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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Carina Altius

Kommunstyrelsen 2019-12-02

Årsbudget 2020 för kommunstyrelsens verksamhet

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

 

 att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
 att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den 

verksamhet som bedrivs i kommunalförbund
 att ha uppsikt över avtalssamverkan med andra kommuner
 att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bo-

stadspolitik och miljöfrågor 
 att ansvara för den ekonomiska planeringen
 att samordna kommunens målstyrning
 att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorgani-

sation

Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskost-
nader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförsvarspla-
nering. Särskilda resurser finns också avsatta för Trygg i Täbys brotts- och 
drogförebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bl. a. medlemsavgif-
ter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Storsthlm. 

Ekonomi

Kommunfullmäktige har behandlat Verksamhetsplan 2020 (VP20) med budget för 
år 2020. Enligt fullmäktiges beslut uppgår kommunstyrelsens budget till 163,9 
mnkr 2020. Med utgångspunkt från VP20 har förslag till årsbudget för kommun-
styrelsen utarbetats. Förslaget innebär en utökning med 10,4 mnkr jämfört med 
beslutade nettokostnader i Verksamhetsplan 2019. Ökningen beror främst på en 
omfördelning av investeringskostnader till driftkostnader. Budgeten är också ge-
nerellt uppräknad med 1 procent.

I övrigt gäller kommunfullmäktiges styrning av kommunstyrelsens verksamhet 
med de mål och uppdrag som framgår av verksamhetsplanen.
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Driftbudget
Nettokostnadsökningen i budget 2020 jämfört med budget 2019 beror till största 
delen av en omfördelning av investeringskostnader till driftkostnader. Övriga för-
ändringar mellan avdelningarna inom kommunstyrelsen beror till största delen av 
omfördelningar mellan kommunens verksamheter. Fördelningen av kommunsty-
relsens nettokostnader framgår av tabellen nedan.

Fördelning av kommunstyrelsens nettokostnader 2020
  1 % generell uppräkning

    
Kommunstyrelsen Budget Budget Förändring
(mnkr) 2019 2020 2020
Kommunledning -31,7 -29,6 2,1
Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling -77,2 -86,2 -9,0
Fastighetsavdelningen -16,0 -16,0 0,0
Avdelningen kommunikation och HR -41,8 -43,0 -1,3
Ekonomiavdelningen -17,6 -19,7 -2,2
Nettobudget central administration -184,2 -194,5 -10,3
    
Övrig och övergripande verksamhet    
Fysisk planering -7,7 -15,7 -8,0
Räddningstjänst -30,3 -30,7 -0,4
Kommunala medlemsavgifter -3,3 -3,3 0,0
Personal omställning/omstrukturering -3,6 -3,6 0,0
Kommunstyrelse overhead 102,8 110,7 7,9
Nettobudget övrig och övergripande verksamhet 58,0 57,4 -0,6
    
Politisk organisation    
 Politisk organisation -27,3 -26,8 0,5
 -27,3 -26,8 0,5
    

Nettobudget kommunstyrelsen -153,5 -163,9 -10,4

Kommunledningens budget har minskat med totalt 2,1 mnkr. Minskningen beror 
främst på 2 mnkr som omfördelats till ekonomiavdelningen för ökade personal-
kostnader samt en förflyttning av lönekostnader till avdelningen för verksamhets-
stöd och utveckling. 

Avdelningen för verksamhetsstöd och utvecklings budget har utökas med 9 mnkr. 
Ökningen beror främst på omfördelning av centrala overheadkostnad med 5 mnkr 
för digital utveckling, stöd och service. Tjänsterna finansieras med den centrala 
overheaden i stället för interna intäkter från verksamheten.
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Personalkostnader om 3 mnkr har omfördelats från andra avdelningar inom kom-
munstyrelsen.

Fastighetsavdelningens budget är oförändrad jämfört med 2019.

Avdelningen för kommunikation och HR:s budget har utökats med 1,3 mnkr vilket 
beror på att tjänsterna finansieras med den centrala overheaden i stället för inter-
na intäkter från verksamheten.

Ekonomiavdelningens budget har utökats med 2,2 mnkr och beror på kompensa-
tion för ökade personalkostnader.

Avdelningen för fysisk planerings budget har utökats med 8 mnkr och beror på att 
investeringskostnader har omfördelats till driftskostnader.

Anslaget för räddningstjänst för kommunens ersättning till Storstockholms brand-
försvar är utökad med 0,4 mnkr i 2020 års budget på grund av ökat antal invåna-
re i kommunen.

Anslaget för kommunens overheadintäkter (OH) är utökat med 7,9 mnkr och be-
ror främst på omfördelning av overheadintäkter. 

Politisk verksamhets budget har utökas med 0,5 mnkr vilket beror på ökade kost-
nader för införing av filmnings- och voteringssystem. Totalt är budgeten lägre än 
2019, vilket beror på kostnader av engångskaraktär 2019.
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Investeringar 
Kommunstyrelsens budgeterade investeringar för 2020 uppgår till 320,2 mnkr 
(434,9 mnkr år 2019), varav 238,8 mnkr (353,0 mnkr år 2019) utgörs av investe-
ringar som nyttjas av övriga nämnder. Totala projektbudgeter framgår av verk-
samhetsplanen 2020.

 
Samtliga investeringar  
(mnkr) 2020
Kommunstyrelsen 81,4
Kultur- och fritidsnämnden 119,1
Socialnämnden 16,4
Barn- och grundskolenämnden 98,8
Gymnasie- och näringslivsnämnden 4,5

Summa investeringar 320,2

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens egna investeringar. 

 
Investeringar  
(mnkr) 2020
Reservkraft Åva 2,0

Förberedande investeringsutredningar 2,0

Energieffektiviseringar 15,0

Byggtekniska investeringar 40,0

Moderniseringar av fastigheter 30,0

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm 0,5

Teknisk statusutredning Åva-Tibble 2,0

IT-investeringar 17,5

Inventarier 1,0

Justering * -28,6

Summa investeringar 81,4
* 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Reservkraft Åva - Överflyttning av projektet från 2019 till 2020 på grund av viss 
tidsförskjutning.

Förberedande investeringsutredningar – avser investeringsutredningar för flera 
olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt.

Energieffektiviseringar - avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effekti-
vare och miljövänligare metoder för energianvändning. Arbete pågår med att få 
bort användandet av fossila bränslen. Utöver det konverteras kylmaskiner och 
andra energieffektiviserande åtgärder på fastigheterna.
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Byggtekniska investeringar - avser många små projekt där reinvesteringar görs 
på fastigheter som kommunen äger. Det handlar bl.a. om stomrenoveringar, elar-
beten, renoveringar av våtutrymmen, toaletter och kök.

Modernisering av fastigheter – avser många mindre projekt. Det handlar bland 
annat om tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar 
på skolor och förskolor, branddörrar, med mera.

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm – För att få access till parkeringsdäcket 
som byggs i Hägerneholm har kommunen ingått i en gemensamhetsanläggning 
för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerne-
holmsvägen. Projekt omfattar projektering och utbyggnad av dessa vägar.

Teknisk statusutredning Åva-Tibble – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2020 
och förstudie pågår. Utredning av befintliga fastigheters tekniska status.

IT-investeringar - inrymmer förnyelse av datorer avseende utbildning och admi-
nistration, förnyelse av brandväggar och nätverksutrustning, förnyelse och ut-
byggnad av trådlösa nät samt utökning av lagringsnät och VDI-lösning.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.

På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden

  
Investeringar  
(mnkr) 2020
Förberedande investeringsutredningar 9,0

Ny simhall 125,0
Upprustning av konstgräsplaner och id-
rottsanläggningar 7,9

Friplass 0,5

Upprustning fritidsg/klubb 3,0

Verksamhetsanpassningar 21,0

Inventarier 3,8

Justering * -51,1

Summa investeringar 119,1
* 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Förberedande investeringsutredningar - avser utredningar av olika investerings-
förslag innan de godkänns som egna projekt. I budgeten ingår utredningsbudge-
tar för Näsbyparkskolans idrottshall, Hermelinens fritidsklubb, fritidsverksamhet 
Ängsholmsskolan, Ellagårdsskolans idrottshall och utredning motorikhall (en id-
rottshall som är anpassad för truppgymnastik).
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Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och den beräknas stå 
klar år 2022.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Inom budget ingår tre 
olika åtgärder. Byte och breddning av Tibblevallens löparbanor, pågår och plane-
ras vara klart 2020. Nytt konstgräs i Erikslund, planeras utföras under 2020.  Er-
sättningsplan på grund av flytt från Sjökrickans konstgräs. (Total budget är sam-
ma som tidigare år).

Friplass – Ytterligare en friplass planeras i Täby. Friplassen är en spontanidrotts-
anläggning för bland annat friidrott, bollspel och motorikträning. En friplassan-
läggning finns i dag intill Vallatorpskolan. En utredning om lämpliga placeringar 
ska först genomföras innan beslut om genomförande tas. Näsby park och Grib-
bylund är särskilt intressanta placeringar.

Upprustning fritidsgård/klubb - Projektet avser upprustning av fritidsgårdar/klub-
bar.

 På uppdrag av Socialnämnden

  
Investeringar  
(mnkr) 2020
Förberedande investeringsutredningar 1,0

LSS servicebostäder 14,5

Verksamhetsanpassningar 3,0

Inventarier 5,0

Justering * -7,1

Summa investeringar 16,4
* 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera 
olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt.

LSS servicebostäder - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av 
servicebostäder.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombygg-
nationer finns årliga medel avsatta.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.
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På uppdrag av Barn- och grundskolenämnden

  
Investeringar  
(mnkr) 2020
Förberedande investeringsutredningar 4,6

Ombyggnation Viggbyskolan 38,0

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan 43,0

Ny skola Täby Park 7,5

Byängsskolan nybyggn. och rivning 0,9

Ombyggnad Näsbydalskolan 32,1
Ombyggnad Skolhagenskolan och Mid-
gårdsskolan 0,0

Verksamhetsanpassningar 5,0

Inventarier 10,0

Justering * -42,3

Summa investeringar 98,8
* 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera 
olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. I budgeten för 2020 in-
går utredning av kapacitetsbehov Näsbyparksområdet, utredning av kapacitets-
ökning Ella gård och Skarpängskolan samt utredningsbudget gällande matsalar 
och tillagningskök.

Ombyggnation Viggbyskolan - För att tillgodose framtida behov av skolplatser i 
Viggbyholm planeras för en ny byggnad på Viggbyskolans skoltomt. Skolans be-
fintliga byggnader kommer genomgå verksamhetsanpassning och renovering i 
samband med att framtida behov tillgodoses.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - För att säkra att skollokaler håller tillfredsstäl-
lande kvalitet renoveras den gamla skolbyggnaden. Skolbyggnaden från 1969 er-
sätts med ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Byggstart skedde i mars 
2019.

Ny skola i Täby Park – Projektering för ny skola F-9, förskola samt idrottshall in-
om detaljplaneområdet Hästen 2 (Täby Park) genomfördes 2019. Inriktningsbe-
slut i kommunfullmäktige togs i mars 2019 avseende tilläggsbudget och beställ-
ning av systemhandling för ny skola F-9 och förskola. För närvarande pågår be-
arbetning av utformning och kvalitetssäkring av produktionskostnadskalkyl. Sepa-
rat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande.

Byängsskolan nybyggn. och rivning - Överflyttning av projektet från 2019 till 2020 
på grund av viss tidförskjutning.

Ombyggnad Näsbydalsskolan - Näsbydalskolan saknar godkänt inomhusklimat 
vilket kräver åtgärder. Nytt förslag innebär att delar av Näsbydalskolans huvud-
byggnad och gymnastiksal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighetskrav. 
Total projektbudget har sänkts med 95 mnkr till 50 mnkr då projektets omfattning 
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ändrats. Ursprunglig budget innehöll inköp och uppsättning av paviljonger, det 
kommer inte behövas.

Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan - För att tillgodose kommande 
behov av skolplatser i Täby kyrkby planeras en expansion av Skolhagenskolan. 
Samtidigt planeras det att byggas ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuera-
des under 2016 till paviljonger. Utredning av kapacitetsbehovet pågår fortfarande 
och någon ny byggnad kommer inte att påbörjas under 2020, men finns senare 
under planperioden.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombygg-
nationer finns årliga medel avsatta.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utökad 
budget 2021-2022 avser utrustning av nybyggda och ombyggda skolor.

På uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  
Investeringar  
(mnkr) 2020
Verksamhetsanpassningar 3,0

Ängsholmsskolans ombyggnad 2,5

Inventarier 1,0

Justering * -2,0

Summa investeringar 4,5
* 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombygg-
nationer finns årliga medel avsatta.

Ängsholmsskolans ombyggnation - Överflyttning av projektet från 2019 till 2020 
på grund av viss tidsförskjutning.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.
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