, utbildning, miljö, kultur och fritid,
samhällsutvecklingskontor, näringsliv) som genom samarbetet Stockholm Nordost
(STONO). Förslaget till plan har också kommunicerats dels med företrädare för det lokala
näringslivet, dels med lokala markägare och fastighetsägare.
Relaterade dokument
Kommunens verksamhetsplan och budget är det mest aktuella av kommunens
styrdokument, som också redovisar helheten avseende överväganden och rådande
planeringsförutsättningar i kommunen. Inom ramen för denna återfinns årlig revidering av
befolkningsutveckling och befolkningsstruktur, uppgifter om närliggande byggprojekt
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avseende bostäder för specialgrupper samt allmänt om utbyggnad av bostäder i
kommunen, status för övriga styrdokument samt lokalförsörjningsplan. Utöver
verksamhetsplan och budget för aktuellt år finns översiktsplan, fördjupad översiktsplan,
visionsdokument för samverkan inom Stockholm Nordost, näringslivsstrategi, mm.
Lagstiftning
I lagen (20143:866) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anges att varje kommun
ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att
leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lagstiftningen antas av kommunfullmäktige
under varje mandatperiod och innehålla:




Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen
Uppgifter ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner
och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra
regionala organ tillfälle att yttra sig.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska vara vägledande vid tillämpning av 2 kap. 3
para 5 Plan- och bygglagen (2101:900). Enligt denna lag ska planläggning främja
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Utgångspunkter
Det finns ett antal nationella, regionala och kommunala mål som tillsammans med lagen
om bostadsförsörjning utgör utgångspunkterna för kommunens arbete med
bostadsförsörjning.
Inom de nationella målen finns regeringens mål för bostadsmarknaden, för
samhällsbyggandet och för exempelvis folkhälsan. Vidare ska barnkonventionen, nationella
mål för jämställdhet och boendemiljöer följas.
Stockholms län har regionala mål för utveckling och Täby som en del av Stockholm Nordost
(STONO) har ytterligare regionala och delregionala mål utöver de kommunala att ta hänsyn
till. Sammantaget tar riktlinjerna sikte på att tillgodose såväl de olika nivåernas
målsättningar och ambitioner som den pågående utvecklingens och omvärldens
förändringar avseende hållbarhetsfrågor i stort.
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De nationella målen
De övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt
god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt
där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Den kvantitativa
målsättningen är att det fram till år 2020 byggs minst 250 000 nya bostäder.
Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Regeringen har också beslutat om nationella delmål för byggandet, lantmäteriet och
samhällsplaneringen. Utöver dessa mål finns det andra mål som berör
bostadsförsörjningen, till exempel de jämställdhetspolitiska målen och folkhälsomålen.
Regional utvecklingsplan för Stockholmsr egionen (RUFS) 2050
Aktualitetsprövningen av RUFS 2010 visade att den i stora delar fortfarande är aktuell och
användbar. Det finns dock ett behov av förtydliganden och uppdateringar samt tydligare
prioriteringar av vilka åtgärder som ska genomföras och vilken riktning som ska pekas ut.
Visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion ligger fast och man strävar
mot att göra en mer genomförandeinriktad plan. Utställningsförslaget till RUFS 2050 har
fyra övergripande mål:
• En tillgänglig region med god livsmiljö
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
Enligt huvudscenariot i RUFS 2050 behövs ett tillskott om 20 700 bostäder per år fram till
2030.
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Kommunens mål och riktlinjer
Vision och inriktningsmål
Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de
kommungemensamma inriktningsmålen fastställer kommunfullmäktiges mål till styrelsen,
nämnderna och bolagen samt indikatorer för styrelsen, nämnderna och bolagen i
verksamhetsplanen.






Visionen ska gälla på lång sikt upp till 20 år
Inriktningsmålen är på fyra år som mandatperioden
Nämndmålen 1- 2 år eller 4 år
Enhetsmålen 1 år, men kan vara fleråriga
Särskilda aktiviteter kan vara insatser som beslutas för att nå målen

Täby kommuns vision
 Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid
Kommunens inriktningsmål
 Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby
 Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun
 Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare
Gemensamma utvecklingsområden
För planeringsperioden har följande utvecklingsområden med betydelse för kommunen
som helhet identifierats:
•

•

Hållbar utveckling som innebär att
–

den fysiska planeringen är ett verktyg i hållbar utveckling

–

kommunen växer på ett sätt som får människor att vilja flytta hit

–

samhällsplanering ses som ett verktyg för såväl byggande som trafik- och
kollektivtrafiklösningar

–

det skapas möjligheter för individer att leva ett självständigt liv

–

beslutad nivå gäller för kostnader för kommunens utveckling såväl vid
investeringar som tillkommande drift av verksamheter

Kvalitetsfrågor som innebär att
–

sätta dem vi är till för i centrum och förstå deras fokus

–

oavsett vem som tillhandahåller tjänster och insatser ska dessa hålla hög
kvalitet till avtalad ersättning/budget
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–

valfrihet för individer med beaktande av god ekonomisk hushållning för
kommunens samlade budget

–

information, dialog och kommunikation för att möta invånarnas och
företagarnas behov av transparens och delaktighet

• Analysarbete för bättre beslutsunderlag och möjlighet att möta framtiden som
innebär att
–
–

–

•

utveckla metoder för att söka/skaffa relevant uppföljning av genomförd
verksamhets resultat
dra slutsatser av befintligt underlag som möjliggör alternativa sätt att lösa
nuvarande uppgifter med nya arbetsmetoder eller att föreslå nya uppdrag och
fasa ut befintliga för att uppnå ökad effektivitet
kommunens roll, vad måste kommunen ansvara för och vad vill kommunen
därutöver ansvara för

Tryggheten är viktig för invånare, företagare och besökare i kommunen och det arbete
som Trygg i Täby bedriver bidrar till en lugnare och tryggare kommun
–

fokusområdet för Trygg i Täby år 2018 är det tobaksförebyggande arbetet

Kommunstyrelsens utvecklingsområden
Tillväxt
Täby kommun växer bl.a. genom utveckling av Stockholm Nordosts regionala stadskärna
Täby centrum- Arninge, Täby Park och Roslags Näsby. Kommunen ska utvecklas på ett
långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Detta innebär bland annat att
människor som redan bor här ska känna att de vill bo kvar och att andra lockas att flytta hit.
För detta krävs bostäder anpassade efter människor i olika livssituationer, utvecklad
kollektivtrafik som gör att människor lätt kan ta sig till och från kommunen, möjligheter till
arbetstillfällen samt att av kommunen finansierade verksamheter erbjuds med hög kvalitet.

Näringslivsutveckling
Idag finns cirka 25 000 arbetstillfällen i Täby. I den vision som de sex nordost-kommunerna
antog 2012 är Täbys ambition att öka antalet arbetstillfällen i kommunen till 40 000 fram till
år 2040. I arbetet med att förverkliga den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge är
därför utvecklingen av antalet arbetstillfällen ett högt prioriterat område. Täby park är ett
annat område där en stor del arbetsplatser ges utrymme.
För att skapa förutsättningar för ett rikt näringsliv ställs krav på service och förståelse för
företagarnas behov såväl för nyföretagare som företag som verkat länge i kommunen och
vill utveckla sin verksamhet här. Kommunen behöver identifiera möjligheter till och planera
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för verksamhetslokaler i såväl nya som befintliga områden. Likaså behöver kommunen
verka för en utveckling av kollektivtrafiken samt marknadsföra kommunen som ett bra
etableringsalternativ om målet om 40 000 arbetstillfällen år 2040 ska nås. Kommunens
positionering i relation till andra delar inom länet blir viktig kopplat till ambitionen och
arbetet för att Roslagsbanan blir förlängd till Arlanda och till city via Odenplan, det senare
nu inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen.
Täby har med sitt strategiska läge i länet goda förutsättningar att ligga i framkant och vara
en plats för innovativa företag att etablera sig på och därmed skapa goda förutsättningar
för ett framtida företagskluster. Förutsättningarna för att etablera en Science Park i
kommunen där utbildning, forskning och näringsliv kan samverka utreds därför.
Kommunikationer
Roslagsbanan är under utbyggnad. För nordostsektorns utveckling är den planerade
dubbelspårsutbyggnaden, nya vagnar och depåer oerhört viktig. Under de närmaste 20
åren kommer de sex kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och
Österåker att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden. Under denna period
kommer Roslagbanan att ha en central betydelse som pulsåder för den spårbundna
kollektivtrafiken.
Det är särskilt viktigt att planerna nu realiseras med högsta möjliga hastighet. Roslagsbanans utveckling, inklusive en förlängning till Arlanda, är ett prioriterat projekt. Inom
ramen för den s.k. Sverigeförhandlingen förlängs Roslagsbanan till city, via Odenplan.
Strategisk lokalförsörjning
Täby kommun står inför stora utmaningar vad gäller behov av fastigheter för olika ändamål.
Det rör sig om allt från nya äldreboenden och lokaler för utbildningsverksamhet till
upprustningsbehov av befintliga lokaler, ombyggnationsbehov samt ordinarie planerat
underhåll. Samtidigt pågår utvecklingen av stora bostads- och arbetsplatsområden i
kommunen där lokaler för kommunalt finansierad verksamhet kan komma att behövas eller
redan är beställda.
Fokusområden under 2018 är att uppdatera lokalförsörjningsplan samt att samordna
befintlig stadsbyggnadsprocess med lokalförsörjningsprocess för effektivast möjliga
styrning och uppföljning av investeringsprojekt.
För att uppnå målet om ett effektivt lokalutnyttjande måste varje investeringsbeslut
motiveras med en hög nyttjandegrad av såväl kommunala som privata verksamheter.
Miljö- och klimat
Bilden av Täby som en attraktiv kommun som värnar miljön, behöver ytterligare stärkas
såväl genom ett fortsatt systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete, som genom en
målinriktad kommunikation. Planarbetet behöver ges en fortsatt tydlig
hållbarhetsinriktning i samtliga tre hållbarhetsdimensioner (socialt, ekonomiskt och
miljömässigt). Hållbarhetsprogram ska tas fram för större detaljplaner. Arbetet med olika
publika projekt och aktiviteter med inriktning på bl.a. invånarengagemang i
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hållbarhetsfrågor såsom energieffektivisering, klimateffektiva transporter, hållbar
konsumtion och giftfri vardag fortsätter.
Täby är en föregångskommun på många områden och ska även vara en föregångskommun
inom miljöområdet. Kommunen har i dagsläget ett miljöprogram som utgår ifrån 16
nationella miljömål. Miljöprogrammet pekar ut fem fokusområden, begränsad
klimatpåverkan, giftfri miljö, god vattenmiljö, det gröna Täby och god bebyggd miljö. I
miljöprogrammet har kommunen lyft fram hur Täbyborna och företagarna själva kan bidra
till en bättre miljö. Kommunen utvecklar kontinuerligt sina miljömål och genomför ett
flertal förbättringar. Till 2050 ska Täby kom-mun vara koldioxidfri. En årlig miljödag riktad
till Täbyborna, föreningar och företag i Täby, med inspiration och erfarenhetsutbyte samt
utdelning av Täbys miljöpris genomförs från och med år 2017 i kommunen.
Organisation, ledarskap och medarbetarskap
Behovet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens är
stort inom flera yrkesområden i kommunen. Behovet ökar i takt med kommunens tillväxt,
pensionsavgångar och konkurrens om arbetskraft. Fram till 2022 ska en halv miljon nya
medarbetare rekryteras till kommunsektorn och konkurrensen om arbetskraften är därför
stor. Även det ökade mottagandet av nyanlända innebär såväl personella som
organisatoriska utmaningar. Att utveckla kommunen till en ännu attraktivare arbetsgivare
och att fokusera på frågor kopplat till organisation, ledarskap och medarbetarskap är därför
av stor betydelse. Ledarskap är identifierat som en framgångsfaktor och kommer att vara
ett fokusområde under 2018.
Trygg i Täby
Trygg i Täbyrådet, som består av förtroendevalda från kommunstyrelsen, chefs-tjänstemän,
Storstockholms brandförsvar och Täby närpolischef, samordnar kommunens trygghets- och
drogförebyggande arbete så att alla ska kunna känna trygghet och trivsel i hela kommunen.
Täby kommun och Polisen har undertecknat en samverkansöverenskommelse för att
effektivt kunna förebygga brott och öka tryggheten i Täby. Prioriterade fokusområden för
samverkan är trygghet i offentlig miljö, inbrott i bostad samt ung-domars användning av
tobak, droger och alkohol.
I den så kallade ”Stockholmsenkäten”, som genomförs vartannat år i Täby och i stora delar
av länet, mäts ungas relation till alkohol, narkotika och tobak och till brott och trygghet,
samt ungas psykiska hälsa, skolsituation och fritid. Analysen av resultaten innebär
prioritering av två verksamhetsövergripande strategier på området. En lokal plan för
arbetet med att förebygga och stävja ungas användning av alkohol, narkotika, tobak och
doping (ANDT) relaterar till den nationella och den regionala ANDT-strategin.
Skyddsfaktorer för att starta och identifiera förebyggande såväl ANDT-bruk som brottslighet
och psykisk ohälsa. Med utgångs-punkt i övergripande skyddsfaktorer som skolframgång
och aktiv fritid utformas verksamhetsövergripande och verksamhetsspecifika aktiviteter.
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Stadsbyggnadsnämndens utvecklingsområden
Stadsutveckling
Kommunen arbetar för att möjliggöra goda förutsättningar för högkvalitativa
välfärdstjänster, en blandning av bostäder och arbetsplatser, kultur och handel samt en
trygg och upplevelserik stadsmiljö, samt närhet till parker och natur.
Den framtida förlängningen av Roslagsbanan till Stockholm City innebär en ytterligare
förhöjd ambitionsnivå för Täby kommun inom samtliga verksamhetsområden. Inom
stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde tas ett omtag kring planerade och redan
påbörjade detaljplaner och stadsdelsprogram i Roslagsbanans närområde, detta kan
innebära eventuella omprioriteringar av insatser. Fokus i detta omtag kommer vara att
säkra rätt intäkter i rätt tid.
För att effektivt och långsiktigt kvalitetssäkra stadsutvecklingen behövs en robust planering.
Under 2018-9 ska flertalet viktiga strategier och planer som stödjer översiktlig planering
och tydliggör ambitionsnivåer inom exempelvis trafik, näringsliv, teknisk försörjning och
hållbarhet tas fram för att möjliggöra en effektiv och kvalitetssäkrad detaljplanering. Det
sammanhållande uppdraget för hållbarhetsfrågorna placeras på
samhällsutvecklingskontoret.
Inom detaljplanearbete och genomförande av stadsbyggnadsprojekt kommer samråd och
kommande antagande av den fördjupade översiktsplanen öppna för fler inkommande
förslag på expansion inom den centrala stadskärnan.
Utveckling av befintligt förvaltningsuppdrag
Förutom de många nybyggnadsområdena planeras utveckling och upprustning av
kommunens befintliga miljö. I ett skede av stark tillväxt växer även nämndens
förvaltningsuppdrag. För att få en effektiv skötsel av anläggningar med lång livslängd, så
som gator, parker, naturparker och kommunaltekniska anläggningar, behöver strategier,
planer, entreprenadformer och arbetsmetoder utvecklas.
Hållbar utveckling
Planeringen av nya stadsdelar ska bygga på långsiktig god hushållning med mark, vatten och
andra resurser. Inom planering och stadsutveckling är hållbar utveckling ett övergripande
och prioriterat mål. Det gäller såväl byggande, förtätning av stadsdelar samt i samspelet
bebyggelse och trafikstruktur.
I samtliga större planprojekt ska behovet av hållbarhetsprogram prövas parallellt med
detaljplanearbetet. Täby kommun deltar i nätverk för hållbara kommuner såsom Decode
för att på bästa sätt möta utmaningen med det ökande byggandet. Framtagandet av
strategier och planer som underlättar ett hållbart byggande är prioriterat.
Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställde nämndmål och indikatorer för stadsbyggnadsnämnden
enligt nedan för 2018. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid
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delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige liksom utfall och prognos
för indikatorer.

Nämndens
indikatorvär
de

Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

Det är tryggt och
attraktivt att leva
och verka i Täby

Täby erbjuder
möjlighet till attraktiva
bostäder

Antal bostäder i
antagna detaljplaner
under 2015-2024
(snitt 750 per år)

minst 750

Täby erbjuder
möjligheter till
attraktiva
arbetsplatser

Förändring av
verksamhetsyta i
antagna detaljplaner

Över 8000
kvm

Täbyborna uppskattar
kommunens offentliga
miljöer och service

Nöjd regionindex

Högre än
senaste
mätningen
Kortare tid
än 2017

Täby är en
ekonomiskt, socialt
och miljömässigt
hållbar kommun

Mediantid för
beviljande av bygglov
Andelen överklagade
bygglov som håller i
överordnad instans
Andel hushåll som
lämnar matavfall
Invånare är nöjda med
skötsel av parker och
naturområden

85 % eller
mer
Minst 40 %
Minst 65 %
nöjda
invånare

Sverigeförhandlingen – Förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande
I april 2017 tecknades avtal mellan staten, Stockholms läns landsting och Täby kommun om
att bland annat tunnelförlägga Roslagsbanan från Universitetet och dra järnvägen till TCentralen via Odenplan. Täby kommun åtar sig att medfinansiera transportinfrastrukturinvesteringen och bygga 16 200 bostäder i närheten till Roslagsbanans
stationer fram till år 2035. Majoriteten av bostäderna ska byggas inom Täby stadskärna. Det
föreliggande dokumentet visar till stora delar på vilka grunder, var och hur arbetet med att
planera för och utveckla bostäder i given omfattning för att uppfylla villkoren i den så
kallade Sverigeförhandlingen kommer att gå till.
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Hur arbetar kommunen, med vilka verktyg?
Planrelaterade verktyg
Översiktsplanering
Samhällsutvecklingskontoret fick den 13 november 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att
aktualitetspröva översiktsplanen för pågående mandatperiod. Underlag för
aktualitetsprövningen har sammanställts i en promemoria (Bilaga 1). Länsstyrelsen lämnade
den 29 juni 2017 sin sammanfattande redogörelse med synpunkter i fråga om statliga och
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.
Samhällsutvecklingskontoret gör bedömningen att översiktsplanen inte tillräckligt styr
mark- och vattenanvändning för att kommunen ska kunna möta upp nya förutsättningar
och utmaningar och heller inte vägleder den efterföljande planeringen och utvecklingen på
ett samordnat och enhetligt sätt. En ny översiktsplan behöver påbörjas och arbetas fram i
bred samverkan inom hela kommunorganisationen och antas under kommande
mandatperiod.
Översiktsplaneringen kommer framöver att genomföras med så kallad rullande
översiktsplanering. Detta är ett strukturerat och kontinuerligt förnyelsearbete för att hålla
översiktsplanen aktuell genom nya planeringsunderlag (där behov finns) exempelvis
fördjupade översiktsplaner och/eller tematiska tillägg för olika allmänna intressen. Den
samlade översiktsplanen kan då bestå av flera dokument. Även om arbetet med
översiktsplaneringen kräver ett omfattande underlag behöver de slutliga plandokumenten
inte vara omfattande.
Rullande översiktsplanering kan bidra till en mer effektiv planering. Aktuella plandokument,
exempelvis fördjupade översiktsplaner, kan bidra till bättre anpassning till
samhällsförändringar, snabbare start för detaljplanearbete, effektiv och rationell
planavgränsning, bättre underlag inför beslut och tydligare förankring hos invånare och
över kommunens verksamhetsgränser.

Markinnehav och mark- och exploateringsstrategi
Under 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal.
Riktlinjerna beskriver villkor för markanvisningar och exploateringsavtal i Täby kommun.
Syftet är att skapa en tydlighet om de förutsättningar som gäller försäljning av kommunens
och Täby Fastighets ABs mark, liksom krav som kommunen ställer vid exploatering av
annans mark.
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Riktlinjerna för markanvisningar och exploateringsavtal innehåller kommunens
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande.
De anger även handläggningsrutiner samt principer för markprissättning. Riktlinjerna
fastställer grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter vid
genomförandet av detaljplaner. Dessutom redogör de för andra förhållanden som har
betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal för exploatör
och kommun.
Enstaka småhustomter säljs via mäklare genom anbudsförfarande på den öppna
marknaden och omfattas inte av dessa riktlinjer. Gatukostnadsutredningar, som ofta
används i omvandlingsområden med många markägare, hanteras i särskild ordning och
omfattas inte heller av dessa riktlinjer.



All ny bebyggelseplanering i Täby kommun ska utgå från
översiktsplanens intentioner



Markanvisningar i Täby kommun ska riktas för att uppnå mål för
bostads- och arbetsplatsförsörjning



Försäljning av mark ska ske till marknadspris



Stadsbyggnadsprojekt i Täby kommun ska bära sig själva genom att
kostnader för planläggning och genomförande ska täckas av
markförsäljningsintäkter och/eller ersättningar från exploatören.

Riktlinjer för markanvisning
Markanvisning sker när kommunen avser sälja mark till exploatör för bebyggelse.
Markanvisningen är en överenskommelse mellan kommunen och en exploatör, som ger
exploatören ensamrätt att under en begränsad tidsperiod och under givna villkor förhandla
med kommunen om förvärv av ett visst markområde för bebyggande. En markanvisning
regleras med ett markanvisningsavtal, som ersätts med ett marköverlåtelseavtal vid
bindande överlåtelse av mark
Riktlinjer för exploateringsavtal
Täby kommun avser att ingå exploateringsavtal när det krävs för att säkerställa
genomförandet av en detaljplan inom kommunen. Det gäller t.ex. om detaljplanen berör
allmän plats, innebär komplicerade genomförandefrågor eller ger upphov till ekonomiska
åtaganden som inte täcks av de kommunala taxorna. Det innebär att exploateringsavtal
normalt ingås med exploatörer som berörs av nya eller ändrade detaljplaner som medför
nya byggrätter och/eller omfattande markregleringar.
Värdeåterföring
Utöver ersättning för de allmänna anläggningar, som krävs för en exploatering, avser
kommunen att ta del av den värdeökning, påvisad av två oberoende värderingar, som
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satsningar på kollektivtrafik och annan infrastruktur har på fastigheter som utvecklas för
bostäder och arbetsplatser.

Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningen bygger, äger och förvaltar delar av kommunens eget
fastighetsbestånd för kommunala och en del privata verksamheters behov.
Fastighetsavdelningen förser även de egna verksamheterna med lokaler genom att hyra av
privata fastighetsägare för vidare upplåtning till verksamheten. I detta ingår att i samverkan
med social omsorg sörja för bostäder för särskilda behov.

Det kommunala bolaget 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.
Ägardirektiv


I samverkan med stadsbyggnadsnämnden verka för att tillgodose behovet av mark,
anläggningar och byggnader inom Täby kommun för boende, näringsliv, kommunal
och kommersiell service samt rekreation.



I samverkan med stadsbyggnadsnämnden aktivt verka för att få fram exploaterbar
mark i syfte att främja Täbys utveckling.



Löpande pröva fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar i syfte att främja Täbys
utveckling.



Äga, förvalta och utveckla fastigheter med syfte att tillgodose kommuninvånarnas
behov.



Skogs- och jordbruksmark ska förvaltas på ansvarsfullt sätt så att rekreations- och
kulturhistoriska värden bevaras.



Fortlöpande arbeta med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och
förbättrade resultat.



Fortlöpande pröva möjligheterna att avyttra delar i fastighetsbeståndet som ur ett
förvaltningsperspektiv inte bör behållas.



Fortlöpande pröva fortsatt omstrukturering och renodling av verksamheten för en
förvaltning som är effektivare och mer ändamålsenlig ur ett
kommunkoncernperspektiv.
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Strategier för kommunens arbete med
bostadsförsörjning
Att planera långsiktigt för ett hållbart bostadsbyggande har alltid varit en utmaning. I
nuläget är tiden och bristen också faktorer som innebär att planer över tid måste
förverkligas, snart nog oaktat konjunkturer, om inte alltför många människor under
alltför lång tid ska stå utan en adekvat bostad.
I praktiken arbetar Täby kommun utifrån ett antal principer och strategier där de
viktigaste kan sammanfattas med att kommunen långsiktigt och utifrån nationella,
regionala och lokala mål, planlägger för de bostäder som efterfrågas.
Täby kommun arbetar också aktivt med integrationsfrämjande insatser för att
nyanlända snarast ska komma i arbete och på så sätt med ökad kraft själva kunna hitta
det boende de behöver. Genom nutida forskningsresultat är det tydligt att flyttkedjor
skapas för alla invånare då nya bostäder tillkommer, bostäder i olika
prislägen/hyreslägen finns och därtill att segregationen minskar när inte exempelvis alla
nyanlända hänvisas att över tid bo i vissa kommundelar eller kvarter. Bästa sättet att
skapa förutsättningar att välja boende är förutom bostadsbyggandet i sig att genom
inkomst kunna hyra/köpa en bostad. Täby genomför en omfattande satsning på
arbetsmarknadsinsatser lokalt för grupper som inte ännu finns på arbetsmarknaden för
att påskynda möjligheten för enskilda att välja sitt boende.
För olika grupper i samhället ser behovet av stöd i boendesituationen eller i lösandet av
boende olika ut. Utgående från löpande behovsanalyser tar Täby kommun utifrån
gällande lagar ansvar för att erbjuda samtliga kategorier av bostadsbehövande
ändamålsenligt boende.
Slutligen planerar kommunen för att bostadsförsörjningen i Täby i första hand ska lösas
av den privata bostadsmarknadens aktörer, i andra hand genom en samverkan mellan
kommunen och privata bostadsaktörer samt i tredje hand genom kommunala insatser i
egen regi.
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Kommande behov
Täbys befolkning – aktuell situation och prognos
Den senaste prognosen pekar på en totalbefolkning om nära 93 000 invånare till årsskiftet
2027/2028. Prognosen för antalet invånare i olika åldersintervall (se tabell nedan) bygger
bland annat på stora bostadsbyggnadsprojekt under perioden, så som Centrala Täby med
Galoppfältet (drygt 5000 bostäder), Roslags Näsby (cirka 2 600 bostäder) och Arninge-Ullna
(drygt 2 100 bostäder).
Antal invånare i Täby fördelat på olika åldersintervall
Ålder / År

2017

0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

654

685

697

737

801

845

894

933

967

1 005

1 023

1-2

1 559

1 559

1 589

1 674

1 814

1 925

2 030

2 131

2 212

2 302

2 348

3-5

2 769

2 761

2 742

2 824

2 974

3 134

3 323

3 502

3 663

3 829

3 940

6-9

4 286

4 244

4 239

4 190

4 269

4 354

4 474

4 673

4 865

5 103

5 319

10-12

3 141

3 246

3 266

3 353

3 372

3 416

3 430

3 449

3 515

3 599

3 720

13-15

3 026

3 139

3 204

3 255

3 399

3 458

3 567

3 590

3 642

3 670

3 684

16-18

2 634

2 771

2 944

3 135

3 291

3 391

3 468

3 605

3 670

3 785

3 802

19-24

4 554

4 534

4 543

4 753

5 131

5 428

5 719

5 966

6 168

6 390

6 517

25-64

34 327

34 992

35 543

36 504

38 196

39 618

41 091

42 575

43 934

45 483

46 566

65-79

9 909

9 868

9 841

9 915

10 005

9 951

9 953

9 924

9 919

9 967

10 049

80 +

3 546

3 731

3 886

4 030

4 205

4 475

4 743

5 051

5 343

5 600

5 820

70 405

71 531

72 494

74 369

77 455

79 997

82 691

85 399

87 900

90 733

92 788

Total t

Årets befolkningsprognos tyder på en något snabbare befolkningsökning jämfört med
tidigare prognos, vilket följer bland annat justeringar i årets bostadsbyggnadsprognos.
Diagrammet nedan visar en jämförelse av befolkningsutvecklingen i åldersklasser på kort
och lång sikt. Utvecklingen visas i relation till antal folkbokförda invånare år 2017.
Prognos för befolkningsökning 2020 och 2027 jämfört med 2017
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Volymutvecklingen inom barnomsorg och skola under prognosperioden framgår av
nedanstående diagram. Index 100 visar populationen år 2017.

Volymutveckling befolkning till barnomsorg och skola
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Täby kommun har många skolbarn. Efter gymnasieåldern flyttar ungdomarna från
kommunen, pluggar, flyttar utomlands, etc. När människor har etablerat sig på
arbetsmarknaden (vid 40 år) är Täby attraktivt för unga familjer med barn. 40-talistpuckeln,
det vill säga efterkrigsbarnen, skjuts framåt/blir äldre. Tappet runt 60-årsåldern (när barnen
flyttat hemifrån) kan bero på att personer som bor i villa säljer huset och flyttar från Täby.
Fungerande flyttkedjor – en utmaning
Med en växande befolkning är bostadsbyggande centralt, men en ökad rörlighet på
bostadsmarknaden skulle också bidra till en optimering av nyttjandet av samtliga
bostadsytor. Att skapa optimala förutsättningar för omflyttning är inte möjligt enbart
genom kommunala beslut. Planering och effektiv process för bostadsbyggande är viktiga
faktorer, men den statliga och landstingskommunala nivån spelar stor roll i sammanhanget.
Skattegler, räntan, subventionerna och kollektivtrafiksatsningarna påverkar i hög grad
människors möjligheter och vilja att byta bostad. I Täby kommun finns exempelvis villor
som skulle kunna rymma fler boende enbart sett till ytan, men förutsättningarna för en flytt
kan te sig mindre förmånliga eller nödvändiga för dem som bor i villorna och flyttkedjan
uteblir eller försenas därför. Skulle den statliga nivån justera skatteregler, skulle räntorna
höjas snabbt eller kraftigt av någon/några anledningar eller skulle som nu inträffat nya
bättre kollektivtrafikförbindelser beslutas om, får detta sammantaget stor effekt också på
den lokala bostadsmarknaden. Detta är faktorer kommunen behöver förhålla sig till, men
inte kan påverka.

Tillgång och efterfrågan på bostäder för olika grupper
Äldre
Marknaden för seniorboende omfattar allt från friska och arbetsföra 50-åringar till sjuka
och svaga 100-åringar. Några biståndsbeslut krävs inte för dessa boenden. Byggföretagen
bygger ett antal bostäder i Sverige med inriktning äldre än 55 år. Gemensamma ytor som
t.ex. entré, vardagsrum, tvättstuga och övernattningsrum finns i husen. Boförmåner som
hushållsnära tjänster, försäkringar, bilpool, utlandsboende är en annan viktig del som
upplevs ge tillvaron guldkant. Denna typ av lägenhet säljs vanligtvis som bostadsrätt. De
som flyttar in är oftast äldre än 65 år.
Seniorlägenhet är en hyreslägenhet som tillgänglighetsanpassats. Täby har inrättat en kö
för seniorer, där personer över 65 år, folkbokförda i Täby, kan erbjudas en seniorlägenhet.
Seniorlägenheter erbjuds i fastigheten Valen 1 med populärnamnet Kullagränd
(Åkerbyvägen 1), fastigheten Frigga 100 med populärnamnet Hagmogården (Hagmovägen
3,7 m.fl.), fastigheterna Ångaren 1 med populärnamnet Ångaren (Eskadervägen 1-3) och i
fastigheten Marknaden 20 med populärnamn Lyktan (Lyktgränd 2-4). Fastigheterna ägs av
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Akelius fastigheter och kommunen har anvisningsrätten. Kontrakten skrivs direkt mellan
hyresgästen och fastighetsägaren.
Totalt finns i dagsläget drygt 300 seniorlägenheter, med en vakansgrad om ca 10 %
Analysen är att bostadsförsörjningen inom denna grupp kan även fortsatt hanteras av
marknadens aktörer i samverkan med kommunen.
Målsättningen är att samtliga lägenheter ska vara kontrakterade. Uppdatering av antalet i
varje kategori sker årligen.
Trygghetsboende
Trygghetsboende som begrepp tillkom i samband med att investeringsstöd infördes. Något
biståndsbeslut krävs inte för att bo i trygghetsboende.
Trygghetsbostäder kan upplåtas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. För
att få investeringsstöd krävs att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. Vidare
ska bostäderna vara funktionellt utformade, boendet ska ha gemenskapslokaler för
måltider, samvaro, hobby samt personal/bovärd på angivna tider. I trygghetsboendet ingår
inte mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Det är liten eller ingen skillnad mellan ett
seniorboende och ett trygghetsboende.
I Täby finns många stora befintliga fastigheter med lägre hyror och god tillgänglighet, som
har hissar och gemensamhetslokaler (Storstugan, Näsbydal m.fl.). Vidare byggs många nya
lägenheter i Täby där tillgängligheten är god. För äldre i Täby förutses således tillgången på
tillgängliga och trygga lägenheter vara god i dag och i en framtid.
Prognos över behov och utfall med nya platser i särskilda boenden för äldre 2018 - 2024
Befolkning/år enligt SCB
- 80-89 år
- 90 år och äldreBehov av platser 11 % 80-89 år
Behov av platser 30 % 90 år och äldre
Externa köp p.g.a. specialbehov
Behov av platser i Täby
Befintliga och nya platser i nya
boenden
Över- / underskott av platser

2018
3 077
742
338
223
-23
537
577

2019
3 224
758
355
227
-24
557
577

2020
3 341
782
368
235
-25
577
639

2021
3 487
809
384
243
-25
599
633

2022
3 751
829
413
249
-27
633
633

2023
3 977
868
437
260
-28
667
695

2024
4 203
907
462
272
-31
703
695

40

20

-17

34

0

28

-8

Boenden enligt LSS-beslut
Behovet av platser inom LSS-boenden i kommunen år 2017 totalt ca 180 stycken. Av det
totala antalet LSS-boenden drivs fyra boenden med totalt 23 platser av tre privata utförare,
vilket är en andel på 22 %. Gruppboenden med sex lägenheter och serviceboenden med tio
till elva lägenheter är båda prioriterade boenden. Uppdatering av antalet i varje kategori
sker årligen med denna första samlade inventering som utgångspunkt.
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Prognos över behovet av LSS-boende samt antalet planerade LSS-gruppboende samt LSSserviceboende:
Typ av boenden/år
Prognos förändring per år
(placerade Täbybor)
LSS-serviceboende
LSS- gruppboende

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

+10
+12

+6

+10
+6

+6

Behov av platser i Täby
Befintliga och nya platser i
nya boenden
Över- / underskott av
platser

177
179

183
185

199
201

205
207

205
207

215
217

215
217

2

2

2

2

2

2

2

+10

Analysen är att bostadsförsörjningen inom LSS kan hanteras genom en fortsatt god
samverkan mellan kommunen och marknadens aktörer. Bostadsutbyggnaden skapar
förutsättningar för att göra detta möjligt.
Särskilt boende – psykiatri
Boende i träningslägenheter eller Bostad Först är en form av bistånd, som enligt
socialtjänstlagen kan beviljas personer som är i behov av särskilt stöd från socialtjänsten för
att klara ett eget boende. Bistånd i form av boende ges ibland i kombination med stöd från
andra vårdgivare, t ex. allmänpsykiatri, beroendevården och/eller andra aktörer. Beslut om
bistånd i form av boende är förknippat med villkor som ska förbereda den enskilde att klara
ett eget boende. Enbart bostadslöshet eller hemlöshet är inte grund för att bevilja boende i
träningslägenhet eller i Bostad Först.
I Täby finns två boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning. Här bor
vuxna personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Personal finns tillgänglig hela
dygnet. Stödet i dessa boenden utformas utifrån individuella behov. De två boendeformer
som finns, är bostad med särskild service samt stödboende. Bostad med särskild service
erbjuds vuxna med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som trots stöd inte
klarar ett eget boende.
Det prognosticerade behovet kommer att tillgodoses inom befintligt bestånd. Något
ytterligare behov finns inte enligt nuvarande prognos.
Inom socialpsykiatrin finns i dagsläget ett antal personer, som bor på HVB–hem utanför
kommunen. Intentionen är att dessa ska flytta till Täby när platser kan erbjudas om
personerna fortfarande önskar flytta tillbaka då. För att tillgodose behovet behövs ett
tillskott med tio lägenheter. Uppdatering av antalet i varje kategori sker årligen.
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Individ- och familjeomsorg har ett kontinuerligt behov av bostäder för grupper eller
personer, som är aktuella för insatser. För att personer som har träningslägenhet ska kunna
gå vidare behöver de bostäder att flytta till.
Dessa boenden är av mer tidsbegränsad karaktär och utgör ett kontinuerligt behov som
omfattar grupper eller individer där individ- och familjeomsorgen (IFO) har ett ansvar samt
hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn och Täbybor, som inte klarar
ett eget boende.
Verksamheten har behov av ett konstant antal lägenheter, med omsättning som innebär att
lägenheterna är rätt anpassade för målgruppen.
Totalt har Täby kommun tillgång till 241 lägenheter. Merparten av dessa nyttjas för
personer med biståndsbeslut. I de två hyresfastigheter som kommunen äger har ett antal
personer förstahandskontrakt.
Inom området för särskilt boende för socialpsykiatrin pågår en planering för fortsatt
utbyggnad för att tillgodose såväl de nu befintliga behoven som kommande. En
förutsättning för att en korrekt uppskattning av behoven ska kunna ske är ett gott
samarbete med Landstinget.
Nyanlända
Täby kommun ska under 2018 ta emot 191 personer som erhållit uppehållstillstånd och
som enligt den s k bosättningslagen anvisats till Täby kommun. Därutöver tar kommunen
emot ett antal kvotflyktingar. Ett exakt antal nyanlända är omöjligt att fastställa i förväg.
Därför är det viktigt att kommunen har en viss beredskap och överkapacitet.
För att möjliggöra mottagandet har kommunen förutom förhyrning av s k
bostadshotellslägenheter hanterat mottagandet genom att överta f d Täby Park hotell från
Migrationsverket och där erbjuda boende under en inledande tid för dem som kommer till
Täby kommun. Utöver detta har andra bostadslösningar även tagits till i samverkan med
privata bostadsaktörer. Sammantaget har Täby genom dessa boenden en god beredskap
för mottagande av nyanlända med en överkapacitet på boendeplatser i dagsläget.
Bedömningen är därför att Täby kommun under 2018 klarar att förse alla nyanlända med
bostad vid behov. Minst lika viktig som bostadsfrågan blir att även aktivt verka för att
personerna kommer i arbete. Ett särskilt projekt med detta mål har därför initierats av
kommunen i samverkan med näringslivet lokalt och regionalt.
Studenter/ungdomar
Kommunen har medverkat i projektet Sthlm 6000+. Projektet som avslutades vid årsskiftet
2017-2018 och har uppnått målet att minst 6000 studentbostäder ska byggas i
Stockholmsregionen t o m 2018.
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I Täby finns sedan tidigare 60 studentlägenheter. I kommunens planering finns
sammantaget drygt 260 bostäder för unga/studenter i redan antagna detaljplaner. Av dessa
bostäder har 40 börjat byggas och resterande studentbostäder har planerad inflytt under
perioden fram till 2023. Utöver detta förväntas ett antal studentbostäder tillkomma i ännu
ej påbörjade detaljplaneprojekt.
I kollektivtrafiknära lägen planeras för en relativt stor andel smålägenheter, både
hyresrätter och bostadsrätter. Detta gäller såväl i antagna detaljplaner som kommande
planering.
Analysen är (inte minst tack vara projektet Sthlm 6000+) att marknadens aktörer i
fortsättningen kommer att kunna hantera den efterfrågan som finns på mindre bostäder
för ungdomar/studenter.
Hemlösa
Socialstyrelsens delar in hemlösa i följande fyra situationer:
1) Akut hemlöshet, uteliggare och härbärgesboende
2) Institution och kategoriboende utan hem
3) Långsiktiga boendelösningar saknas
4) Eget ordnat kortsiktigt boende
2017 uppskattas antalet hemlösa totalt till ca 120 personer. Av dessa återfanns ca 15 % i
situation 1, ca 25 % situation 2, ca 40 % i situation 3 och slutligen ca 20 % i situation 4.
Täby arbetar aktivt för att minimera antalet hemlösa. Dels har kommunen en tak över
huvudet – garanti, dels arbetar man med metoden Bostad först. För at lösa en akut
situation av hemlöshet hyr Fastighetsavdelningen ut bostad i andrahand till
kommuninvånare som på egen hand inte kunnat få, klara och/eller behålla en bostad. I dag
agerar kommunen ofta bostadsförmedlare p.g.a. de hyresvillkor privata fastighetsägare
ställer. Fastighetsavdelningen förhandlar med fastighetsägare, där kommunen har
hyresavtal för att möjliggöra överlåtelse av hyreskontrakt till den boende.
Målet är att få privata fastighetsägare att erbjuda boende som hyr i andrahand nya
förstahandskontrakt. Ett förstahandskontrakt ökar trygghet och valfrihet för de boende. De
boende kan med ett förstahandskontrakt fatta egna beslut som t.ex. att byta bostad.
Antalet bostäder där kommunen hyr ut i andra hand är totalt ca 200 stycken och den
sammantagna bedömningen är att kommunen har goda förutsättningar att minimera
antalet hemlösa genom en fortsatt samverkan med privata hyresvärdar.
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Bostadsförsörjningsplanering för perioden 2018-2027
Inledning
Täby kommun är inne i ett skede av stark tillväxt och upplever en kontinuerlig
befolkningsökning. En förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt i regionen är att
attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs i takt med behovet.
Täby kommun redovisar nedan en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för
bostadsbyggnation under perioden 2018-2027. Planen omfattar till viss del
bostadsförsörjning enligt socialtjänstlagen eller i övrigt lokalförsörjning för kommunalt
finansierade välfärdstjänster.
Bostadsförsörjningsplanering 2018-2027
I Täby fanns drygt 29 000 bostäder enligt Statistiska Centralbyråns uppgifter från 2017,
varav ungefär hälften utgörs av småhus. Under 2018 planeras för färdigställande av knappt
1100 nya bostäder. Merparten av nyproduktionen i Täby utgörs under de senaste åren av
flerbostadshus helt i linje med kommunens målsättning om förtätning av den regionala
stadskärnan Täby centrum-Arninge.
I tabellen nedan anges takt för framtagande av detaljplaner för bostäder, med en
bedömning av när bostäderna tidigast kan börja produceras. Täby har en genomsnittlig
planeringstakt om cirka 900 bostäder per år under den kommande tioårsperioden. Detta
givet att detaljplaneprocessen löper enligt tidplan liksom att byggherrarna får tillträde till
mark och övriga tillstånd. Dessutom ska marknadsförutsättningar finnas för produktionen
så att byggherrarna fattar beslut om investering och byggnation. Redovisningen tar inte
hänsyn till exempelvis risker för överklaganden eller minskad efterfrågan på bostäder.
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Tabell över genomsnittlig planeringstakt 2018-2027
Mot bakgrund av risker för påverkan på tidplaner tillämpar Täby kommun en
planeringsbuffert om cirka 15-20 %. Med en planeringstakt om i snitt cirka 900 bostäder per
år under tioårsperioden, bedöms i snitt över 700 bostäder per år kunna stå färdiga för
inflyttning. För att nå kommunens åtaganden i regional planering krävs en utbyggnadstakt
om cirka 350-650 bostäder per år, vilket Täby då bör klara.
En bedömning av utbyggnadstakten ingår i kommunens befolkningsprognos som utgör
underlag för planering av kommunal service och infrastruktur med mera. Täbys
bostadsförsörjningsplanering tillsammans med naturlig befolkningstillväxt innebär att
befolkningen bedöms öka med i genomsnitt över 2 300 personer per år under
tioårsperioden till knappt 93 000 personer. Detta motsvarar en genomsnittlig
befolkningstillväxt om drygt 2,9 % per år under tioårsperioden.

Varierade boendeformer
I linje med målsättningar om att förtäta kring den regionala stadskärnan Täby Centrum och
Arninge liksom i övriga stationsnära lägen, ökar andelen nybyggda flerbostadshus jämfört
småhus sedan några år. Drygt 90 % av det totala antalet nytillkommande bostäder utgörs av
flerbostadshus. Av dessa utgör cirka 15 % hyresrätt.
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En regelbunden avstämning mot kommunens lokalförsörjningsprogram sker för att avgöra
behov av kommande markanvisningar för till exempel vårdboende och andra särskilda
ändamål. Planeringsperioden omfattar i nuläget bland annat cirka 210 platser i vårdboende.
I Täby finns idag cirka 60 studentbostäder. Inom planeringsperioden 2018-2027 förväntas
detaljplaner för ytterligare drygt 260 studentbostäder tas fram och utöver det några
ytterligare projekt med smålägenheter som också har unga som målgrupp.

Beskrivning av bostadsprojekt under perioden 2018-2027
Nedan beskrivs pågående bostadsprojekt i Täby, uppdelat per kommundel. En
sammanställning av antalet bostäder framgår av tabell 1. Projektens geografiska
lokalisering framgår av karta i bild 1.

TÄBY KYRKBY
Bylegård 37 (Jarlabankes väg)
Fastigheten Bylegård 37 ligger vid Jarlabankes väg 46-52 och ägs av privat fastighetsägare.
Planarbetet inleddes januari 2015 med syfte att möjliggöra utbyggnad av vårdverksamhet
med 54 platser samt 20 lägenheter i form av trygghetsboende. Tidigaste byggstart 2018.

Täbyberg (Täbybergsvägen)
Området, är beläget väster om Täby kyrkby och anges i kommunens översiktsplan som ett
möjligt område att pröva för småhusbebyggelse. Byggstart bör, med nuvarande
planeringstakt, ske omkring 2023 för att erhålla en jämn utbyggnadstakt i kommunen.

Program för centrala Täby kyrkby
Ett utvecklingsprogram för att utreda hur Täby kyrkby kan förstärkas som stadsdelscentrum
med bostäder och verksamheter inleds under 2017.

ARNINGE-ULLNA
Arninge-Ullna kommer etappvis att omvandlas till ett blandat arbets- och bostadsområde
med över 3 000 bostäder. Planering och utbyggnad kommer att pågå i många år och
obebyggda fastigheter ägs främst av det helägda kommunala bolaget Täby Fastighets AB.
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Ullna strand (Ullna allé)
Den första detaljplanen inom området omfattar Ullnasjöns sydvästra strand och möjliggör
cirka 700 lägenheter liksom en förskola. Detaljplanen vann laga kraft i januari 2011. Mark
för cirka 250 bostäder inom Skogskvarteren i väster har sålts och utbyggnad av
kommunalteknik i den första etappen skedde under 2013-2014. Byggstart för bostäderna
skedde hösten 2014 och inflyttning pågår sedan hösten 2015. För resterade del Kanalkvarteren – pågår utredning och planering av de omfattande markarbeten som
anläggande av kanal och kaj utgör. Markförsäljning och utbyggnad av allmänna
anläggningar anpassas till den totala utbyggnadstakten i Arninge-Ullna.
Hägerneholm (Ullnavägen/Arningevägen)
Med Hägerneholm avses det område som är beläget väster om befintligt
verksamhetsområde i Arninge och söder om Ullna strand. Hägerneholm bedömdes
inledningsvis kunna rymma cirka 700 lägenheter i gruppbyggda hus och flerbostadshus
samt arbetsplatser. En markanvisningstävling genomfördes 2013 och ett slutligt planförslag
utvecklades tillsammans med byggherrarna som bl. a omfattar fler mindre lägenheter och
resulterade i totalt cirka 1200 bostäder. Detaljplanen vann laga kraft 2015 och parken och
övriga allmänna anläggningar har färdigställts under 2016. Bostadsbyggherrarna inom
etapp 1 fick tillträde till marken under 2016. Tillträde till etapp 2 har skett under 2017 och
till etapp 3 under 2018.
Ullna park (Slalomvägen)
I början av 2016 inleddes arbete med en detaljplan för minst 400 bostäder och en
rekreationsanläggning för utomhusaktiviteter året runt med bland annat utförsåkning.
Parallellt med planarbetet genomförs en markanvisningsprocess.
Handelskvarteren och resecentrum (Kundvägen/Ullnavägen)
Med Handelskvarteren avses det befintliga handelsområdet på båda sidor, men främst
öster om Kundvägen. Området blir den kommersiella kärnan i det nya Arninge-Ullna och
ska utvecklas i riktning mot en mer blandad stadsbebyggelse där handeln fortfarande är
dominerande, men som också har inslag av annan verksamhet och upp till cirka 500
bostäder. I projektet ingår Arninge resecentrum, en viktig pusselbit i den framtida
utvecklingen med en ny station för Roslagsbanan och en bussterminal för regional och lokal
busstrafik. Planläggning pågår för att möjliggöra byggstart för delar av handelsområdet och
Arninge resecentrum under 2018 med målsättning att resecentret kan öppna 2020.
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Företagskvarteren
Området omfattar det befintliga verksamhetsområdet i Arninge väster om Kundvägen.
Målsättningen är en långsiktig utveckling och omvandling av området från ett renodlat
verksamhetsområde till en mer blandad stadsdel. Industriverksamhet av störande karaktär
eller som utgör risker för hälsa och säkerhet ersätts av kontor, handel och bostäder.
Bebyggelsen förtätas med utgångspunkt i befintligt gatunät. Viktiga frågor är hur störningar
och risker från befintliga verksamheter ska kunna begränsas och hur trafikfrågor ska lösas.
Tidpunkterna för detaljplaneläggning och byggstart inom området är beroende av områdets
fastighetsägare då omvandlingen avses ske på initiativ av nuvarande och framtida
fastighetsägare. Viss omvandling från industri till kontor och handel inom området pågår
för närvarande och ett bredare programarbete ska, om möjligt, inledas under 2018.

GRIBBYLUND
Petunian 1 (Gribbylundsvägen/Löttingevägen)
Fastigheten Petunian 1 ägs av Täby Fastighets AB. Beslut om att upprätta en ny detaljplan
för att möjliggöra cirka 100 lägenheter för vård- och omsorgsbostäder har fattats.
Tidplanen stäms kontinuerligt av mot kommunens lokalförsörjningsprogram och behov av
vård- och omsorgsplatser i kommunen.
Gribbylund 5:1 (Löttingelundsvägen)
Detaljplan som medger småskalig flerbostadsbebyggelse har antagits under 2016. Byggstart
för 29 bostadslägenheter planeras under 2018.
Spannen 22 (Trefaldighetsvägen/Kabeluddsvägen). Positivt planbesked för planläggning för
bostäder med ca 50 lgh lämnades 2016. Sökanden har föreslagit en bebyggelse som utgörs
av tre huskroppar i 3-6 våningar, varav två av huskropparna är sammanbyggda. De bedöms
inrymma ca 50 lägenheter. Den lägre byggnaden är placerad mot Trefaldighetsvägen och
den högre mot Kabeluddsvägen. Planarbetet bedöms kunna påbörjas 2019

Program för centrala Gribbylund
Ett utvecklingsprogram för att utreda hur centrala Gribbylund kan förstärkas som
stadsdelscentrum med bostäder och verksamheter planeras att inledas under kommande
mandatperiod.
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Slagbordet 1(Gribbylundsvägen)
Positivt planbesked lämnades 2016 för utveckling av fastigheten med bostäder, kontor och
handel. En separat detaljplan kommer inte upprättas för fastigheten, den föreslagna
förändringen kommer i stället att utredas i stadsutvecklingsprogrammet för Gribbylunds
centrum.

LÖTTINGE
Löttinge 9:12 och 9:21(Löttingelundsvägen)
Planbesked för ny detaljplan med syfte att möjliggöra bostäder och handel lämnades 2015.
Planarbete avses påbörjas under 2018 för att möjliggöra ca 26 bostäder, utbyggnad kan då
ske 2020-2021.

VIGGBYHOLM
Viggbyholm 74:2 (Bergtorpsvägen)
Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Detaljplanearbete pågår där syftet
är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder, handel samt idrottsändamål. Hälften av
planområdet omfattar mark som långt tillbaka överlåtits som gåva till kommunen med
särskilda villkor. Eftersom planläggning av gåvobrevsmarken är en förutsättning för att få till
en bra boendemiljö ur bullersynpunkt krävs att Kammarkollegiet genom
permutationsbeslut avgör om gåvobrevets villkor kan upphävas. Permutation har beviljats
och antalet bostäder uppgår till cirka 230.

HÄGERNÄS
Hangarvägen
Området är beläget öster om Hangarvägen i Hägernäs. Kommunen är markägare till
området som i gällande detaljplan är utlagt som ett område för skyddsrum och garage.
Denna del av detaljplanen är inte genomförd. Skyddsrum för områdets befintliga
flerbostadshus har istället anordnats i byggnadernas källarvåningar. Intill Hangarvägen
föreslås nya punkthus. Angivet antal lägenheter om 50 är en grov uppskattning.
I ett kommande detaljplanearbete får frågan om antal lägenheter preciseras, bland annat
beroende på hur parkeringen kan lösas. Detaljplanen bedöms kunna starta under 2020 med
byggstart kring 2023.
Spaken 1 och 2 (Sjöflygvägen/Sjökårsvägen)
Kommunen sålde i samband med antagandet av detaljplanen 2015 sin andel av marken till
privat fastighetsägare som ska uppföra 136 hyresrätter vid infarten till Hägernäs.
Bostäderna kommer att uppföras med beräknad inflyttning 2018-2019. Byggstart för
Riktlinjer för bostadsförsörjning – Täby kommun, remissversion 2018-04-06

29(38)

2018-04-27
bostäderna har skett under hösten 2016. Projektet innebär också att trottoar,
trädplantering och kantstensparkering längs Sjöflygvägen ska uppföras.

Fenan 1 och Flygkompassen 1mfl (Sjöflygvägen)
Två positiva planbesked har lämnats för flerbostadsbebyggelse och verksamhetslokaler.
Planbeskeden lämnades 2014 respektive 2017. Områdena kan planläggas var för sig eller
eventuellt gemensamt. Områdena bedöms tillsammans inrymma 250-400 bostäder.
Planläggning bedöms i dagsläget kunna inledas så att en byggstart för bostäder möjliggörs
under perioden 2021-2024. Ett samlat grepp behöver tas vad gäller utvecklingen av
Hägernäs. Detta för att säkerställa att området når den stadsmässiga utveckling som krävs
för att på ett långsiktigt och hållbart sätt bidra till Täbys utveckling och viktiga strategiska
frågor klaras ut på ett tidigt stadium.

Pontonen 1
Den kommunägda fastigheten är idag planlagd för kontor. En planprocess med syfte att
förutom kontor även tillåta bostäder och handel kommer att inledas. Planarbetet kan
inledas tidigast 2018 och försäljning av marken kommer att ske genom en
markanvisningstävling under planprocessen.

NÄSBY PARK
Näsby slott (Djursholmsvägen)
Arbete med en detaljplan för det privatägda området kring Näsby slott inleddes med en
medborgardialog under hösten 2015. Projektet omfattar en varsam utveckling av
slottsområdet, omvandling av befintliga kaserner till seniorbostäder och ytterligare tillskott
med bostadsbebyggelse med runt 210 bostäder, 120 seniorbostäder samt en byggrätt for
ett vård- och omsorgsboende (54 rum). Vårdboendet planeras för byggstart 2019.

Stansen och Degeln (Nytorpsvägen)
Projektet är beläget inom Nytorps industriområde i Näsbypark, nära Centralparken.
Detaljplanen för cirka 300 bostäder i flerbostadshus har vunnit laga kraft och byggnation av
allmänna anläggningar sker parallellt med bostäder under perioden 2015-2018. Bostäderna
byggstartades under 2015/2016, inflyttning sker succesivt.
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Jollen 4 och Näsbypark 73:5 (Kuttervägen/Centralvägen)
Positivt planbesked lämnades 2013 för ett projekt som omfattar flerbostadshus med ca 200
lägenheter. Planläggning bedöms kunna påbörjas vid årsskiftet 2017/2018.
Fregatten 7 (Fregattvägen)
Positivt planbesked har lämnats 2017 för ett projekt som omfattar ca 300 bostäder som
föreslås uppföras i olika bostadsformer såsom stadsvillor, parhus och flerbostadshus. Den
nya bebyggelsen blir ett komplement till befintlig bebyggelse samt en ny platsbildning vid
korsningen Fregattvägen/Centralvägen. Delar av bebyggelsen föreslås placeras vid
Centralvägen för att bidra till en mer stadsmässig huvudgata.
Program för centrala Näsby park
Ett utvecklingsprogram för att utreda hur centrala Näsby park kan förstärkas som
stadsdelscentrum med bostäder och verksamheter inleds under 2019.

TÄBY CENTRUM
Täby centrum inkl. Mars 1
Detaljplanen för Täby centrum vann laga kraft i oktober 2009 och byggstart skedde 2010 av
bostäder, ny handelsyta, parkeringsgarage och ett nytt stadstorg. Bostadsbyggnationen på
Attundafältet har färdigställts och pågår på andra sidan Roslagsbanan vid Marstorget.
Uppskattningsvis 100 bostäder kvarstår att färdigställa av totalt ca 850. Återstående
åtgärder på allmän plats bedöms kunna färdigställas under sommaren 2018.
Täby park (Galoppfältet)
Under 2015 antogs program för minst 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser på det
tidigare Galoppfältet. Nu kommer en etappvis och parallell planläggning och utbyggnad att
ske under minst 20-30 år framöver. Projektet omfattar flera större infrastrukturkopplingar
till omgivningen liksom etablering av en stor stadspark.
Storstugan (Tibble 9:1, Åkerbyvägen)
Arbete med detaljplan inleds tidigast 2018 med syfte att pröva kompletteringsbebyggelse
med upp till 400 lägenheter och verksamhetslokaler inom bostadsrättsföreningen
Storstugans fastighet.
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Marknaden 1 (Biblioteksgången)
Arbete med detaljplan för att utöka byggrätt vid befintligt närsjukhus och äldreboende till
att även omfatta seniorbostäder, studentbostäder, handel och kontor. Planläggning
bedöms i dagsläget kunna inledas 2018/2019.
Kv. Strömmingen (Stockholmsvägen)
Planbesked har lämnats. Ny detaljplan med syfte att pröva bostadsbebyggelse med ca 250300 lägenheter. Omfattningen av antalet bostäder och yta för verksamheter utreds vidare
under planarbetet så att goda boendemiljöer och en bra blandning av bostäder och
arbetsplatser inom området uppnås. Planläggning bedöms i dagsläget kunna inledas så att
en byggstart för bostäder möjliggörs under perioden 2021-2022.

Fuxen 5 och 6 (Kemistvägen)
Planbesked har lämnats. Ny detaljplan med syfte att pröva bland annat bostadsbebyggelse.
Omfattningen av antalet bostäder och yta för verksamheter bör utreds vidare under
planarbetet så att goda boendemiljöer och en bra blandning av bostäder och arbetsplatser
inom området uppnås. Bedömningen vilar på att inriktningen för Åkerby
verksamhetsområde som finns i samrådsförslaget till FÖP för Täby stadskärna ligger kvar i
den FÖP som sedan antas av kommunfullmäktige. Inriktningen innebär att Åkerby
verksamhetsområde omvandlas till blandstad med bostäder, arbetsplatser och offentliga
funktioner. Detaljplanearbetet inleds med upprättandet av ett program alternativt en
förstudie för Åkerby verksamhetsområde. Detaljplanearbete kan tidigast påbörjas 2020.
Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna
Arbete med en fördjupning av översiktsplanen för centrala Täby pågår. Projektet ska
resultera i en verksamhetsövergripande och långsiktig inriktning för markanvändning och
samhällsbyggande i Täbys stadskärna. Inriktningen är att utveckla Täbys centrala delar till
en stadsmässig och långsiktigt hållbar regional stadskärna, med syfte att möjliggöra för fler
bostäder, verksamheter och servicefunktioner än vad översiktsplanen anger. Planen
förväntas antas 2018 och relaterar till den pågående arkitekttävlingen för området
Tibble/Åva.
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ROSLAGS-NÄSBY
Sågtorp 2 (Ytterby skolgränd)
Projektet omfattar totalt cirka 450 mindre bostadsrättslägenheter och
studentbostäder/forskarbostäder med hyresrätt. Inom området ska även en förskola för
cirka 100 barn och ca 5000 kvm BTA kontor inrymmas, liksom eventuellt andra
verksamheter som kan kombineras med bostäder. Tidplan för detaljplanearbetets avslut är
i dagsläget osäker.
Sågtorp 3 (avstyckad ny fastighet: Sågtorp 5, Näsbyvägen)
Projektet omfattar cirka 140-150 smålägenheter på samma fastighet som Scandic Hotell.
Byggstart sker 2018.
Roslags-Näsby 29:1 (Kanalvägen)
Projektet omfattar cirka 45 seniorbostäder. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggstart
skedde under 2017.
Västra Roslags-Näsby (Stationsvägen)
Projektet avser området söder om Centralvägen mellan Roslagsbanan och
Stockholmsvägen. Täby kommun äger området som bedöms kunna inrymma cirka 1 400
bostäder i flerbostadshus och radhus liksom verksamhetslokaler. Detaljplanearbete har
genomförts i samråd med de byggherrar som vann markanvisningstävlingen 2014.
Detaljplanen har antagits under hösten 2017 och har överklagats. Byggstart för bostäder
bedöms kunna ske under 2018 för del av området, så snart detaljplanen vunnit laga kraft.
Pentavägen
Ägarna till ett antal fastigheter i anslutning till Pentavägen inkom 2011 med en förfrågan
om upprättande av detaljplan. De önskade utveckla fastigheterna till ett område med ca
600-700 bostäder kombinerat med verksamhetsyta. En förstudie över området slutfördes
2015 och planläggning väntas kunna påbörjas 2018 efter det att arbete med en fördjupad
översiktsplan för den centrala stadskärnan och den pågående arkitekttävlingen för
Tibble/Åva-området slutförts.
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Kardborren 13 (Östra Banvägen/Sågtorpsvägen)
Positivt planbesked har lämnats 2017. Projektet omfattar ett tillskott med
flerbostadsbebyggelse på befintlig markparkering med ca 100 lägenheter. Den nya
detaljplanen ska även möjliggöra skola, vård, kontor och handelsverksamhet. Planläggning
kan påbörjas efter det att en förstudie genomförts för östra Roslags-Näsby. Förstudien
bedöms kunna påbörjas tidigast 2020.

ELLA GÅRD
Trädgårdsmästaren 1 och 2 samt Tråget 14 (Ellagårdsvägen)
Positiva planbesked för utvecklingen av fastigheterna har lämnats 2016. En gemensam
planprocess föreslås och projekten innebär en omvandling till bostäder med blandad
bebyggelse med både gruppbyggda småhus och flerbostadsbebyggelse. Exploateringsgrad
och antal bostäder utreds vidare under detaljplaneprocessen. Planarbetet bedöms kunna
påbörjas 2019.

SKARPÄNG
Program för centrala Skarpäng inkl. kv Nyckelpigan
Utvecklingen av Skarpängs centrum utgår från det politiska målet att formulera
utvecklingsprogram för lokalt stadsdelscentrum. En av de privata fastighetsägarna har för
avsikt att utveckla bostäder och verksamheter i kvarteret Nyckelpigan. Här har också
påtalats ett behov av att se över skollokaler och att integrera dem med
centrumutvecklingen. Antalet lägenheter är osäkert och prövas inom ramen för
programmet och i därefter följande detaljplan(er).
Viveln 102 m.fl. (Fjätursvägen/Täbyvägen)
Detaljplanearbete för cirka 55 bostäder i korsningen Fjätursvägen-Täbyvägen påbörjades i
början av 2016. Byggstart bedöms kunna ske under 2018. Privat fastighetsägare.
Bromsen 11 (Täbyvägen)
Planläggning inleddes 2016 med ett detaljplaneprogram för fastigheten Bromsen 11,
Täbyvägen 27. Programmet visar en möjlig utveckling av området med ca 120 bostäder i
form av radhus och bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. I planarbetet ska hänsyn tas till
spårreservat för framtida tvärspårväg (Solna – Roslags Näsby). Byggstart bedöms tidigast
kunna ske 2019.
Gripsvall (Täbyvägen/Fjätursvägen)

Riktlinjer för bostadsförsörjning – Täby kommun, remissversion 2018-04-06

34(38)

2018-04-27
En utredning, i kombination med en dialog med invånare och företagare, om utveckling av
Gripsvallsområdet inleds under 2018 i syfte att förstärka den gröna kilen, skapa en grön
entré samt kunna bygga längs Täbyvägen och Fjätursvägen med villor och radhus

FÖRTÄTNING VILLOR
Utöver kommunens utbyggnadsprojekt sker en förtätning av befintliga villaområden genom
fastighetsdelning. Renovering av äldre detaljplaner kan stödja denna förändring. Under
2016 påbörjades arbetet med renovering av tre större detaljplaner i Lahäll, Ensta och Ella
Park.
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Tabell 1: Tabell över genomsnittlig planeringstakt 2018-2027
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Bild 1: Karta över projekt för bostadsproduktion 2018-2027
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Process och metod för medborgardialoger
I kommunens arbete med att utveckla service och tjänster är det viktigt att lyssna på
invånare/näringsliv och andra intressenter i samband med en förändring av verksamhet
och/eller inför beslut. Det kan vara i olika skeden i processen och dialogerna ska syfta till att
få kunskap om vad invånare/näringsidkare och andra grupper tycker, tänker och vad de vill.
Det kan också handla om att förankra förändringen och/eller beslutet. Det blir samtidigt ett
sätt för kommunen att skapa förståelse för det politiska beslutet och en bild av vilken del i
helheten beslutet/förändringen har.
Relationen mellan kollektivtrafikutbyggnad, vägtrafikinvesteringar, hållbarhet
och bostadsbyggande
Täby kommun befinner sig fortsatt i en mycket expansiv period. En kommuns växande
inbegriper bostadsbyggande, kollektiv- och vägtrafikutveckling, utbyggnad av förskolor och
skolor, behov av gruppbostäder och äldreboenden, olika typer av specialbostäder för
personer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, bostäder för nyanlända, ytor för
spontanidrott med mera. Stockholmsregionen är en mycket stark tillväxtregion och enligt
mätningar den region i landet som har störst påverkan på landets samlade tillväxt. För Täby
innebär detta både en draghjälp och en utmaning att hålla uppe takten i utvecklingen och
att möta förväntningarna från marknaden.
Nya spännande bostadsområden planeras. Befolkning och arbetstillfällen kommer att öka.
Inflyttning av personer i yrkesverksam ålder medför ökade skatteintäkter, men också ökade
anspråk på offentligt finansierade välfärdstjänster och infrastruktur. Den nya regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, tar fasta på fortsatt stark befolknings- och
näringslivstillväxt.
Planering för transportsystemet
Den långsiktiga statliga planeringen av infrastruktur sker genom Nationell plan för
transportinfrastruktur och Länsplan för regional transportinfrastruktur. Nya planer för
perioden 2018-2029 håller på att tas fram och beräknas att fastställas våren 2018 av staten.
Nuvarande planeringsperiod är 2014-2025. Den nationella transportinfrastrukturplaneringen utgår från
Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas
stegvis för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en
hållbar samhällsutveckling. Både RUFS och Trafikförvaltningens Stomnätsplan etapp 2 pekar
på behov av stomtrafik mellan Täby centrum – Arninge och Kista-Sollentuna-Häggvik. I
länsplan för 2014-2025 finns utredningsmedel avsatta för att slutföra Åtgärdsvals-och
idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län och
därmed möjlighet att studera en tvärförbindelse mellan nordost och västra Stockholm.
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Uppföljning av Riktlinjer för bostadsförsörjning i Täby
kommun
Riktlinjerna kommer att följas upp årligen på samma sätt som övriga styrdokument i
kommunen. De kommer också att revideras vid behov. Bedömning av när behov föreligger
görs varje år kopplat till att bokslut och verksamhetsberättelse ska sammanställas.
Justerade riktlinjer föreläggs kommunfullmäktige för beslut.
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