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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
 

Dag och tid Torsdagen den 11 juni 2020 kl. 18.30  

Plats  Fullmäktigesalens a-del, entréplan, Täby kommunhus 

 Esplanaden 3, Täby centrum  

Beslutande Ledamöter i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  

Övriga deltagare Ersättare och föredragande tjänstemän   
 
 
 

Dagordning 
 
Nr       Ärende                                                                                                     Bilaga   
Övrigt 
1. Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning 

 
  

2. Ekonomiuppföljning till följd av covid- 19 
 
Dnr: SRMH 2020-1118 

2:1, 2:2 
 

Martin 
Rodell 

3.  Yttrande över kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 
2021 
 
Dnr: SRMH 2020-1116 

3:1, 3:2, 3:3, 
3:4, 3:5 

Martin 
Rodell 

4.  Ansökan om serveringstillstånd för Waxholms golfrestaurang 
 
Dnr: SRMH 11.01-2020-72 

4:1 
 
 

 

5. Ansökan om tobakstillstånd för Willys, Täby centrum 
 
Dnr: SRMH 20.03-2020-12 

5:1  

6.  Ansökan om tobakstillstånd för www.houseofsnus.com, Täby  
 
Dnr: SRMH 20.02-2019-161 

6:1  

7. Tillkommande ärende:  
Delegationsordning för lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 
 
Dnr: SRMH 2020-1415 
 

7:1, 7:2  
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8.  Tillkommande ärende:  
Yttrande över förslag till detaljplan för Rindö hamn, etapp 3 
 
Dnr: SRMH 2020-1389 
 

8:1, 8:2  

9. Anmälningar och delegationsbeslut 
 
a) Ordförandebeslut avseende stadigvarande utökning av 

serveringstid för Sportsbar No 10, Vaxholm 
 
Dnr: SRMH 11.06-2020-97 
 

b) Ordförandebeslut avseende yttrande över förslag till detaljplan  
för fastigheten Tornugglan 1 m. fl. i Näsbypark 
 
Dnr: SRMH 2020-1018 
 

c) Ordförandebeslut avseende yttrande över förslag till detaljplan för 
fastigheterna Löttinge 9:12 och del av 9:21 i Löttingelund 
 
Dnr: SRMH 2020-1087 

 
d) Delegationsbeslut 2020-04-03 – 2020-06-01 ECOS 1 
e) Delegationsbeslut 2020-04-03 – 2020-06-01 ECOS 2 
f) Anmälan: Flygvägs- och flygbullerkontroll för Stockholm Arlanda 

Airport, kvartal 1 2020 
 

9:1, 9:2, 9:3, 
9:4, 9:5, 9:6 
 

  
 
 
 
 

10. Meddelanden 
 
Dnr: SRMH 2020-450 
 

10:1 
 

 
 

11.  Övrigt 

 
 

 
 

 
 
Välkommen!    
 
 
Annica Nordgren Nina Svensson 
Ordförande Nämndsamordnare 
 
 

Vid förhinder, vänligen meddela nämndsamordnare. 
E-post: nina.svensson@srmh.se  
Telefon: 08-57866329 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET   

Malin Jonsson SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- 
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Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 

Sammanfattning 

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 (VP21) utgår från den politiska 
inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2021-2023. 
Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller 
kommunfullmäktiges mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de 
kommunala bolagen samt budget för år 2021 med plan för åren 2022-2023. 

Den svaga samhällsekonomiska utvecklingen kan innebära att förändringar av de ekonomiska 
ramarna kan behöva göras om exempelvis skatteunderlagsprognosen försämras under hösten.  

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över Kommundirektörens förslag till verksamhets-
plan 2021 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter 
kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2021 under hösten för beslut i 
kommunfullmäktige i november 2020. 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att inte lämna något yttrande för egen 
del avseende Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 och överlämnar ärendet 
till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Ärendet  

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 (VP21) utgår från den politiska 
inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2021-2023. 
Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller 
kommunfullmäktiges mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de 
kommunala bolagen samt budget för år 2021 med plan för åren 2022-2023.  

Verksamhetsplanen har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningarna som 
fastställdes i planeringsunderlaget PLU 2021, med hänsyn taget till befolkningsprognos per 
mars 2020, förändringar på grund av ny uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och 
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förmodade resultat samt ny skatteunderlagsprognos per april 2020. Förslaget innehåller 
utvecklingsområden, nämndmål, budget för 2021 med plan för 2022-2023. 

Investeringsplanen är under framtagande och ingår inte i denna version (per juni). De 
beräkningar som gjorts för exempelvis finansiella mål, kapitalkostnader och lånebehov har 
beräknats på prognos investeringsplan per mars. Investeringsplanen kommer att ingå i förslag 
till verksamhetsplan per november.  

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de kommun-
gemensamma inriktningsmålen fastställer kommunfullmäktiges mål och indikatorer för 
kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen. 

I planeringsunderlaget för 2021 har nya långsiktiga finansiella mål för kommunen tagits fram. 
Målen är: 

 Den långsiktiga nivån för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär 
ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och 
utjämning. Men sätts till 1,2 % för 2021. 

 Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från 
skatter, generella statsbidrag och utjämning. 

 Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid. 
 

Resultatmålet för kommunen är ett långsiktigt mål och en årlig bedömning av nivån får göras i 
förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. Med anledning av den mycket svaga 
samhällsekonomiska utvecklingen våren 2020 samt det fulla genomslaget för förändringarna 
av kostnadsutjämningen budgeteras resultatnivån till 1,2 % för 2021 och 2 % för 2022 och 
2023. 

Den svaga samhällsekonomiska utvecklingen kan också innebära att förändringar av de 
ekonomiska ramarna kan behöva göras om exempelvis skatteunderlagsprognosen försämras 
under hösten. 

Nämnderna har i förslaget kompenserats för volymökningar och kapitalkostnader 
(avskrivningar och räntor) och därutöver har nämndernas anslagsramar räknats upp för 
prisökningar med en procent.  

Det budgeterade resultatet innehåller en utdelning från kommunens bolag till kommunen med 
45 mnkr för 2021 och 25 mnkr per år för 2022-2023. 
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Fortsatt beredning 

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över Kommundirektörens förslag till verksamhets-
plan 2021 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommun-
styrelsen ärendet med verksamhetsplan 2021 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i 
november 2020. Höstens verksamhetsplan kommer att kompletteras med investeringsplan för 
perioden med effekt på kapitalkostnaderna. Den kommer också att uppdateras med eventuella 
förändringar på grund av ny befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos. 

 

 

Ann-Charlotte Mann   Malin Jonsson 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling  Controller 

 

Bilaga 

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 (VP 21), med bilagor 
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Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 för 
Täby kommun 

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 (VP21) utgår från den 
politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för 
perioden 2021-2023. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges mål och indikatorer till 
kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 
2021 med plan för åren 2022-2023 samt investeringsplan för åren 2021-2023. 
  
Investeringsplanen är under framtagande och ingår inte i denna version (per 
juni). De beräkningar som gjorts för exempelvis finansiella mål, kapitalkostnader 
och lånebehov har beräknats på prognos investeringsplan per mars. 
Investeringsplanen kommer att ingå i verksamhetsplanen per november. 

Täby idag och framåt 

Täby är en attraktiv och välskött kommun med god ekonomi. Kvaliteten i 
verksamheterna är väl utvecklad. Skolorna i kommunen uppvisar mycket goda 
resultat och förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö för barnen. 
Täbys äldreboenden håller hög och stabil kvalitet samtidigt som närings-
livsklimatet är gott och nyföretagandet högt. 
  
Täby utvecklas och det utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Med stor 
omsorg skapar vi attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva 
Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Täby finns till för Täbyborna och det 
är viktigt att kommunen fungerar väl i stort och i smått. Det gäller en lång rad 
områden som har betydelse för Täbyborna som felavhjälpning, service/ 
bemötande, renhållning/städning, snöröjning, effektiv myndighetsutövning, 
framkomlighet i trafiken och mycket annat. I Täby ska det fungera. 
 
Täby kommun ska även fortsättningsvis erbjuda invånarna välfärdstjänster med 
hög kvalitet. Det ställer krav på ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på 
Täbybornas bästa och god ekonomisk hushållning. Ständiga förbättringar kan 
och ska genomföras i alla verksamheter. Goda exempel från andra 
organisationer ska användas i utvecklingsarbetet och vi fortsätter att ta stöd från 
forskningen för till exempel skolutveckling, utveckling av vård- och omsorg, 
stadsutveckling samt miljöarbete. 
  
Riktade besparingar kan bli aktuella, outsourcing kan genomföras, liksom 
omprövning av verksamheter som inte når rätt kvalitet eller ekonomisk balans. 
  
Digitaliseringens möjligheter ska användas i alla verksamheter för att ge bättre 
service, närmare dialog och ett effektivare arbete. 
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Den politiska beslutade inriktningen 

Den politiska majoritetens inriktning för mandatperioden har sammanställts i en 
överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna och framgår av bilaga 1. 
 
I den politiska inriktningen finns alliansuppdrag för mandatperioden 2019-2022. 
De följs upp i årsredovisning och delårsrapport och framgår av bilaga 2. 
Den politiska inriktningen innehåller följande områden: 
  

 Det ska fungera 
 Ekonomi och skatt 
 Valfrihet och kvalitet 
 Trygghet, lag och ordning 
 Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI 
 Jobb och företagande 
 Integration 
 Äldreomsorg 
 Bostäder och närmiljö 
 Miljö och klimatstrategi 
 Kollektivtrafik och infrastruktur 
 Funktionsnedsatta och LSS 
 Idrott och fritid 
 Kultur 

Täbys styrmodell 

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige fastställer mål och indikatorer 
för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen. 
Utgångspunkt är Täby kommuns vision och inriktningsmål. 
  

 Visionen ska gälla på lång sikt 
 Inriktningsmålen är vanligtvis knutna till mandatperioden 
 Nämndmålen 1- 2 år eller 4 år 
 Enhetsmålen 1 år, men kan vara fleråriga 

  
Täby kommuns vision 
Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid 
  
Kommunens inriktningsmål  

 Det är attraktivt och tryggt 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 
  
De tre inriktningsmålen ska vara vägledande och i verksamhetsplanen ska 
nämnderna ange mål och indikatorer som tydligt kopplar till de tre 
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inriktningsmålen. 
 
Kommunens inriktningsmål för 2021 
Nedan är en sammanställning av nämndernas mål inom respektive inriktnings-
mål. Därutöver har kommunen två arbetsmiljömål och tre finansiella mål. 

Inriktningsmål Nämndmål 

Det är tryggt 
och attraktivt att 
leva och verka i 
Täby 

Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön (KS) 

God lagefterlevnad ska uppnås (SRMH) 

Invånare i Täby är fysiskt aktiva (KFN) 

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser (KFN) 

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (BGN) 

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt (GNN) 

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun (GNN) 

TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning (Bolagen) 

TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenät (Bolagen) 

Täby är en 
ekonomiskt, 
socialt och 
miljömässigt 
hållbar 
kommun 

Täby är en av landets bästa miljökommuner (KS) 

Äldre har en förbättrad livssituation (SON) 

Vuxna har en förbättrad livssituation (SON) 

Barn och unga har en förbättrad livssituation (SON) 

Elevernas psykiska och fysiska hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna (BGN) 

Täbybor är i egen försörjning (GNN) 

Den långsiktiga nivån för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå 
till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. (Finansiella) 

Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, 
generella statsbidrag och utjämning (Finansiella) 

Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid öka (Finansiella) 

Bolagens verksamhet ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt (Bolagen) 

Verksamheter 
som finansieras 
av Täby 
kommun håller 
hög kvalitet 

Invånarna anger att de är nöjda med av kommunen finansierade insatser (KS) 

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande (KS) 

Välfungerande samhällsfunktioner (SBN) 

Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess. (LMN) 

Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de 
är i kontakt med SRMH. (SRMH) 

Äldre erbjuds insatser av god kvalitet (SON) 

Vuxna erbjuds insatser av god kvalitet (SON) 

Barn och unga erbjuds insatser av god kvalitet (SON) 

Eleverna når högt ställda kunskapskrav (BGN) 

I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och 
behov (BGN) 

Eleverna når högt ställda kunskapskrav (GNN) 

Överförmyndarnämnden ska ha rättssäkra arbetsrutiner för sin verksamhet. (ÖFN) 

Vi skapar arbetsglädje (KS arbetsmiljö) 

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande. (KS arbetsmiljö) 
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Särskilda utvecklingsområden 

För planeringsperioden 2021-2023 finns några särskilda utvecklingsområden 
som alla verksamheter behöver arbeta med för att inriktningsmålen ska kunna 
nås: 

 kvalitet och effektivitet 
 kommunikation, dialog, service och bemötande 
 digitaliseringens möjligheter 

  
Kvalitet och kostnad/effektivitet kopplas ihop och utvecklas genom: 

 att alla verksamheter har tydliga mål och indikatorer för kvalitet och 
brukarnas nöjdhet med verksamheten. 

 att alla verksamheter har ekonomiska jämförelsetal för att säkerställa att 
varje skattekrona används på bästa sätt och att kostnaderna hålls på en 
nivå som är långsiktigt hållbar. 

 en ökad inköpssamordning för att minska administration, minska 
kostnaderna genom storkundsrabatter och förbättrad uppföljning. 

 att alla verksamheter har ett effektivt lokalutnyttjande i enlighet med 
kommunens fastighetsstrategi. 

 att minska investeringsvolymen genom prioritering i utbyggnadsområden, 
effektiv lokalförsörjning med en ambitionsnivå anpassad till kommunens 
ekonomiska förutsättningar. 

  
Täbys värden för kvalitet och kostnader/effektivitet ska jämföras med de värden 
som andra kommuner med en liknande struktur/demografi har. Detta för att 
säkerställa att Täby kommun levererar samhällsservice av hög kvalitet till en 
rimlig kostnad. 
  
Kommunikation, dialog, service och bemötande utvecklas genom:  

 att alla verksamheter bidrar till att kommunens kontaktcenter kan utveckla 
sin roll som ett nav för kommunikation och service så att Täbyborna 
snabbt kan få svar på sina frågor. 

 att fler nyheter och beslut förmedlas. 
 att Täbybornas önskemål om och behov av information möts snabbt. 
 att klagomål hanteras snabbt och korrekt. 

  
Täbys värden för service och bemötande ska jämföras med de värden som andra 
kommuner med en liknande struktur/demografi har. Detta för att säkerställa att 
service och bemötande i Täby kommun ligger i topp. 
  
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara genom:  

 att öka samverkan med andra kommuner. 
 att öka samverkan internt så att lösningarna är effektiva, säkra och 

kostnadseffektiva ur alla aspekter. 
 att öka automatiseringen av manuella arbetsmoment för att frigöra 

resurser till annat. 
 att stärka förmågan att leda verksamhetsutveckling med stöd av 

digitalisering. 
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 att ersätta papper med digitala självservicelösningar (exempelvis e-
tjänster, chatt, säkra meddelanden) för att förenkla för invånare och 
företagare och för att snabbt ge dem återkoppling. 

  
Täbys värden för digitalisering ska jämföras med de värden som andra 
kommuner med en liknande struktur/demografi har. Detta för att säkerställa att 
Täby använder de möjligheter som digitalisering kan ge både för Täbyborna och 
för att effektivisera. 

Ekonomi 

Det råder osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen i Sverige och 
värden. Coronapandemin har drastiskt försämrat de ekonomiska utsikterna för 
Sverige såväl som för världen. Det råder en stor osäkerhet över ekonomins 
utveckling på både kort och lång sikt. För planperioden är det därför nödvändigt 
med fortsatt god budgetdisciplin. Täby står inför en fortsatt utmaning vad gäller 
den kommunala ekonomin. 
  
Skatteintäktprognosen för planperioden grundas på det scenario som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) presenterade den 29 april 2020. I SKR:s scenario 
beräknas ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal 
två 2020, samt en markant rekyl under det andra halvåret år 2020. År 2021 antas 
fasen av hög tillväxt fortgå, innebärande ett BNP-lyft på 3,3 %. Jämförs den 
beräknade BNP-nivån 2021 med den före krisen (2019) syns ett tapp om nästan 
1 %. Lågkonjunkturen antas bestå ända till 2023. Inför beslutet av verksamhets-
planen i november kommer den ekonomiska bedömningen att uppdateras. 

Täby jämfört med andra kommuner 

Täby kommun har en låg kommunalskatt jämfört med andra kommuner. En låg 
kommunalskatt kräver låga kostnader. Givet dagens utjämningssystem ger högre 
inkomster hos befolkningen en liten utväxling på kommunens totala intäkter. 
Vidare måste kommuner enligt kommunallagen redovisa ett resultat i balans. 
 
Ett mått på kostnadsnivån i relation till de strukturella förutsättningarna är den så 
kallade nettokostnadsavvikelsen. Den mäter kommunens kostnadsläge i relation 
till en genomsnittlig ambition och effektivitet. En negativ avvikelse innebär att 
kommunen bedriver verksamheten till en lägre kostnad än förväntat. Vid ett urval 
av några kommuner i Stockholms län kan vi se det förväntade sambandet. Täby 
har en låg kostnadsnivå som möter den lägre skatten. 
 
Andra orsaker till skillnad i kommunalskatt kan vara kostnadsnivå på övriga 
verksamheter samt andra kostnader och intäkter såsom räntekostnader och 
utdelningar från kommunala bolag. 
 
Nedanstående diagram visar sambandet mellan skattesats och nettokostnads-
avvikelse för 2018. 
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Investeringar 

Stockholmsregionen har vuxit under de senaste åren. Detta har resulterat i stora 
kommunala investeringar i kommunala lokaler och infrastruktur. För att få 
jämförbarhet mellan kommuner av olika storlek sätts investeringarnas storlek i 
relation till kommunens intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning.  
 
Täbys investeringar uppgick till 25 % av intäkterna 2019 och det var högre än vad 
ett urval kommuner redovisade. Skillnader i tillväxt, organisering av VA (vatten 
och avlopp) samt avfall samt inslag av externa aktörer kan förklara skillnaderna. 
 
Nedanstående diagram visar kommunernas investeringar 2019 som andel av 
skatter, statsbidrag och utjämning i %. 
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Soliditet 
Ett mått på kommunens finansiella styrka på sikt är soliditeten. Den definieras 
som andelen av kommunens tillgångar i fastigheter och anläggningar, maskiner 
och finansiella tillgångar som kommunen betalat med egna medel. Täby 
kommunen har i relation till ett urval av kommuner en låg soliditet. 
 
Soliditet enligt balansräkningen i % framgår av nedanstående diagram. 
 

 

 

Skuldsättning 

Det som inte är finansierat med egna medel har vanligtvis finansierats av lån eller 
kredit i någon form där belopp och löptid är känt. Det finns dock en del framtida 
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betalningar som är säkra att de kommer ske men ovissa till belopp eller tid för 
återbetalning. Till dessa så kallade avsättningar förs bland annat framtida 
pensionsutbetalningar och betalningar av statliga eller regionala infrastruktur-
investeringar. Två kommuner med samma soliditet kan således ha olika grad av 
skuldsättning. De kommuner som har tecknat avtal med staten i Stockholms-
/Sverigeförhandlingen har generellt en högre andel avsättningar. Täby kommuns 
relativt låga soliditet förklaras inte bara av hög skuldsättning utan även av 
kommunens åtaganden enligt Sverigeförhandlingen. 
 
Nedanstående diagram visar skulder, avsättningar och eget kapital som andel av 
tillgångar för kommunerna. 
 

   

Finansiella mål 

I planeringsunderlaget för 2021 har nya långsiktiga finansiella mål för kommunen 
tagits fram. Målen är: 

 Den långsiktiga nivån för årets resultat efter justering för poster av 
engångskaraktär1 ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, 
generella statsbidrag och utjämning. Men sätts till 1,2 % för 2021. 

 Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens 
intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. 

 Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid. 
  
Förutsättningar för att nå de ekonomiska målen 
Resultatmålet för kommunen är ett långsiktigt mål och en årlig bedömning av 
nivån får göras i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. Med 
anledning av den mycket svaga samhällsekonomiska utvecklingen våren 2020 
samt det fulla genomslaget för förändringarna av kostnadsutjämningen 
                                                      
1 Poster av engångskaraktär är resultat av händelser eller transaktioner som är tillfälliga under året och 
resultatet efter denna justering mäter hur kommunen klarar av att finansiera ordinarie verksamhet med 
skatteintäkter. 
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budgeteras resultatnivån till 1,2 % för 2021 och 2 % för 2022 och 2023. 
  
Ett resultat på 3 % kommer med stor sannolikhet kräva ytterligare effek-
tiviseringar. Det råder för tillfället en viss osäkerhet om hur mycket medel som 
staten har för avsikt att skjuta till 2021. En stor del av tillkommande resurser 
kommer att behövas för att stärka resultatet. Ett starkt resultat handlar inte om att 
”lägga pengar på hög” utan varje krona i stärkt resultat innebär en krona mindre i 
upplåning (givet den planerade investeringstakten). 
 
Om förutsättningarna för kommunens ekonomi kraftigt förändras kan en låneram 
som tillfälligt överstiger det fastställda skuldtaket tillåtas. Skulle detta behövas 
ska det godkännas av kommunfullmäktige i vanlig ordning. 
 
Den osäkra situationen på bostadsmarknaden innebär att tidplanen för 
kommande nybyggnadsprojekt och därmed tillhörande markförsäljningsintäkter 
för kommunen riskerar att förskjutas vilket kan få till följd att ett finansierings-
behov för kommunens investeringar kan uppstå om intäkterna kommer senare i 
förhållande till vad som antagits. Om så sker påver det kommunens ekonomiska 
resultat (före justering av poster av engångskaraktär) för både 2020 och 
planperioden 2021-2023. 
 
Värdena på de finansiella målen jämfört med utfall 2019 och budget 2020 för 
planperioden framgår av nedanstående sammanställning. Soliditeten enligt 
VP 20 innehåller höga intäkter på markförsäljning som enligt den marsprognosen 
skjuts framåt i tiden, vilket innebär att den prognostiserade soliditeten för 2020 är 
lägre. I beräkningarna för 2021 – 2023 har hänsyn tagits till den lägre intäkts-
prognosen. 
  

Finansiella mål Utfall VP Budget Plan Plan 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Den långsiktiga nivån för årets resultat efter justering för 
poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av 
kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag 
och utjämning. 

4 % 1 % 1,2 %  2 % 2 %

Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % 
av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag 
och utjämning. 

38 % 38 % 61 % 63 % 53 %

Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska över tid 
öka (exklusive pensionsåtagande) 

34 % 38 % 32 % 32 % 35 %

Ekonomisk utveckling 

I kommunallagen anges att kommunens budget ska innehålla tre år. Samtidigt 
ska kommunen planera för god ekonomisk hushållning i verksamhet och 
ekonomi. 
 
För att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunen bestämt att det behövs 
översiktliga långsiktiga kalkyler av kommunens ekonomiska förutsättningar. I de 
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kalkyler som tagits fram är perspektivet år 2040. Detta år ska kommunens 
åtaganden enligt Sverigeförhandlingen vara slutförda. 
 
Enligt kommunens befolkningsprognos ska kommunens befolkning genom 
kommunens åtagande avseende ny bostäder öka till cirka 105 000 invånare 
2040. 
 
Denna stora ökning av kommunens folkmängd kommer kräva stora investeringar 
i teknisk och social infrastruktur. Kommunen planerar för att delar av 
investeringarna ska göras av externa aktörer. Det kan handla om dels 
infrastruktur i direkt anslutning till de nya bostadsområdena, dels om nya 
förskolor och skolor som behövs när kommen växer. 
 
De närmaste åren ligger investeringarna på höga 20 till 30 procent av intäkter 
från skatter m.m. Det handlar om stora investeringar i nya utbyggnadsområden 
samt investeringar i verksamheter och anläggningar kopplat till kommunens 
ökade folkmängd. 
 
Efter år 2028 sjunker nivån och handlar i stora delar om reinvesteringar i 
befintliga tillgångar. För de verksamhetslokaler som behövs under slutet av 
perioden är planen att de ska uppföras och bedrivas av externa aktörer. 
 

 

 

Trots att kommunen planerar för positiva resultat kommer inte kommunen kunna 
självfinansiera de stora investeringarna. Viss finansiering sker via försäljning av 
mark inom exploateringsverksamheten. Resterande belopp måste kommunen 
låna upp. De lägre investeringsnivåerna i slutet av perioden möjliggör 
amorteringar av lånen. 
 
Kommunens skuld som andel av intäkterna (skuldkvoten) ökar snabbt i början av 
perioden när investeringarna är stora och resultaten är lägre. I ett längre 
perspektiv när investeringarna går ned och om kommunen kan upprätthålla ett 
resultat på 3 % av intäkterna från skatter m.m. sjunker kvoten. Kommunen klarar 
målet på 70 %. 
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Den lägre självfinansieringsgraden i början av perioden sätter en press på 
soliditeten nedåt. När kommunen sedan planerar för en mer balanserad 
finansiering och investeringsnivån går ned stärks soliditeten. Målet om stärkt 
soliditet kan bli svårt att klara i det korta perspektivet. 
 

 

Riskanalys 

Riskanalys ingår inte i denna version av VP, den kommer med i den version som 
beslutas av KF i november, så att effekterna av de uppdateringar som görs under 
hösten ingår. 

Resultatbudget 

Årets budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär år 2021 
uppgår till 46 mnkr. Enligt planen för år 2022-2023 uppgår det till 70 mnkr 2022 
och 90 mnkr 2023. Resultatet inkluderar en utdelning från kommunens bolag 
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med 45 mnkr 2021 och 25 mnkr för åren 2022-2023. 
 
Nämndernas nettokostnader ökar främst på grund av ökade kostnader för 
volymer och prisuppräkning. Den sänkta internräntan minskar nämndernas 
kostnader från och med 2021 men påverkar inte kommunens totala budget.  
 
Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i 
kommunen. Exploaterings- och markintäkterna varierar mellan åren men 
påverkar inte resultatet efter justering för poster av engångskaraktär.  
 
För år 2021 har kommunen en extra ansträngd ekonomi då skatteintäkterna 
beräknas få en låg uppräkning i den senaste prognosen. Dessutom får den 
förändrade kostnadsutjämningen fullt genomslag från och med 2021 och 
kostnaderna har inte anpassats till denna nivå fullt ut 2021. Därför innehåller 
budgeten för 2021 en tillfälligt högre utdelning från de kommunala bolagen med 
20 mnkr jämfört med tidigare och kommande år då den är 25 mnkr per år. Det 
budgeterade resultatet framgår av nedanstående sammanställning. 
 

Resultaträkning Budget Budget Plan Plan 

Mnkr 2020 2021 2022 2023 

Nämndernas nettokostnader -3 701 -3 791 -3 913 -4 074 

Centrala intäkter och kostnader 251 206 192 220 

Exploaterings- och markintäkter 705 253 158 592 

Avskrivningar -253 -265 -251 -269 

Verksamhetens nettokostnader -2 998 -3 596 -3 814 -3 532 

Skatteintäkter 4 084 4 138 4 292 4 493 

Generella statsbidrag och utjämning -381 -301 -285 -315 

Verksamhetens resultat 705 240 193 646 

Finansiella intäkter 11 23 23 23 

Finansiella kostnader -30 -33 -36 -36 

Utdelning kommunala bolag 25 45 25 25 

Årets resultat 712 275 204 657 

Justering för poster av engångskaraktär     

Intäkter exploatering, mark och GA -705 -253 -158 -592 

Plankostnader 13 4 4 4 

Indexuppräkning sverigeförhandling 20 20 20 21 

Årets resultat efter justering för poster 
av engångskaraktär 

40 
46 70 90 

Centrala intäkter och kostnader innehåller pensionskostnader och eliminering av nämndernas avskrivningar, 
internränta och personalomkostnader. 

Följande förutsättningar ingår i den ekonomiska planen för åren 2021-2023: 
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 Skatteintäkterna är beräknade enligt SKR:s scenario per 29 april 2020 
avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden. 

 Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från 
KPA per december 2019 

 Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per 
mars 2020. 

 Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den senaste 
investeringsplanen per mars 2020. 

 Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per 
mars 2020. 

Balanskravsutredning 

Kommunallagens balanskrav är ett golv eller en miniminivå för det finansiella 
resultatet. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det i förvaltnings-
berättelsen för det året anges när och på vilket sätt reglering ska ske av det 
negativa resultatet. Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska 
ske, ska upplysning lämnas om detta och skälen till beslutet anges. 
  
Vid beräkning av balanskravet ska anläggningstillgångar, orealiserad och 
realisationsvinster i värdepapper och inte tas med. Eftersom budgeten inte 
innehåller några sådana poster så är det budgeterade balanskravsresultatet det 
samma som årets resultat. Kommunens balanskravsresultat är därmed positivt. 

Skatteunderlagsprognos 

Skatteintäktprognosen för planperioden grundas på det scenario SKR 
presenterade i april. Den visar ett scenario med en inbromsning, till den lägsta 
ökningstakt vi haft sedan före skattereformen 1990/91. I SKR:s scenario börjar 
konjunkturåterhämtningen redan i hösten 2020, med en stark rekyl för antalet 
arbetade timmar. Trots negativ indexering av inkomstanknutna pensioner 2021 
bidrar det till successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt. Mot slutet av perioden 
ligger den nära det historiska genomsnittet. 
  
Den procentuella förändringen bedöms vara 3,5 för 2021 enligt SKR. Nedan 
redovisas SKR:s prognos per april jämfört med Regeringens (reg) och 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognoser per april respektive mars. 
 

Skatteunderlagsprognoser     

procentuell förändring 2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023 

SKR, apr 2,2 0,9 3,5 3,7 3,8 14,8 

Reg, apr 2,0 1,8 3,9 3,5 4,5 16,7 

ESV, mar 2,9 2,3 3,2 3,1 3,0 15,4 

SKR, feb 3,2 2,4 3,1 3,8 3,8 17,4 

Källa: SKr cirkulär 20:20 per 29 april 2020 
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Regeringen har en mindre pessimistisk syn på skatteunderlagstillväxten än SKR. 
Huvudförklaringen till att SKR:s scenario visar svagare utveckling 2020 än 
regeringens är att SKR utgår från större fall i arbetade timmar. År 2021–2022 
utgår SKR-scenariot från något större ökning av arbetade timmar än regeringens, 
delvis till följd av olikheter i synen på i vilken takt ekonomin återhämtar sig, men 
det hänger också ihop med SKR:s bedömning om en större initial minskning. År 
2021 motverkas detta bland annat av större lönehöjningar i regeringens 
beräkningar. Differensen 2023 beror på att regeringen då åter räknar med en 
större ökning av arbetade timmar än SKR. 
  
I Ekonomistyrningsverkets (ESV) beräkning växer skatteunderlaget snabbare än i 
SKR:s scenario 2019–2020. Skillnaden 2019 beror i hög grad på att ESV-
prognosen gjordes innan presentationen av förslaget om möjlighet för enskilda 
näringsidkare att avsätta stora delar av vinsten för 2019 till periodiseringsfond. Att 
SKR:s scenario för 2020 är dystrare än ESV:s hänger i huvudsak ihop med att 
arbetade timmar minskar betydligt mer i SKR:s scenario. Det motverkas delvis av 
större inkomster från sociala ersättningar i enlighet med regeringsförslag av 
senare datum än ESV:s prognos. Åren 2021–2023 är skatteunderlagets ökning 
större i SKR-scenariot än i ESV:s beräkningar, till stor del på grund av större 
återhämtning på arbetsmarknaden (från en lägre nivå vid utgången av 2020). 

Skatteunderlagsprognos för Täby 

Skatteunderlagsprognosen för Täby kommun för planeringsperioden är beräknad 
enligt SKR:s scenario med Täby kommuns befolkningsprognos per mars 2020. 
 
Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i 
kommunen. Skatteintäkterna brutto (före skatteutjämning) påverkas av antalet 
personer i Täby som arbetar och nivån på deras deklarerade inkomster. 
Kommunen får dock lämna ifrån sig den del av ökningen som överstiger 
utvecklingen i landet som helhet. 
  
I kostnadsutjämningen omfördelas medel utifrån demografi, geografi samt 
socioekonomi. Täby kommun får ett bidrag i kostnadsutjämningen. Det är främst 
den höga andelen barn och unga som förklarar utfallet. 
 
Skatteintäkterna inklusive utjämning beräknas öka med ca 4 % per år för 
planeringsperioden. Av nedanstående sammanställning framgår skatteunderlags-
prognosen för planeringsperioden jämfört med VP 20.  
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Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 

Skatteintäkter brutto 4 084 4 138 4 292 4 493 

Generella statsbidrag och utjämning     

Inkomstutjämning -714 -695 -670 -674 

Kostnadsutjämning 194 188 190 183 

Regleringsbidrag/avgift* 84 154 145 128 

LSS-utjämning -82 -72 -74 -76 

Fastighetsavgift 120 124 124 124 

Summa generella statsbidrag och utjämning -381 -301 -285 -315 

Skatteintäkter netto 3 703 3 836 4 007 4 178 

Förändring jämfört med budget året innan  3,6 % 4,4 % 4,6 % 

*I budget 2020 ingår extra ”välfärdsbidrag” för nyanlända, från och med 2021 ingår de i de generella bidragen. 

Nämnderna 

Nettokostnaderna för 2021 planeras öka med 90 mnkr jämfört med budget 2020, 
vilket motsvarar ca 2 %. Ökningen innehåller främst ökade kostnader för volymer 
(brukare, barn och elever) och prisuppräkning. Den sänkta internräntan minskar 
nämndernas kostnader från och med 2021 men påverkar inte kommunens totala 
budget. 
  
Nedanstående diagram visar nämndernas andel av budgeterade nettokostnader 
för 2021 samt andelen nettokostnader för volymer2 och övriga kostnader för 
nämnderna. 
 

 
 
 

                                                      
2 Kostnader för volymer är kostnaden för brukare, barn och elever i verksamheterna och kostnaden varierar 
mellan åren beroende på exempelvis antalet timmar, insatser, barn och elever. 
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I tabellen nedan redovisas en sammanställning av nämndernas nettokostnader 
för planperioden 2021-2023 jämfört med utfall 2019 och budget 2020. 
 

Nettokostnader per nämnd Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen -150,8 -163,9 -150,1 -156,0 -155,2 

Stadsbyggnadsnämnden -255,8 -281,5 -268,2 -264,4 -288,5 

Lantmäterinämnden -0,7 -2,5 -1,3 -1,3 -1,4 

Södra Roslagens Miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

-6,3 -6,4 -6,5 -6,5 -6,6 

Kultur- och fritidsnämnden -163,9 -172,6 -174,4 -185,8 -215,4 

Socialnämnden -1 115,6 -1 183,4 -1 230,1 -1 273,0 -1 321,5 

Barn- och grundskolenämnden -1 451,8 -1 498,0 -1 530,7 -1 569,7 -1 613,5 

Gymnasie- och näringslivsnämnden -356,6 -388,7 -425,5 -451,9 -468,2 

Överförmyndarnämnden -4,1 -4,0 -4,1 -4,1 -4,2 

Summa nämnder -3 505,6 -3 701,1 -3 790,8 -3 912,8 -4 074,4 

Investeringar 

Investeringsplanen ingår inte i denna version av verksamhetsplanen, den 
kommer med i den version som beslutas av kommunfullmäktige i november. 

Balansräkning och kassaflödesanalys 

Kommunen hade vid utgången av år 2019 en långfristig låneskuld på 1 400 mnkr 
Därutöver nyttjade kommunen checkkrediten med 297 mnkr. Under perioden 
2021-2023 ökar investeringsvolymen. Prognosen innebär att räntebärande 
låneskulden ökar under perioden. Tidpunkten för när markintäkterna infaller har 
avgörande betydelse för kommunens lånebehov. 
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Nedan redovisas budget för balansräkningen för perioden 2021 – 2023. 

Balansräkning Budget Plan Plan 

Mnkr 2021 2022 2023 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 8 261 8 944 9 520

Finansiella anläggningstillgångar 233 320 320 

Summa anläggningstillgångar 8 495 9 264 9 840

Bidrag till statlig infrastruktur 29 27 25 

Omsättningstillgångar  

Lager 20 20 20

Fordringar 376 376 376

Kortfristiga placeringar 771 771 771

Kassa och bank 1 1 1

Summa omsättningstillgångar 1 167 1 167 1 167

SUMMA TILLGÅNGAR 9 691 10 458 11 032

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Eget kapital vid årets början 2 829 3 104 3 310

Årets resultat 275 204 657

Summa eget kapital 3 104 3 308 3 967

Avsättningar    

Avsättning för pensioner och särskild löneskatt 552 585 620

Andra avsättningar 1 008 1 031 1 056

Summa avsättningar 1 560 1 616 1 677

Skulder    

Långfristiga skulder 3 589 4 090 3 939

Kortfristiga skulder 1 438 1 444 1 450

Summa skulder 5 027 5 534 5 389

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 9 691 10 458 11 032
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Nedan redovisas budget för kassaflödesanalysen för perioden 2021-2023. 
 

Kassaflödesanalys Budget Plan Plan 

Mnkr 2021 2022 2023 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 393 461 530

Kassaflöde från investeringsverksamheten -905 -875 -379

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 512 414 -151

Periodens kassaflöde 0 0 0

Likvida medel vid årets början 1 1 1

Likvida medel vid årets slut 1 1 1
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Befolkning 

Under den senaste treårsperioden har folkmängden i Täby kommun ökat med i 
genomsnitt cirka 829 personer årligen (1,2 %). Årets lägre inflyttning sänkte 
därmed tillväxtstrenden. Under 2020 väntas befolkningsökningen bli cirka 1 500 
personer.  

 

Befolkningsutveckling under år 2019 

Under 2019 ökade folkmängden i Täby kommun med 477 personer (0,7 %) till 
71 874 invånare. Ökningen kommer av ett flyttnetto om 348 personer och ett 
födelsenetto om 129 personer. 
 
Under året flyttade 5 508 personer till Täby, varav 4 797 från andra kommuner. 
Samtidigt flyttade 5 159 från Täby, varav 4 766 till andra kommuner. Det föddes 
615 barn medan 486 personer avled under året. 

Befolkningsutveckling under perioden 2016-2023 

Täbys relativa befolkningstillväxt (folkökning i relation till folkmängd) har tidigare 
följt rikets långsamt nedåtgående trend. Tillväxten under 2019 var den lägsta 
sedan 2005 till följd av lägre inflyttning än tidigare. En förväntad ökad inflyttning 
under de kommande åren beräknas dock innebära en växande befolkning med 
en relativ utveckling om två till 3 % årligen.  
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Med en ökande andel i yrkesverksam ålder (20-64 år), innebär detta att 
försörjningskvot* för kommuninvånarna sjunker. Med detta skiljer sig Täby 
kommun mot rikets mer betungande trend. 
 

 
* Försörjningsbördan visar hur många ytterligare personer en invånare 
måste försörja förutom sig själv. 

 
Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen inom olika åldersgrupper under 
utfallsåren 2016-2019 samt under prognosåren 2020-2023.  
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Antalet barn i den yngsta åldersgruppen sjönk med dryga 6 % mellan åren 2016 
till 2019 men väntas nu öka med över 10 % fram till och med år 2023. Även den 
äldsta åldersgruppen väntas fortsätta öka i en allt snabbare takt. 
 
Volymutvecklingen (förändring i antal folkbokförda invånare) inom förskola, 
grundskola och gymnasieskola under åren 2016 till 2023 framgår av 
nedanstående diagram. 
 

 

 
Diagrammet nedan visar volymutveckling (antal folkbokförda invånare) av 
befolkning inom åldersspannet för äldreomsorgens verksamhet under åren 2016 
till 2023. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter 

Kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och 
ekonomiska ställning. 
  
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska även leda 
kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen samt följa upp frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska i fortlöpande samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige. 
  
Kommunstyrelsen ska även: 
  

 leda och samordna den årliga budgetprocessen och upprätta förslag till 
budget 

 ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser 
och kommunalförbund 

 ha hand om arbetet med översiktsplanering enligt plan- och bygglagen 
 i egenskap av anställningsmyndighet ansvara för personalpolitiken samt 

vara kommunens arbetsgivarföreträdare och därmed det styrorgan som 
har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet 

 företräda kommunen som markägare vad avser kommunens mark och 
handha de uppgifter som är förenade med markägandet - samt ansvara 
för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och lägenheter 
inklusive anläggningar för kommunens övriga verksamheter med 
undantag för det som ankommer på annan nämnd 

 fullgöra kommunens ansvar för analys och planering av extraordinära 
händelser enligt lag om kommuners och regioners åtgärder inför 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

 fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om totalförsvar och höjd 
beredskap 

Kommunstyrelsens utvecklingsområden 

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. 
Nedan redovisas hur kommunstyrelsen ska åstadkomma önskad utveckling av 
de gemensamma utvecklingsområdena. 
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Kvalitet och effektivitet 

Täby i dag och framåt 

Täby är en attraktiv och välskött kommun med god ekonomi. Kvaliteten i 
verksamheterna är väl utvecklad. Skolorna i kommunen uppvisar mycket goda 
resultat och förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö för barnen. 
Täbys äldreboenden håller hög och stabil kvalitet samtidigt som näringslivs-
klimatet är gott och nyföretagandet högt. 
  
Täby utvecklas och det utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Med stor 
omsorg skapar vi attraktiva och trygga miljöer för boende och företagare. Halva 
Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart.  
 
Täby finns till för Täbyborna och det är viktigt att kommunen fungerar väl i stort 
och i smått. Det gäller en lång rad områden som har betydelse för Täbyborna 
som felavhjälpning, service/bemötande, renhållning/städning, snöröjning, effektiv 
myndighetsutövning, framkomlighet i trafiken och mycket annat. I Täby ska det 
fungera. 
 
Täby utvecklas med kvalitet  
Arbetet med långsiktig ekonomisk analys fortsätter under 2021. Den kommer att 
resultera i en långsiktigt ekonomisk plan. Syftet är att få en tydligare bild av hur 
kommunens ekonomi utvecklas på lång sikt och därmed kunna prioritera och 
samla resurser till de områden där de gör störst nytta. Som en del i detta arbete 
har befolkningsprognoserna setts över och justerats. Täbys befolkning kommer 
att öka med runt 13 000 personer under kommande tioårsperiod enligt de nya 
prognoserna vilket är en halvering av den tidigare prognostiserade ökningen. 
Täby kommer därmed att växa mer varsamt än vad som tidigare beräknades. 
Detta ger Täby goda möjligheter att växa med kvalitet och att optimera 
kommunens investeringar över tid. 
  
Med den lägre tillväxttakten blir det också enklare att förbättra framkomligheten i 
trafiksystemet och göra det hållbart. Det strategiska arbetet med framkomlighet 
för alla trafikslag behöver samordnas med både stadsplaneringen och närings-
livsarbetet. Staten ansvarar för kapacitetsförstärkningar av de stora genom-
fartslederna och kommunen ansvarar för att säkerställa framkomligheten för bilar, 
kollektivtrafik och övriga trafikanter på det övriga vägnätet. Under 2021 och de 
kommande åren krävs både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. De strategiska 
riktlinjerna utreds och fastställs inom arbetet med framkomlighetsstrategin. 
  
För Täby och nordostsektorns utveckling är den pågående dubbelspårs-
utbyggnaden av Roslagsbanan, nya vagnar och depå mycket viktig. Under 2020 
utreds även en tidigarelagd projektstart vad gäller förlängning av Roslagsbanan 
till Stockholm C via Odenplan. Arbetet fortsätter under 2021. I ett längre 
perspektiv ska en förlängning till Arlanda studeras. Busstrafiken till och från, samt 
inom, kommunen behöver också förstärkas. 
  
Arbetet med en ny översiktsplan pågår och beräknas vara klart under 2021. 
Översiktsplanen kommer att ange inriktning för framtida stadsutveckling med 
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bostads- och näringslivsetableringar, grönområden och hållbarhetsfrågor. 
Stadsutvecklingen ska i huvudsak ske i områden där arbete redan pågår 
- Roslags-Näsby, Täby Park och delar av Arninge. Implementering av FN:s 
globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) pågår och kommer att integreras i den nya 
översiktsplanen. 
  
Täby är en föregångskommun på många områden och ska även vara det inom 
hållbarhetsområdet. Genom ett fortsatt systematiskt och verksamhetsnära arbete 
i kombination med målinriktad kommunikation ska Täby säkra platsen bland 
landets främsta miljökommuner 
 
Utveckling av processer 
I syfte att hitta förbättringsmöjligheter inom kommunens verksamhet kommer 
kommunstyrelsen att fortsätta att utveckla arbetet med att ta fram och analysera 
nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner. 
  
Arbetet med att förenkla och förtydliga processer i syfte att underlätta 
uppföljningen av verksamheternas ekonomi fortsätter under 2021. Detta gäller 
även arbetet med investeringsplanering så som beslutsprocess, budgetering, 
uppföljning och prognoser. Syftet är att få en tydligare styrning samt ytterligare 
minska gapet mellan budget och utfall. Det behövs även en ökad inköps-
samordning för att minska administration, minska kostnaderna genom 
storkundsrabatter och förbättrad uppföljning. 
  
Processerna för avtalsuppföljning ska fortsätta att utvecklas. Syftet är att skapa 
strukturerade arbetssätt för att säkerställa att utförare inom valfrihetssystemen 
tillhandahåller verksamhet till avtalad kvalitet och kostnad. Under 2021 fortsätter 
detta arbete med målet att skapa överblick och få indikationer om var upp-
följningsresurser ska fokuseras och ge underlag för styrning. 
  
Kompetensförsörjning 
För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet behöver kommunen kunnig och 
motiverad personal. Över en halv miljon personer behöver rekryteras till 
välfärdssektorn fram till 2026. Täby kommun arbetar för att säkra kompetens-
försörjningen bland annat genom att marknadsföra de kommunala jobben och ge 
goda erfarenheter från praktik och feriejobb som lockar fler till välfärdsjobben. En 
ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet 
och bättre kvalitet. I syfte att attrahera och behålla kompetenta medarbetare ska 
det bli lättare att göra lönekarriär. Lönerna ska sättas lokalt och individuellt och 
bra prestationer ska belönas, på så sätt kan duktiga medarbetare sporras och 
bidra till att verksamheten utvecklas. Den kompetens som finns ska tas tillvara 
och utvecklas för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen. En 
bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen 
att utveckla både sig själva och verksamheten. 
  
Effektiv strategisk lokalförsörjning 
I takt med att Täby växer ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder 
för kommunalt finansierade verksamheter. Dessutom finns ett stort behov av att 
säkerställa att det befintliga beståndet utvecklas på ett hållbart sätt och bibehåller 
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en god standard. Utifrån de kommunala verksamheternas behov och rådande 
ekonomiska förutsättningar utvecklas lokalförsörjningsarbetet kontinuerligt. 
  
En process för den strategiska lokalförsörjningen har tagits fram i syfte att 
säkerställa en långsiktigt hållbar lokalförsörjning där prioritering och planering 
sker utifrån ett helhetsperspektiv. Under 2020 har planer och processer 
utvecklats och strategier för kommunens fastighetsägande och lokaluthyrning har 
tagits fram. Arbetet ska utvecklas ytterligare under 2021 och omfatta såväl 
nyproducerade lokaler som effektiviseringar i befintligt bestånd. Arbetet ska även 
skapa goda förutsättningar för privata aktörer att kunna bidra till utvecklingen av 
den offentliga servicen. 
  
Trygghet- och säkerhetsarbetet 
Trygghets- och säkerhetsarbetet fortsätter under 2021 i enlighet med de mål som 
anges i Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram. Fem fokusområden 
finns i programmet: Förebygga olyckor, trygghet och säkerhet i offentlig miljö, 
skapa motståndskraft och krishanteringsförmåga, bygga en god informations-
säkerhet samt förebygga droganvändning bland barn och unga. 
  
Särskilt fokus kommer under 2021 att ägnas åt arbetet med trygghet och 
säkerhet i offentlig miljö. Arbetet görs tillsammans med polisen, näringslivet och 
organisationer i civilsamhället. Arbetet ska präglas av långsiktiga samarbeten så 
att berörda aktörer i ökad utsträckning ska kunna delta aktivt och bidra till 
kommunens utveckling. Arbetssätt ska utvecklas med fokus på innovativa 
lösningar. 
  
Även frågor som rör social hållbarhet kopplat till brottsprevention i specifika 
situationer samt stadsplanering kommer att prioriteras. Det handlar om att bygga 
bort brott och bygga in trygghet i bostadsområden, skolor och offentliga miljöer. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Kommunikation, dialog, service och bemötande är en nyckel för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare och 
företagare enkelt kan hitta information för att göra välinformerade val. Det ska 
även vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. Genom dialog med 
Täbyborna fångas behoven upp och löpande förbättringar genomförs. 
  
En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar invånarnas 
förväntningar, ska eftersträvas i kommunens samtliga verksamheter. Ett gott 
bemötande innebär också att chefer och medarbetare är empatiska och 
närvarande i alla möten. Invånare och företagare ska uppleva att det är enkelt att 
ha kontakt med Täby kommun, att det fungerar i varje kontakt och att de får ett 
professionellt och trevligt bemötande av kommunens medarbetare. 
  
För kommunstyrelsens verksamheter kommer arbetet under 2021 att inriktas på 
ett flertal områden. En ny ärendehanteringsprocess kommer att tas fram och ett 
förbättringsarbete vad gäller förenkling, service och bemötande inom 
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kommunens myndighetsutövning kommer att göras. Löpande kundunder-
sökningar i kontaktcenter samt fler områdesdialoger med kommunens invånare 
kommer att genomföras. Kommunens rutiner för hantering av klagomål och 
synpunkter ska även utvecklas ytterligare. Baserat på lärdomarna från SKR-
utbildningen "Förenkla - helt enkelt" kommer kommunens medarbetare att få 
ytterligare kompetensutveckling vad gäller service och bemötande under 2021. 

Digitaliseringens möjligheter 

Täby kommun ska använda digitaliseringen för att utveckla kommunens 
verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster i toppklass för invånare 
och företagare. I utvecklingsarbetet är det alltid invånarnas och företagarnas 
behov och förväntningar som är i fokus. För att underlätta verksamheternas 
utvecklingsarbete ska omvärldsbevakning, stöd, rådgivning och grundläggande 
förutsättningar förbättras, som exempelvis gemensam signeringstjänst, den 
digitala arbetsplatsen och olika integrationstjänster. Kommunens arbete för att 
automatisera repetitiva arbetsuppgifter med stöd av RPA (Robotic Process 
Automation), samt utvecklingen av nya och fler digitala tjänster för invånare och 
företagare fortsätter. Kommunens översiktsplan samt kulturmiljökarta kommer att 
digitaliseras under 2021. 
  
Det finns information som är av avgörande betydelse för kommunen och som 
innehåller integritetskänsliga uppgifter. God informationssäkerhet är därför en 
förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara. Under 
2021 ska kunskapen hos kommunens medarbetare vad gäller både informations-
säkerhet och säkerhetsskydd bli ännu bättre. 
  
Öppna data utgör en grund för innovation, utveckling och effektivisering genom 
att företag enklare kan använda öppna data från Storstockholms alla kommuner. 
Täby kommuns arbete med att publicera lämpliga datamängder som öppna data 
fortsätter under 2021 i samarbete med andra kommuner. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2021 fastställer 
kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut 
och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Det är tryggt och 
attraktivt att leva och 
verka i Täby 

Täby bevarar och stärker 
tryggheten i den 
offentliga miljön 

Täbys invånare ska känna sig 
trygga på gator och torg. Täby ska 
vara topp-5 i Stockholms län 
(Polisens trygghetsundersökning, ny 
mätning). 

minst 5 
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Täbys invånare ska inte känna oro 
att utsättas för brott. Täby ska vara 
topp-5 i Stockholms län (Polisens 
trygghetsundersökning, ny 
mätning). 

minst 5 

Täby är en 
ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt 
hållbar kommun 

Täby är en av landets 
bästa miljökommuner. 

Nöjd medborgarindex miljöarbete i 
SCB:s medborgarundersökning 
(Utfall 2018: 58, 2019: 59) 

minst 60 

Täby ska, av tidningen ”Aktuell 
Hållbarhet”, rankas bland topp 10 av 
svenska miljökommuner 2021 (Utfall 
2018: plats 16, 2019: plats 11) 

minst 10 

Verksamheter som 
finansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet 

Invånarna anger att de är 
nöjda med av kommunen 
finansierade insatser. 

Nöjd medborgarindex, helheten, i 
SCB:s medborgarundersökning 
(Utfall 2018: 64, 2019: 66) 

minst 65 

NKI-företag, markupplåtelse (SKR 
och SBA:s årliga mätning om 
kommuners företagsklimat) (Utfall 
2018: 69, 2019: - ) 

minst 75 

Täby är en attraktiv 
kommun med bra service 
och bemötande 

Andel som anser sig kunna 
rekommendera vänner och bekanta 
att flytta till kommunen i SCB:s 
medborgarundersökning (Utfall 
2018: 77, 2019: 78) 

minst 77 

Medborgarnas generella nöjdhet av 
service i kommunens kontaktcenter 
(1-5) (ny indikator) 

minst 4 

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål. 

Arbetsmiljömål 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Verksamheter som 
finansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet 

Vi skapar arbetsglädje Täby kommuns placering i 
jämförelse med andra kommuner i 
Stockholms län gällande den totala 
sjukfrånvaron för samtliga anställda 
(utfall 2019: 1) (viktning 60 %) 

Minst placering 5 

Resultat från Pulsmeter för 
påståendet ”Jag trivs med mina 
arbetsuppgifter”. Medarbetares 
självskattning (utfall 2019: 8,4) 
(viktning 20 %) 

 Minst 7 

Resultat från Pulsmeter för 
påståendet ”Jag känner 
arbetsglädje”. Medarbetares 
självskattning (utfall 2019: 7,9) 

(viktning 20 %) 

 Minst 7 
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Vi har ett högt 
engagemang och 
ansvarstagande. 

HME-index – Hållbart 
medarbetarengagemang (SKR). 
Sammantaget index utifrån 
medarbetares självskattning  

(Utfall 2018: 76 2019:82 ). (viktning 
60 %). 

Minst 77 

Resultat från Pulsmeter/HME för 
påståendet ”Jag lär mig nytt och 
utvecklas i mitt dagliga arbete". 
Medarbetares självskattning (utfall 
2019: 7,9) (viktning 20 %). 

Minst 7 

Resultat från Pulsmeter för 
påståendet ”Min arbetsplats 
erbjuder möjligheter för mig att växa 
och ta nytt ansvar”. Medarbetares 
självskattning. (utfall 2019: 7,9) 

(viktning 20 %). 

Minst 7 

 

Budget 

Kommunstyrelsens budget för 2021 uppgår till 150,1 mnkr (netto) vilket 
motsvarar 4 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader minskar 
med 8 % jämfört med budget 2020. 
  
Kommunstyrelsens nettokostnadsminskning 2021 beror främst på att internräntan 
sänkts från och med 2021. En generell uppräkning med 1 % är inkluderad i 
budgetramen. 

Driftbudget 

KS Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnader -150,8 -163,9 -150,1 -156,0 -155,2 

Förändring i mnkr 13,1 13,8 -6,0 0,9 

Förändring i % 9 % -8 % 4 % -1 % 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet och har insyn och uppsikt över byggnadsverksamheten om 
det inte ankommer på kommunstyrelsen. Nämnden har ett ansvar att för 
kommunens räkning genomföra detaljplaner som inkluderar utbyggnad av allmän 
plats, vatten- och avloppsanläggningar, sopsugsanläggningar, ledningsdragning 
och andra allmänna anläggningar. 
  
Nämnden ansvarar för drift och underhåll av allmänna platser, vatten- och 
avloppsanläggningar, sopsugssystem i kommunens regi samt småbåtshamnar. 
  
Nämnden ansvarar för att fortlöpande följa utvecklingen inom 
infrastrukturområdet och vid behov ta initiativ till och utföra utbyggnad av energi, 
tele/data, vägar, vatten- och avloppsanläggningar samt grönområden. 
  
Nämnden ansvarar för den kommunala renhållningen och ärenden som rör 
miljöplanering, miljöövervakning, strandskyddsfrågor etc. i den mån det inte 
ankommer på Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd. 
  
Nämnden ansvarar för trafiksäkerhet och trafikövervakning. 

Nämndens utvecklingsområden 

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. 
Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Kvalitet och effektivitet 

En grundläggande förutsättning för en effektiv och hållbar utveckling av Täby är 
att de tekniska försörjningsystemen såsom fjärrvärme, vatten och avlopp (VA) 
och avfall har tillräcklig kapacitet och god miljöprestanda till en rimlig kostnad. 
Insatser behöver göras skyndsamt för att säkra kapacitet inom såväl fjärrvärme 
som VA. En ny energi- och klimatplan kommer därför att tas fram under 2021 
samtidigt som investeringar i VA-nätet görs för att möta kommande kapacitets-
behov. En metod för arbete med måluppfyllelsen av Avfallsplan 2021-2032 – 
”Lätt att göra rätt” kommer även att tas fram under 2021. 
  
Parallellt med planeringen av nya områden behöver kommunens befintliga miljö 
även utvecklas, rustas upp och förvaltas. För att få en effektiv och hållbar skötsel 
av anläggningar med lång livslängd (till exempel gator, parker med mera) 
behöver strategier och arbetsmetoder utvecklas ytterligare. 
  
En effektiv organisation, effektiva arbetssätt och stödprocesser är viktigt för att 
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kunna säkerställa kvalitet och kostnadsstyrning. Nämnden kommer under 2021 
att fortsätta arbetet med att utveckla ett systematiskt arbetssätt för styrning och 
uppföljning. Ett exempel är budgetprocessen inom stadsutvecklingsprojekt som 
behöver förtydligas, framförallt i det tidiga skedet innan projekten startar upp. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Stadsbyggnadsnämndens verksamhet har genom sina många kontakter med 
såväl invånare som näringsidkare en avgörande roll i hur kommunen uppfattas. 
Ett gott bemötande gentemot invånare och företag genom professionalism och 
anpassning av kommunikation är därför av största vikt. 
  
Dialog och kommunikation med Täbyborna i stadsutvecklingsarbetet kommer 
fortsatt att prioriteras under 2021. Täbyborna involveras redan idag i 
stadsutvecklingen i form av samråd, information till grannar om bygglovsärenden 
samt genom exempelvis undersökningar. Detta arbete ska fortsätta att utvecklas 
tillsammans med effektiva handläggningstider för frågor som rör bygglov, 
planbesked, kartor, markupplåtelse och dylikt. 
  
Täbyborna ska kunna förvänta sig en proaktiv dialog om avvikelser samt en tydlig 
och effektiv service vid frågor och felanmälningar. Arbetet med informations-
tjänster med till exempel kartmaterial och störningsinformation ska utvecklas 
vidare under 2021. Dessutom ska processer och styrande indikatorer för en 
effektiv felanmälan, klagomålshantering och frågor utvecklas. En sammanhållen 
uppföljning, från att ärendet kommer in till att det är avslutat, ska kunna 
garanteras. 

Digitaliseringens möjligheter 

Arbetet med att digitalisera kommunens detaljplaner kommer att fortsätta under 
2021 och följa de nationella ramverk och standarder som beslutas om i 
regeringsuppdraget till Lantmäteriet om en smartare samhällsbyggnadsprocess. 
Under 2020 påbörjades arbete med informationssäkerhetsklassning av 
nämndens informationssystem och en plattform för säkerhetskrav vid inköp av 
nya system togs fram. Arbetet som garanterar att informationen hanteras och 
förvaltas säkert kommer att fortsätta under 2021. 
  
Digitala lösningar kan användas på flera sätt för att underlätta trafikstyrning, 
avfallshantering, snöröjning och liknande tjänster. Under 2021 ska möjligheter 
inom dessa områden fångas upp och planeras för. Digitaliseringsperspektivet ska 
beaktas långsiktigt vid exempelvis kommande upphandling av nya 
tjänsteleverantörer.  

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2021 
fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid 



  
 2020-05-18 
 

  
  

 

34(70) 

årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Verksamheter som 
finansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet 

Välfungerande 
samhällsfunktioner 

Betygsindex i SCB:s 
medborgarundersökning för frågan 
"Hur ser du på möjligheterna att 
transportera sig med bil?" (Utfall 
2018: 7,2, 2019: 7,7) (ny indikator) 

minst 7,7 

NMI-index i SCB:s 
medborgarundersökning för gång- 
och cykelvägar (Utfall 
2018: 63, 2019: 62) (ny indikator) 

minst 62 

Serviceupplevelse gällande 
”Enkelhet” (1-5) (ny indikator) 

minst 4 

NKI-företag, bygglov (Utfall 
2018: 47, 2019: 56) 

minst 60 

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål. 

Budget 

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2021 uppgår till 268,2 mnkr (netto) vilket 
motsvarar 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad minskar 
med 5 % jämfört med budget 2020. 
  
Den lägre budgeterade nettokostnaden jämfört med budget 2020 beror främst på 
en sänkning av internräntan samt att budgeten innehåller en anpassning av 
verksamheten till en långsammare utbyggnadstakt. Cirka hälften av nämndens 
budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på främst tidigare års 
investeringar). 
  
Nedanstående tabell visar budget 2021 för stadsbyggnadsnämndens 
skattefinansierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna (vatten 
och avlopp och avfall) har en nettobudget som är noll eftersom intäkterna ska 
täcka kostnaderna. 

Driftbudget 

SBN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnader -255,8 -281,5 -268,2 -264,4 -288,5 

Förändring i mnkr -25,7 13,4 3,8 -24,2 

Förändring i % 10% -5 % -1 % 9 % 
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Lantmäterinämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Lantmäterinämnden utövar huvudmannaskapet för den kommunala 
lantmäterimyndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om 
kommunal lantmäterimyndighet. 
  
Nämnden ansvarar för att de förutsättningar som gäller för att bibehålla tillstånd 
att ha en kommunal lantmäterimyndighet upprätthålls och ska bevaka att 
lantmäterimyndighetens arbetsuppgifter väsentligen begränsas till 
förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till 
förrättningsverksamheten. Vidare ansvarar nämnden för arkivhållning av kartor, 
ritningar och handlingar inom sitt verksamhetsområde samt avge yttrande inom 
sitt verksamhetsområde som inte ankommer på den kommunala 
lantmäterimyndigheten. 

Nämndens utvecklingsområden 

För planeringsperioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som 
helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Kvalitet och effektivitet 

Den planerade tillväxten i Täby kommer att innebära fler och mer komplicerade 
lantmäteriförrättningar. För att utveckla arbetssätten och uppnå målet om god 
service pågår ett ständigt arbete med prioritering av ärenden för att optimera och 
effektivisera handläggningsprocessen. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Lantmäterinämndens verksamhet handlar i hög grad om att ge invånare, 
företagare och verksamhetsutövare god service och ett gott bemötande. 
  
Verksamhetens arbete med service och bemötande har hittills varit framgångsrikt 
och bland annat har en film tagits fram som beskriver lantmäteriets arbete med 
dessa frågor. Arbetet med att ge god service och ett gott bemötande kommer att 
utvecklas ytterligare under 2021. 

Digitaliseringens möjligheter 

Verksamheten arbetar idag med ett digitalt arbetssätt i nästan alla processer. 
Som exempel kan arbetet med utveckling av e-ansökningar nämnas. Detta 
arbete pågår och fortsätter under 2021. 
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Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av lantmäterinämndens verksamhet under 2021 fastställer 
kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut 
och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Verksamheter som 
finansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet 

Täby kommun har en 
effektiv 
fastighetsbildningsprocess. 

Verksamheten uppnår god 
kundnöjdhet (enligt egen 
enkätundersökning) (Utfall 
2018: 91 %, 2019: 86 %) 

minst 75 

Handläggningstid för 
lantmäteriförrättningar efter komplett 
ansökan. Minst 90 % av ärendena 
ska ha en handläggningstid på 
högst 6 månader (Utfall 
2018 100 %, 2019: 100 %). 

minst 90% 

Handläggningstid för 
lantmäteriförrättningar av nya laga 
kraftvunna detaljplaner för bostäder 
(gäller inte 3D) efter komplett 
ansökan. Minst 80 % av ärendena 
ska avslutas inom 12 veckor (Utfall 
2018: 100 %, 2019: 91 %) 

minst 80% 

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål. 

Budget 

Lantmäterinämndens budget för 2021 uppgår till 1,3 mnkr (netto) vilket utgör 
0,03 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader minskar med 
48 % jämfört med budget 2020. 
  
Budgetramen för nämnden har minskats med 1,2 mnkr till följd av flera år av 
budgetöverskott. 

Driftbudget 

LMN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnader -0,7 -2,5 -1,3 -1,3 -1,4 

Förändring i mnkr -1,8 1,2 0,0 0,0 

Förändring i %  -48 % 1 % 1 % 
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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att fr.o.m. den 1 
januari 2012 ingå i den gemensamma nämnden Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd. Täby kommun är värdkommun och den gemensamma 
nämnden ingår i Täby kommuns organisation. 
  
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för den 
myndighetsutövning som påförts kommunerna enligt nedanstående lagar enligt: 
  

 Miljöbalken - med vissa undantag för de frågor som hanteras av 
stadsbyggnadsnämnden 

 Livsmedelslagen 
 Strålskyddslagen 
 Alkohollagen 
 Lag om foder och animaliska biprodukter 
 Lagen om tobak och liknande produkter 
 Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 Lagen om sprängämnesprekursorer 

Nämndens utvecklingsområden 

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. 
Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Kvalitet och effektivitet 

Ett fortsatt arbete med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser kommer 
att göras under 2021. Effektiviseringar ska göras utan att det sker på bekostnad 
av kvalitet. 
  
Ett kontinuerligt arbete görs med att nyttja de lokaler som verksamheten har till 
förfogande på bästa sätt. Genom ett mer effektivt utnyttjande av befintliga lokaler 
kan verksamheten rymmas i de nuvarande lokalerna även kommande år. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande 
och detta arbete fortsätter under 2021. Det är av stor vikt att medborgarna och 
företagen blir bemötta på ett sådant sätt att de känner sig nöjda och har ett 
fortsatt högt förtroende för kommunen. 
  
Lärdomarna från deltagande i SKR-utbildningen ”Förenkla - helt enkelt” kommer 
att fortsätta implementeras under 2021. Ökad förståelse för företagens situation 
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är viktigt för att kunna hjälpa företagen att göra rätt. 
  
Ett arbete med att utveckla nämndens kommunikationskanaler kommer att 
inledas under 2021. Syftet är att kommunens invånare ska få större förståelse för 
nämndens verksamhet. 
  
Nämndens hemsida fortsätter att utvecklas under 2021 i syfte att ge bättre 
service till invånarna. 

Digitaliseringens möjligheter 

SRMH har under 2020 arbetat med att utveckla e-tjänster för olika ärendetyper 
inom flera av nämndens ansvarsområden. Detta arbete kommer fortsätta under 
2021 för att utvärdera hur e-tjänsterna används samt för att kunna göra 
justeringar där det behövs. En kartläggning kommer även att göras för att se om 
flera ärendetyper kan hanteras genom e-tjänster. 
  
Inom några av nämndens ansvarsområden används digitala verktyg under 
inspektioner ute i fält. Under 2021 ska det även utredas hur möjligheterna ser ut 
för att utöka dessa verktyg till fler användningsområden. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
verksamhet under 2021 fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt 
nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid 
delårsuppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Det är tryggt och 
attraktivt att leva och 
verka i Täby 

God lagefterlevnad ska 
uppnås 

Andel föreläggande vid vite vid tillsyn 
av hälsoskyddsverksamheter med stöd 
av miljöbalken (2018: 0,6 %, 2019: 2 %)  

högst 5% 

Andel föreläggande vid vite vid tillsyn 
av miljöskyddsverksamheten med stöd 
av miljöbalken (2018: 1,2 %, 2019: 3 %)  

högst 5% 

Andel föreläggande vid vite, stängning 
eller förbud vid livsmedelskontroll med 
stöd av livsmedelslagen (2018: 1,4 %, 
2019: 14,5 %) 

högst 5% 

Andel återkallelser av 
serveringstillstånd i Täby och Vaxholm. 
(2018: 0 %, 2019: 0 %). 

högst 5% 

Verksamheter som 
finansieras av Täby 

Företagare och 
kommuninvånare anger 

NKI Serveringstillstånd (Utfall 2018: 74, 
2019: 84). 

minst 80 
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

kommun håller hög 
kvalitet 

att de får ett gott 
bemötande och en god 
service när de är i 
kontakt med SRMH. 

NKI Livsmedelskontroll (Utfall 2018: 70 
2019: 73) 

minst 75 

NKI Miljö- och hälsoskydd (Utfall 2018: 
66, 2019: 71). 

minst 70 

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål. 

Budget 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2021 uppgår till 
6,5 mnkr (netto) vilket utgör 0,2 % av kommunens totala budget. Nämndens 
nettokostnader ökar med 1 % för generell uppräkning jämfört med budget 2020. 

Driftbudget 

SRMH Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnader -6,3 -6,4 -6,5 -6,5 -6,6 

Förändring i mnkr -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Förändring i % 1 % 1 % 1 % 1 % 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kultur- och fritidsverksamheten i 
kommunen och har ansvar för kultur-, idrotts-, frilufts- och fritidsverksamhet i 
kommunen. 
  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar särskilt för: 
  

 att fullgöra kommunens ansvar för folkbibliotek 
 kommunens uppgifter enligt spellagen avseende spel för allmännyttiga 

ändamål 
 stöd och bidragsgivning till föreningar och organisationer i enlighet med 

kommunens fastställda riktlinjer 
 fritidsgårdar, mötesplatser och annan öppen verksamhet för ungdomar 
 kulturskoleverksamheten i kommunen 
 kulturmiljövård och museala frågor inom kommunen och, i enlighet med 

gällande policy för Täby kommuns offentliga konst, förvärva konstnärlig 
gestaltning till allmänna platser, offentliga byggnader och verksamheter 
samt förvalta och förteckna de konstverk som tillhör kommunen 

 driften av kommunens anläggningar för fritids- och kulturändamål 
 korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar som kommunstyrelsen 

bestämmer att kultur- och fritidsnämnden får hyra ut, när lokalerna inte 
nyttjas av ordinarie verksamhet. 

Nämndens utvecklingsområden 

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. 
Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Kvalitet och effektivitet 

Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara brett, varierat och ha valfrihet i fokus. 
Invånarnas intressen ska tas tillvara för att skapa ett relevant och attraktiv utbud 
för alla Täbybor. 
  
Täby kulturskola ska vara tillgänglig och attraktiv. Etableringen av den nya 
kommunala verksamheten ”Ung kultur”, som startade 2020, ska fortgå enligt 
plan. Dialog med barn och ungdomar ska fortsätta att utvecklas under 2021, 
främst genom att kommunen har en dialog med ungdomarna om planering, 
genomförande och uppföljning av den verksamhet som bedrivs. Pilotprojektet 
”Kulturskola över kommungränserna” ska utvärderas löpande och ge underlag för 
en hållbar modell i framtiden. 
  
Mötesplatserna Esplanad och Hörnet kommer att vidareutvecklas under 2021. 
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Genom sitt innehåll ska de fortsätta att attrahera ungdomar, med fokus på 
underrepresenterade grupper. Mötesplatserna ska utvecklas utifrån 
ungdomarnas egna intressen med målet att ungdomarna själva ska skapa och 
driva aktiviteter. 
  
Tibble teater ska fortsätta att erbjuda ett brett utbud av såväl gästspel som 
kulturprogram riktat till flera olika målgrupper. Arbetet med att göra Täby torg till 
en attraktiv plats att vara på fortsätter. Täby kulturhus spelar här en viktig roll. 
  
Biblioteken i Täby ska vara inkluderande och stimulerande mötesplatser för 
läsning, lärande och upplevelser. Under 2021 ska biblioteken fortsätta att erbjuda 
ett brett utbud av både digitala och fysiska medier samt ett varierat 
programutbud. 
  
En långsiktig utmaning är att få fler invånare fysiskt aktiva i en tid av ökat 
stillasittande. Att ge förutsättningar för motion på egen hand och på egna villkor 
kommer att bli allt viktigare under de närmaste åren. Studien Ung livsstil, där 
Täby deltar, blir en värdefull utgångspunkt i detta arbete. 
  
Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar 
goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland framför allt barn och ungdomar. Den 
anläggningsplan som beslutades under 2020 beskriver behov på kort och lång 
sikt och ska ligga till grund för upprustning av befintliga lokaler och planering av 
nya anläggningar för såväl organiserad som icke-organiserad idrott. 
  
Anläggningsplanen visar att nyttjandegraden av kommunens anläggningar både 
är hög och ökar över tid. Verksamheten ska under 2021 fortsätta att utveckla 
arbetssätt och lösningar för att anläggningarna ska nyttjas optimalt. Regional 
samverkan behöver intensifieras vad gäller specialanläggningar, där nyttjandet 
redan är högt, så att möjligheten till fysisk aktivitet inte minskar i och med en 
ökande befolkning. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Arbetet med att utveckla god service och bemötande fortsätter. Alla invånare som 
kommer i kontakt med kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska få ett jämlikt 
och inkluderande bemötande. Som exempel kan nämnas en ny mätning av 
bemötandet vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter kommer att genomföras 
två gånger per år. Resultatet ifrån denna undersökning blir ett viktigt underlag i 
det fortsatta arbetet. 
  
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Arbetet med barnrättsfrågor 
fortsätter under 2021 inom verksamheterna. 
  
Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor för 2021. Verksam-
heternas kommunikationskanaler, och formerna för kommunikation, ska fortsätta 
att utvecklas. Bland annat kommer verksamhetens kommunikation via 
kommunens hemsida att ses över för att kunna bli bättre. En utmaning är att nå 
fler personer inom underrepresenterade grupper, såsom fysiskt inaktiva och 
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ungdomar med funktionsvariationer. 
  
Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att kommunens kontaktcenter kan 
utveckla sin roll som nav för kommunikation och service, till exempel genom ökad 
kunskap om nämndens verksamheter. Kontaktcenters månadsrapporter kommer 
utgöra viktiga utgångspunkter i utvecklingsarbetet under 2021. 

Digitaliseringens möjligheter 

Det ska vara enkelt för invånare, föreningar och utförare att exempelvis söka 
bidrag, hyra lokaler, anmäla sig till aktiviteter och låna media på biblioteken i 
Täby. Digitala lösningar ska alltid beaktas för att öka tillgängligheten. 
  
Befintliga digitala lösningar, så som till exempel bokningssystemet för Täby 
kulturskola, ska utvecklas löpande för att möta verksamheterna och användarnas 
behov. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet under 2021 
fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid 
årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Det är tryggt och 
attraktivt att leva och 
verka i Täby 

Invånare i Täby är fysiskt 
aktiva 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/invånare 
13-16 år. Täby ska vara topp 5 i 
Stockholms län (ny indikator). 

minst 5 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/invånare 
17-20 år. Täby ska vara topp 5 i 
Stockholms län (ny indikator). 

minst 5 

I Täby erbjuds attraktiva 
kultur- och 
fritidsupplevelser 

Antalet sålda kursplatser i Täby 
kulturskola under ett år (Utfall 
2018: 3 851, 2019: 4 070) 

minst 3 851 

Förväntningar: Deltagares 
uppfattning om kommunens 
kultur- och fritidsaktiviteter 
motsvarar deras förväntningar (1-
10) (ny indikator) 

minst 7 

Bemötande: Deltagares 
uppfattning om de blivit väl 
bemötta vid kommunens kultur- 

minst 7 
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

och fritidsaktiviteter (1-10) (ny 
indikator) 

Tillgång och utbud: Invånarnas 
uppfattning avseende kultur, fritid 
och idrott (NRI-index). Täby ska 
vara topp 5 i Stockholms län (ny 
indikator). 

minst 5 

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål. 

Budget 

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 uppgår till 174,4 mnkr (netto) vilket 
utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 
1 % jämfört med budget 2020.  
  
De väsentliga förändringarna för de ökade kostnaderna är, utöver generell 
uppräkning med 1 %, högre kostnader för internhyror till följd av renoverade 
anläggningar samt verksamhetsanpassade lokaler. I budgetramen för 2021 
sjunker kostnaderna för internhyror till följd av sänkt internränta. 

Driftbudget 

KFN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnader -163,9 -172,6 -174,4 -185,8 -215,4 

Förändring i mnkr -8,8 -1,8 -11,4 -29,6 

Förändring i % 5 % 1 % 7 % 16 % 

Nettokostnad per verksamhet 

KFN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Sport och förening -84,8 -91,0 -91,6 -102,1 -130,9 

Kulturenheten -5,7 -5,9 -6,0 -6,0 -6,1 

Bibliotek -30,5 -31,5 -31,9 -32,2 -32,5 

Kulturskola -21,3 -21,8 -22,2 -22,4 -22,6 

Ung fritid -13,7 -14,8 -15,2 -15,4 -15,5 

Centralt anslag -7,9 -7,6 -7,7 -7,7 -7,8 

Nettokostnad -163,9 -172,6 -174,4 -185,8 -215,4 

Nettokostnaderna för 2020 är enligt budget där en omfördelning har skett mellan verksamheterna i jämfört 
med VP 2020 
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Socialnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Socialnämnden är huvudman och har det yttersta ansvaret för socialtjänsten och 
den kommunala hälso-och sjukvården i kommunen. Ansvaret omfattar människor 
i alla åldrar och innebär myndighetsutövning, förebyggande verksamhet och 
individuella stöd-och/eller skyddsinsatser i utsatta livssituationer. 
  
Socialnämndens uppdrag är huvudsakligen lagstyrt. Nämnden fullgör de 
uppgifter som framgår av socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden fullgör också 
kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst, 
begravningslag, lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning samt lag om mottagande av asylsökande 
m.fl. 

Nämndens utvecklingsområden 

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. 
Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Kvalitet och effektivitet 

Den utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet som genomförts under 2020 
ska 2021 leda till ökad kvalitet i utredning, stöd och insatser. Klagomål, 
avvikelser, egenkontroller och risker ska sammanställas, analyseras och 
användas i kvalitetsutvecklingen. 
  
Brukarnöjdhet och gott bemötande ska prioriteras högt och utgöra mått på god 
kvalitet. Under 2021 ska gemensamma aktiviteter genomföras med utförare inom 
området hemtjänst i syfte att öka svarsfrekvensen i brukarundersökningen samt 
öka brukarnöjdheten. Modellen för kvalitetspeng för äldre ska vidareutvecklas för 
att ytterligare främja kvalitetsutveckling. Även inom verksamhetsområdet 
funktionsnedsättning ska en modell för kvalitetspeng utvecklas och prövas. 
  
Genom kompetensutveckling kan verksamheterna möta en alltmer komplex 
problematik hos socialnämndens målgrupper. Arbetet med förbättrad uppföljning 
av insatser på individuell och gruppnivå fortsätter därför under 2021. Analyser av 
resultat och behov ligger till grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling. 
  
Samverkan internt och externt är fortsatt prioriterat för socialnämndens 
verksamheter. Arbetet med invånare i behov av stöd och insatser ska 
samplaneras. Samverkan med Region Stockholm ska även fortsättningsvis 
prioriteras. 
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Utifrån verksamheternas behov av lokaler på kort och lång sikt medverkar social 
omsorg till att lokaler avvecklas eller frigörs för annan användning. Detta görs i 
syfte att effektivisera lokalutnyttjandet. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Inom socialnämndens verksamheter ska kontakten med invånaren präglas av ett 
gott bemötande. Ett gott bemötande uppnås genom professionalism och 
anpassning av kommunikationen utifrån den enskildes förutsättningar. Brukar-
nöjdheten gällande delaktighet ska öka och den enskilde ska göras delaktig 
under utredning, stöd och insats. Kommunikationen med barn och unga i kontakt 
med social omsorg ska under 2021 fortsätta att utvecklas i enlighet med 
barnkonventionens principer. 
  
Fördjupad samverkan med kontaktcenter fortsätter under 2021. Genom att 
Kontaktcenters medarbetare får ännu bättre kompetens om socialnämndens 
områden kan den enskilde få förbättrad service och sitt behov av information 
tillgodosett snabbare. 
  
Arbetet med förbättrad kommunikation med socialnämndens utförare ska 
fortsätta utifrån vunnen kompetens från SKR-utbildningen "Förenkla - helt enkelt". 
De förväntningar och krav som ställs på utförare ska vara tydliga och dialog ska 
ske löpande. 

Digitaliseringens möjligheter 

Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara så att ansöknings- och 
handläggningsförfarandet för välfärdstjänster förenklas. Ökad effektivitet och 
frigjorda resurser leder till ökad kvalitet. Digitala processer leder även till ökad 
insyn och snabbare återkoppling vilket möjliggör ökad delaktighet för den 
enskilde. Arbetet under 2021 kommer att fortsätta utifrån identifierade behov i 
socialnämndens digitaliseringsplan, exempelvis digitala ansökningar för 
faderskap, orosanmälningar avseende barn och unga samt riksfärdtjänst. 
  
Erfarenheter från arbetet med automatiseringen av ansökningar om ekonomiskt 
bistånd kommer att ligga till grund för digitalisering av fler processer inom social 
omsorg. 
  
Användningen av digital välfärdsteknik bidrar till ökad kvalitet för äldre. Inom 
äldreomsorgen ska utvärderingen av genomförda tester av välfärdsteknik tas till 
vara och leda till utökad användning av den teknik som ger mervärde. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2021 fastställer 
kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut 
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och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige  

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Täby är en 
ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt 
hållbar kommun 

Äldre har en förbättrad 
livssituation 

Andelen brukare av hemtjänst inom 
äldreomsorgen som anser att de fått 
välja utförare av hemtjänst. (Ny 
indikator 2021) (Utfall 2018 80%, 
2019 81%) 

minst 81% 

Vuxna har en förbättrad 
livssituation 

Ej återaktualiserade vuxna över 21 
år med beroendeproblem ett år efter 
avslutad utredning eller insats (Utfall 
2018: 84 %, 2019: 80%) 

minst 85% 

Ej återaktualiserade personer inom 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (Utfall 2018: 89 %, 
2019: 88%) 

minst 86% 

Andel vuxna med långvarigt 
ekonomiskt bistånd av totalt antal 
vuxna biståndsmottagare. (Ny 
indikator 2020) (Utfall 2018: 22 %, 
2019 saknas) 

högst22 % 

Barn och unga har en 
förbättrad livssituation 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett 
år efter avslutad utredning eller 
insats (Utfall 2018: 83 %, 2019: 
82% ) 

minst 82 % 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-
20 år ett år efter avslutad utredning 
eller insats (Utfall 2018: 86 %, 2019: 
84%) 

minst 82% 

Verksamheter som 
finansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet 

Äldre erbjuds insatser av 
god kvalitet 

Andel brukare av hemtjänst inom 
äldreomsorgen som är ganska eller 
mycket nöjda med insatsen som 
helhet. (Utfall 2018: 81%, 2019 
81%) 

minst 81% 

Andel brukare av särskilt boende 
inom äldreomsorgen som är ganska 
eller mycket nöjda med insatsen 
som helhet. (Utfall 2018: 78 %, 
2019 78 % ) 

minst 78% 

Andel brukare av hemtjänst inom 
äldreomsorgen som är ganska eller 
mycket nöjda med personalens 
bemötande (Utfall hemtjänst 2018: 
95%, 2019: 95%). 

minst 95% 

Andel brukare av särskilt boende 
inom äldreomsorgen som är ganska 
eller mycket nöjda med personalens 

minst 91% 
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

bemötande (Utfall 2018: 93 %, 
2019: 91%). 

Andel uppföljningar av kommunal 
hälso- och sjukvård där 
verksamheten uppnår resultatet 
delvis godkänt eller godkänt på 
frågeområdet rapportering enligt 
patientsäkerhetslagen (Ny indikator 
2020, omformulerad 2021) 

minst 80% 

Andel av socialnämndens beslut 
som förvaltningsrätten bedömer ska 
fortsätta att gälla dvs avgöranden till 
socialnämndens fördel. (Ny 
indikator 2020, omformulerad 2021) 
(Utfall 2019: 84 %) 

minst 85% 

Vuxna erbjuds insatser 
av god kvalitet 

Andel brukare av gruppbostad 
(LSS) omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning som anger att 
de får bestämma om saker som är 
viktiga hemma (Reviderad indikator 
2021, mätning vart annat år) (Utfall 
2018: gruppbostad 61 %, 2019 
ingen mätning) 

minst 61% 

Andel brukare av servicebostad 
inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning som anger att 
de får bestämma om saker som är 
viktiga hemma. Mäts vartannat år. 
(Reviderad indikator 2021, mätning 
vart annat år) (Utfall 2018: 
servicebostad 80 %, 2019 ingen 
mätning) 

minst 78% 

Andel brukare av bostad med 
särskild service inom omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning 
som anger att de får bestämma om 
saker som är viktiga hemma 
(Reviderad indikator 2021, mätning 
vart annat år) (Utfall särskild service 
2018: 56 %, 2019 ingen mätning). 

minst 56% 

Andel brukare av daglig verksamhet 
(LSS) inom omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning som 
uppger att de får bestämma om 
saker som är viktiga i daglig 
verksamhet. (Reviderad indikator 
2021, mätning vart annat år) (Utfall 
daglig verksamhet 2018: ingen 
mätning, 2019 76 %). 

minst 66% 

Andel brukare av sysselsättning 
(SoL) inom omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning som 
uppger att de får bestämma om 

minst 71% 
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

saker som är viktiga i 
sysselsättningen. (Reviderad 
indikator 2021, mätning vart annat 
år) (Utfall sysselsättning 2018: 
ingen mätning, 2019: 71 %). 

Andel brukare av boendestöd (SoL) 
inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning som uppger att 
de får bestämma om saker som är 
viktiga. (Reviderad indikator 2021, 
mäts vart annat år) (Utfall 
boendestöd 2018 ingen mätning, 
2019 84 %). 

minst 77% 

Andel av socialnämndens beslut 
som förvaltningsrätten bedömer ska 
fortsätta att gälla dvs avgöranden till 
socialnämndens fördel. (Ny 
indikator 2020, omformulerad 2021) 
(Utfall 2019: 84 %) 

minst 85% 

Barn och unga erbjuds 
insatser av god kvalitet 

Andel av socialnämndens beslut 
som förvaltningsrätten bedömer ska 
fortsätta att gälla dvs 
domstolsavgöranden till 
socialnämndens fördel. (Ny 
indikator 2020, omformulerad 2021) 
(Utfall 2019: 84 %) 

minst 85% 

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål. 

Budget 

Socialnämndens budget för 2021 uppgår till 1 230,1 mnkr (netto) vilket motsvarar  
33 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 4 % 
jämfört med budget 2020. 
  
Nettokostnadsökningen 2021 beror, utöver generell uppräkning med 1 %, främst 
på ökade kostnader för volymer inom äldreomsorg och omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Ramarna har dessutom utökats för att täcka ökade 
hyreskostnader. 

Driftbudget 

SON Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnader -1 115,6 -1 183,4 -1 230,1 -1 273,0 -1 321,5 

Förändring i mnkr -67,8 -46,6 -42,9 -48,5 

Förändring i % 6 % 4 % 3 % 4 % 
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Nettokostnad per verksamhet 

SON Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Äldreomsorg -582,1 -615,1 -637,8 -665,7 -698,5 

Funktionsnedsättning -375,6 -398,9 -417,4 -430,3 -443,9 

IFO -147,4 -157,6 -162,2 -164,2 -166,2 

Samordnad verksamhet -10,4 -11,8 -12,7 -12,8 -12,9 

Nettokostnad -1 115,6 -1 183,4 -1 230,1 -1 273,0 -1 321,5 

Utfall 2019 innehåller nettoutfall för egen regi. I budgeten är nettot noll för egen regi. 

Nettokostnaderna för 2020 är enligt budget där en omfördelning har skett mellan verksamheterna i jämfört med VP 2020. 

Nyckeltal och volymer 

Äldreomsorg 

Volymer 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Äldreomsorg 2019 2020 2021 2022 2023 

Hemtjänst (insatser per år) 2 627 440 2 713 000 2 731 000 2 833 000 2 953 000 

Korttidsboende avtal (dygn per år) 4 976 5 100 5 100 5 300 5 600 

Vård- och omsorgsboende (årsplatser) 571,8 592,5 617,7 641,9 671,1 

À-pris, kr 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Äldreomsorg 2019 2020 2021 2022 2023 

Hemtjänst (nettokostnad per insats) 49,8 50,2 51,0 51,5 52,0 

Korttidsboende (nettokostnad per dygn) 2 116 2 204 2 237 2 271 2 305 

Vård- och omsorgsboende 
(nettokostnad per årsplats) 

578 930 596 296 599 524 606 926 614 414 
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Funktionsnedsättning 

Volymer 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Funktionsnedsättning 2019 2020 2021 2022 2023 

Boende LSS (årsplatser) 154,0 157,5 165,0 170,0 176,0 

Personlig Ass SFB (timmar) 95 760 97 760 101 268 103 356 106 488 

Daglig verksamhet LSS dagar 47 785 43 176 48 290 49 802 50 558 

Hemtjänst SOL (insatser) 112 268 108 051 114 861 116 433 118 152 

Vård- och omsorgsboende, HVB, SoL 
(årsplatser) 

25,0 22,5 25,0 25,5 26,0 

À-pris, kr 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Funktionsnedsättning 2019 2020 2021 2022 2023 

Boende LSS (per årsplats) -927 597 -977 651 -967 088 -975 643 -984 491 

Personlig ass SFB (per timme) -302 -309 -306 * -309 -312 

Daglig verksamhet LSS (per dag)* -1 016 -1 125 -1 061 -1 072 -1 082 

Hemtjänst SoL (per insats) -51,0 -55,8 -54,2 -54,8 -55,3 

Vård- och omsorgsboende HVB SoL 
(per årsplats) 

-812 080 -974 808 -979 916 -1 007 446 -1 035 621 

*Pris för Personlig ass SFB har justerats ned i VP 2021 då det budgeterade á priset för 2020 ligger högre än 
utfallspriset. 

Individ- och familjeomsorg 

Volymer 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Individ- och familjeomsorg 2019 2020 2021 2022 2023 

Försörjningsstöd (genomsnitt antal 
hushåll) 

138 160 170 172 174 

À-pris, kr 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Individ- och familjeomsorg 2019 2020 2021 2022 2023 

Försörjningsstöd (À-pris per hushåll, kr) 132 000 133 000 134 330 135 670 137 030 

I  



  
 2020-05-18 
 

  
  

 

51(70) 

Barn- och grundskolenämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Barn- och grundskolenämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman 
inom det kommunala skolväsendet, enligt skollagen och annan författning, för 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och annan 
pedagogisk verksamhet. 
  
Nämnden fullgör också det ansvar som enligt skollagen ankommer på 
kommunen avseende motsvarande fristående verksamheter. 

Nämndens utvecklingsområden 

För perioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som helhet. 
Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Kvalitet och effektivitet 

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet 
och ordning. Kvalitetsutvecklingen inom utbildningsområdet pågår ständigt och 
alltid med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 
  
Utveckla undervisningskvaliteten och bedömarkompetensen 
Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att prioriteras högt under 2021. På 
både huvudmanna- och enhetsnivå kommer detta arbete att utvecklas från ett 
summativt till ett mer formativt arbetssätt. Detta innebär att verksamhets-
uppföljningen kommer att vara mer praktiknära och framåtsyftande än tidigare. 
Detta nya arbetssätt syftar till att få ett mer verksamhetsnära kvalitetsarbete. 
Arbetssättet ska även utveckla rektorernas kunskap att leda kvalitetsarbetet 
genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Systemstöd för detta ändamål kommer 
att utvecklas. 
  
Kommunens tillsynsenhet har identifierat brister i det systematiska kvalitets-
arbetet bland Täbys förskolor. Ett förbättringsarbete är därför prioriterat under 
2021. 
  
Under 2021 kommer projektet ”Likvärdig skola” att fortsätta. Projektet innebär 
uppföljning av alla elevers formella resultat i alla ämnen och årskurser. Detta gör 
det möjligt att identifiera möjligheter till skolutveckling som kan leda till ökad 
undervisningskvalitet och bedömarkompetens. 
  
Underlag från analyser av verksamhetsresultat, kvalitetsdialoger, klagomål, 
synpunkter och förslag till förbättring används för utveckling och förbättring av 
verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Elevhälsa och särskilt stöd 
Inom elevhälsan kommer det förebyggande och hälsofrämjande arbetet att 
prioriteras under 2021. Syftet är att förbättra elevers psykiska och fysiska hälsa. 
Kompetensutveckling bedrivs inom elevhälsan utifrån förebyggande och 
hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå. 
  
Elevernas hälsa och kunskapsinlärning stärks av fysisk aktivitet. Därför ska alla 
elever i de kommunala skolorna fortsatt ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet. 
Detta arbete kommer att pågå hela mandatperioden. Samverkan med föreningar 
för att erbjuda idrottsaktiviteter direkt efter skoltid kommer att utvecklas 
ytterligare. 
  
Täby kommun har beslutat om en verksamhetsövergripande handlingsplan för 
hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby. Särskilt 
fokus kommer att ligga på att främja och förbättra elevers skolnärvaro. 
  
Arbetet inom nätverket ”Barn i behov av särskilt stöd” fortsätter under 2021 
genom samverkan och nya arbetssätt. Från Täby deltar verksamhetsområdena 
utbildning, social omsorg och kultur och fritid. Ytterligare deltagare är Barnhälsan 
Täby, Mörby habiliteringscenter samt barn- och ungdomspsykiatrin. 
  
Effektiv lokalförsörjning 
Utbildningsområdet ska utveckla arbetssätt för att nyttja befintliga 
verksamhetslokaler optimalt. Utifrån effektivt lokalutnyttjande och en bedömning 
av möjligheten att bära kostnader ska en analys av verksamheternas behov av 
lokaler göras på kort och lång sikt. 
  
För nya skolor som byggs planeras det för att kunna ha avgränsade utrymmen 
för uthyrning av hemkunskapssalar, och slöjdsalar. Skolornas idrottshallar hyrs ut 
till både skolor och idrottsföreningar och samarbeten finns med exempelvis 
musikskolor om att använda skollokaler för undervisning. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Pedagogisk professionsutveckling  
Frågor som rör dialog och bemötande kommer under 2021 att få fortsatt prioritet 
inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling som är 
kommunens egna utbildningsprogram för utveckling av pedagogiken i skolan. 
Personal med hög kompetens inom sitt yrkesområde har enklare att 
kommunicera till vårdnadshavare om vad som görs i verksamheten och varför. 
En kommunikationsplan finns framtagen för att förbättra kommunikationen till 
vårdnadshavarna. Här spelar även lärplattformen SchoolSoft en viktig roll genom 
att vårdnadshavare kan följa barnens utveckling och lärande på ett enkelt sätt. 
  
Arbetet inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling innebär att 
kompetensutveckling både på kommunövergripande, skol- grupp- och individnivå 
sker i enlighet med definierade skolutvecklingsområden. Arbetssätten innefattar 
bland annat kollegialt lärande, så kallad universell design för lärande (UDL), 
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läranderonder samt olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 
  
Under 2021 ska undervisningskvaliteten i verksamheterna utvecklas genom 
stärkt bedömarkompetens. Särskilt fokus ligger på adekvat kompetens för det 
pedagogiska uppdraget, något som stärker professionaliteten och värdskapet i 
verksamheten vilket i sin tur skapar bättre service för kommunens invånare. 
  
Strategisk kompetensförsörjning 
Brist på legitimerade lärare råder i hela landet. Åtgärder behövs både på lång 
och kort sikt. Det räcker inte med att utbilda fler lärare utan även arbetssätt och 
organisation i skolan behöver utvecklas. Kompetensutvecklingen sker inom 
ramen för Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling för samtliga 
professioner inom utbildning. I Täby kommer dessutom bland annat en satsning 
på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och trygga arbetsplatser att göras under 
2021. 
  
Ledarutvecklingsprogrammet fortsätter under 2021. Inom utbildningsområdet 
kommer arbetet att bedrivas i form av rektorsmöten, strategidagar samt i effektiva 
team med fokus på skolledning och förändringsledning. 

Digitaliseringens möjligheter 

Arbetet med informations- och kommunikationsstrategin för tillgänglig 
digitalisering fortsätter. Strategin gäller fram till 2021 och innebär modernisering 
och kvalitetsförbättringar av undervisningen. Strategin ska även skapa 
förutsättningar att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet i 
undervisningen. 
  
Strategin tillgängligt lärande är övergripande och innebär att alla 
skolutvecklingsaktiviteter ska bidra till att öka tillgängligheten i lärandet. Digitala 
läromedel, program och system bidrar till ett tillgängligt digitalt lärande. Ett 
förbättrat stöd för redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att 
utvecklas under 2021. 
  
De systemstöd som håller på att införas för hantering av administration kopplat till 
bedömning och kommunikation kommer att frigöra lärarnas resurser till 
undervisning och även leda till bättre kommunikation och service till medarbetare. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamhet under 
2021 fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. 
Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning 
ska rapporteras till kommunfullmäktige. 
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Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Det är tryggt och 
attraktivt att leva och 
verka i Täby 

Förtroendet för de 
pedagogiska 
verksamheterna är högt 

Andel vårdnadshavare som anger 
att de är nöjda med verksamheten i 
sitt barns förskola (utfall 
2019: 93 %, 2020: 93 %) 

minst 90% 

Andel vårdnadshavare som anger 
att deras barn är tryggt i förskolan 
(utfall 2019: 97 %, 2020: 96 %) 

minst 95% 

Andel elever som anger att de är 
nöjda med sin skola (utfall 
2019: 81 %, 2020: 83 %) 

minst 80% 

Andel elever som anger att de 
känner sig trygga på sin skola (utfall 
2019: 89 %, 2020: 88 %) 

minst 90% 

Täby är en 
ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt 
hållbar kommun 

Elevernas psykiska och 
fysiska hälsa främjas i de 
pedagogiska 
verksamheterna 

Indextal för god psykisk hälsa (mäts 
vartannat år genom 
Stockholmsenkäten) (Utfall 
2016: 58 %, 2018: Täby deltog ej) 

minst 60% 

Andel elever som anger att de deltar 
i någon form av fysisk aktivitet varje 
dag i skolan (utfall 2019: 81 %, 
2020: 87 %) 

minst 85% 

Andel elever som uppger att de 
oftast mår bra i skolan (Utfall 
2020: 82 %) (ny indikator) 

minst 85% 

Verksamheter som 
finansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet 

Eleverna når högt ställda 
kunskapskrav 

Andel elever som efter årskurs 9 
uppnått kunskaper motsvarande 
minst betyget E i alla skolämnen 
(utfall 2018: 88,8 %, 2019: 89,1 %) 

minst 88% 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 
9 (utfall 2018: 265,4, 2019: 261,8) 

minst 260 

Andel elever som efter årskurs 9 är 
behöriga till yrkesprogram (utfall 
2018: 94%, 2019: 93,4 %) 

minst 94% 

I förskolan ger 
undervisningen varje 
barn möjlighet till 
utveckling utifrån sina 
förutsättningar och behov 

Andel förskolor som når resultatnivå 
3 på området omsorg, utveckling 
och lärande (utfall 2018: 88%, 
2019: 96 %) 

minst 95% 

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål. 

Budget 

Barn- och grundskolenämndens budget för 2021 uppgår till 1 530,7 mnkr (netto) 
vilket utgör 40 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar 
med 2 % jämfört med budget 2020. 
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De väsentliga förändringarna beror främst på att antalet barn och elever 
förväntas öka inom förskola, grundskola och grundsärskola. Merparten av 
nämndens budget består av kostnader för peng till fristående och kommunala 
utförare. För 2021 har budgetramar räknats upp med en generell uppräkning på 
1 % för samtliga verksamheter. 

Driftbudget 

BGN Utfall Budget Budget Plan Plan 

Mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnader -1 451,8 -1 498,0 -1 530,7 -1 569,7 -1 613,5 

Förändring i mnkr -46,3 -32,7 -39,0 -43,8 

Förändring i % 3 % 2 % 3 % 3 % 

 

Nettokostnad per verksamhet 

BGN Utfall Budget Budget Plan Plan 

Mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Öppen förskola -4,2 -4,6 -4,7 -4,7 -4,8 

Förskola -397,7 -400,7 -420,5 -438,7 -461,9 

Pedagogisk omsorg -3,1 -3,2 -2,9 -3,0 -3,2 

Fritidshem -139,0 -153,2 -151,7 -153,4 -155,2 

Förskoleklass -48,7 -49,3 -50,6 -52,2 -52,6 

Grundskola -828,9 -853,5 -863,4 -880,0 -897,5 

Grundsärskola -30,1 -33,4 -37,0 -37,6 -38,3 

Nettokostnad -1 451,8 -1 498,0 -1 530,7 -1 569,7 -1 613,5 

Definition: Nettokostnad per barn och elev är beräknad med utgångspunkt från den totala nettokostnaden för 
verksamheten exklusive Täbys kommunala verksamhet dividerat med antalet barn och elever. Förändringar av 
antalet barn och elever i åldersgrupperna påverkar utfallet vid en jämförelse mellan åren. 

Nyckeltal och volymer 

Beräkningen av antalet barn och elever baseras på befolkningsprognosen per 
mars 2020. Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i 
verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall. Jämfört med 
budget 2020 beräknas antalet barn och elever bli fler 2021 för alla verksamheter, 
med undantag för pedagogisk omsorg. 
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BGN Utfall Budget Budget Plan Plan 

Antal barn och elever med 
grundbelopp 

2019 2020 2021 2022 2023 

Förskola 3 792 3 774 3 866 3 967 4 119 

Pedagogisk omsorg 34 35 31 32 33 

Fritidshem 4 950 4 911 4 925 4 930 4 949 

Förskoleklass 992 966 971 993 990 

Grundskola 9 410 9 552 9 694 9 776 9 872 

Grundsärskola 64 64 70 71 71 

 

BGN Utfall Budget Budget Plan Plan 

Nettokostnad per barn och 
elev (kr) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Förskola -104 471 -106 188 -108 764 -110 587 -112 143 

Pedagogisk omsorg -92 280 -92 412 -94 609 -95 091 -95 703 

Fritidshem -30 887 -31 205 -30 805 -31 113 -31 359 

Förskoleklass -50 110 -51 037 -52 128 -52 624 -53 156 

Grundskola -86 942 -89 346 -89 060 -90 015 -90 908 

Grundsärskola -504 277 -522 208 -527 583 -532 271 -536 887 
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Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Gymnasie- och näringslivsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman 
för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, gymnasiesärskola samt särskild 
utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar även för kommunens aktivitetsansvar för 
unga vuxna enligt vad som föreskrivs i skollagen. 
  
Gymnasie- och näringslivsnämnden ansvarar för frågor rörande arbetsmarknads-
åtgärder och näringsliv i kommunen. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd. 
  
Nämnden ansvarar också för samordning av kommunens integrationsarbete 
samt för samhällsorientering för nyanlända invandrare. 

Nämndens utvecklingsområden 

För planeringsperioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som 
helhet. Nedan redovisas hur nämnden ska åstadkomma önskad utveckling av de 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Kvalitet och effektivitet 

Integration, vuxenutbildning och näringsliv 
Handlingsplanen för stärkt integration i Täby antogs 2020 och under 2021 
fortsätter arbetet med planens olika delar. Den arbetsmarknadsenhet som 
inrättades under året medför att kommunens kompetenser numera är samlade 
och kan arbeta på ett mer enhetligt och systematiskt sätt för att få Täbybor i egen 
försörjning. 
  
I handlingsplanen betonas tydligt att välfungerande samverkan behövs och att 
resurser används på ett effektivt sätt. Genom samplanering och upprättande av 
en sammanhållen plan för varje individ tydliggörs fokus på vikten att komma ut i 
arbete samt vilka förväntningar och krav som finns. Planen betonar även vikten 
av att utveckla tidiga och förebyggande insatser för att motverka passivitet och 
utanförskap. Under 2021 kommer analys- och uppföljningsarbetet att vidare-
utvecklas i syfte att kontinuerligt utvärdera och följa de insatser som görs. 
  
För den kommunala vuxenutbildning i Täby finns ett auktorisationssystem vilket 
innebär att alla som uppfyller kraven för tillstånd eller auktorisation får utföra en 
bestämd uppgift, under förutsättning att det är kunden eller brukaren som väljer 
utförare. Detta system ska fortsätta att utvecklas under 2021. Viktigt är att ta fram 
effektiva och ändamålsenliga arbetsmetoder för att styra och följa upp aukto-
riserade utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning. Ett utvecklings-
arbete som rör vuxenutbildningens auktorisationsavtal har inletts under 2020 och 
kommer att fortsätta. Det behövs en bättre koppling mellan vuxenutbildning och 
arbetsmarknad. 
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Antalet arbetstillfällen i Täby kommun behöver bli fler. Det handlar om att såväl 
befintliga som nya företag ska ha möjlighet att utvecklas och växa. I kommunens 
näringslivsstrategi anges att för ny bebyggelse i stadskärnan ska principen ”en 
bostad - ett arbetstillfälle” gälla. 
  
Arbetet med att verka för att marknadsföra Täby som en attraktiv plats att 
etablera företag på fortskrider. Inom ramen för det pågående arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan för kommunen utreds olika alternativ för näringslivets 
utveckling. Syftet är att identifiera lämpliga platser och planera för verksamhets-
lokaler så att nya företag lätt ska kunna etablera sig och befintliga företag ska 
kunna utvecklas i kommunen. 
  
Gymnasieskolan 
Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, 
likvärdighet och trygghet. För gymnasie- och näringslivsnämnden kommer ett 
särskilt fokus att riktas på utvecklad undervisningskvalitet, god bedömar-
kompetens och systematiskt kvalitetsarbete under 2021. Arbetet ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt bidra till att varje elev får goda 
förutsättningar till lärande. 
  
En gymnasieskola med hög kvalitet är en skola där elever mår bra. En av de 
viktigaste faktorerna för god hälsa är att fullfölja skolan. Därför är det viktigt att 
hälsofrämjande perspektiv integreras i det dagliga pedagogiska arbetet i 
gymnasieskolan. Arbete för att främja skolnärvaro har hög prioritet i det 
förebyggande elevhälsoarbetet. 
  
Satsningar på ny ledarskapsutbildning kommer att fortsätta. Rektorerna kommer 
även att utbildas i förändringsledning och grupputveckling. 
  
Effektiv lokalförsörjning 
Verksamheterna ska utveckla arbetssätt för att nyttja befintliga 
verksamhetslokaler optimalt. Utifrån effektivt lokalutnyttjande och en bedömning 
av möjligheten att bära kostnader ska en analys av verksamheternas behov av 
lokaler göras på kort och lång sikt. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Integration, vuxenutbildning och näringsliv 
Gymnasie- och näringslivsnämnden ska tillhandahålla stöd för att få Täbybor i 
arbete eller utbildning. God service i form av vägledning och individanpassade, 
flexibla lösningar förutsätter att ett stort antal aktörer samverkar. Arbetet med att 
systematisera och strukturera detta samarbete, med såväl ideella organisationer 
som näringslivet, är av fortsatt hög prioritet för att kunna ge ännu bättre stöd och 
service. 
  
Täbys ambition att inom mandatperioden bli en av landets fem mest företags-
vänliga kommuner innebär att företagsperspektivet måste beaktas i alla 
kommunens verksamheter. Det gäller att planera så att företag som redan finns i 
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Täby kan utvecklas samtidigt som nya företag ska attraheras. Kommunen ska 
också alltid erbjuda bästa möjliga service och bemötande. 
  
I kommunens näringslivsstrategi betonas krav på service och förståelse för 
företagarnas behov. Cirka 150 chefer och medarbetare från Täby kommun har 
därför under 2020 deltagit i SKR:s utbildning ”Förenkla - helt enkelt". Lärdomarna 
från utbildningen implementeras just nu i den kommunala verksamheten och 
detta fortsätter under 2021. Det handlar om att skapa ökad förståelse för 
företagen och deras behov samt att utveckla och förbättra kommunikation och 
dialog med näringslivet. 
  
Gymnasieskolan 
Att personal inom skolan har adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget 
stärker professionaliteten och värdskapet i verksamheten. Detta skapar i sin tur 
god service för invånarna i Täby kommun. 
  
Strategisk kompetensförsörjning är viktigt för att bibehålla och stärka 
kompetensen i läraryrket. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är 
kommunens egna utbildningsprogram för utveckling av pedagogiken i skolan och 
kommer att fortsätta att utvecklas under 2021. 2021 ska arbetet i ännu högre 
grad omfatta de fristående verksamheterna. Insatser för att främja ett hållbart 
arbetsliv för lärare kommer också att göras under året. 
  
Ett kontinuerligt arbete görs för att Täby kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det handlar både om att attrahera och bibehålla legitimerade lärare. 
  
Med anledning av det ökade behovet av gymnasieplatser i regionen utvecklas ett 
samarbete mellan nordostkommunerna för att möjliggöra platstillgång. 

Digitaliseringens möjligheter 

Näringsliv, kommunal vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad 
Täby kommun ska bedriva modern myndighetsutövning, vilket innebär ett 
proaktivt agerande och att företag ska kunna få information, stöd och vägledning 
av kommunen. Det krävs samtidigt att kommunens digitala tjänster 
vidareutvecklas ytterligare. Den information på kommunens webbsida som riktar 
sig till företagare ska bli mer strukturerad och tydlig. Kommunen behöver även 
utveckla erbjudandet av e-tjänster, något som skulle underlätta för företagarna i 
hanteringen av sina ärenden och i kontakten med kommunen. 
  
För gymnasie- och näringslivsnämndens samtliga verksamheter kommer 
förmågan att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering att stärkas 
under 2021. Systemverktyg utvecklas kontinuerligt för arbetet riktat mot såväl 
individ som näringsliv. Digitala verktyg förenklar kommunikationen och är särskilt 
viktiga för de invånare som är i behov av vägledning. 
  
Gymnasieskolan 
Arbetet med informations- och kommunikationsstrategin för tillgänglig 
digitalisering fortsätter. Strategin gäller fram till 2021 och innebär modernisering 
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och kvalitetsförbättringar av undervisningen. Strategin ska även skapa 
förutsättningar att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet i 
undervisningen. 
  
Täby kommun har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är 
folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 
20 år och inte har genomfört någon gymnasieutbildning. Arbetssättet med digitalt 
systemstöd kommer att utvecklas för att säkerställa en korrekt och regelbunden 
uppföljning av de insatser som kommunen tillhandahåller. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet under 
2021 fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. 
Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning 
ska rapporteras till kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Det är tryggt och 
attraktivt att leva och 
verka i Täby 

Förtroendet för de 
pedagogiska 
verksamheterna är högt 

Andel elever som anger att de är 
nöjda med sin gymnasieskola (Utfall 
2019: 79 %, 2020 75 %) 

minst 75% 

Andel elever som anger att de kan 
rekommendera sin skola 
(vuxenutbildning och utbildning i 
svenska för invandrare) (Utfall 
2019: 84 %) 

minst 85% 

Andel elever som anger att de 
känner sig trygga på sin skola 
(gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan) (Utfall 
2019: 92 %, 2020: 87 %) 

minst 90% 

Andel elever som anger att de 
känner sig trygga i skolan 
(vuxenutbildning och utbildning i 
svenska för invandrare) (Utfall 
2019: 84 %) 

minst 85% 

Det finns goda 
förutsättningar för företag 
i Täby kommun 

Svenskt Näringslivs 
företagsklimatranking (Utfall 2018: 
plats 30, 2019: plats 18) Långsiktigt 
indikatorvärde år 2022: minst plats 5 

minst 10 

Nöjd-kund-index i Stockholm 
Business Alliance och Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) 
servicemätning (Utfall 
2018: 61, 2019:67) 

minst 73 
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Näringslivets uppfattning om 
Välkommen framtids bemötande 
och service (ny indikator) 

minst 80% 

Arbetsplatskvot eller antal 
arbetstillfällen/antal 
förvärvsarbetande (Utfall 
2018: 73,4). 

minst 73,7% 

Täby är en 
ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt 
hållbar kommun 

Täbybor är i egen 
försörjning 

Andel aspiranter som är i 
arbetsmarknadsåtgärder efter insats 
från Välkommen framtid. 

minst 50% 

Andel individer som omfattas av det 
kommunala aktivitetsansvaret och 
som efter insats har hjälpts till 
studier, sysselsättning eller egen 
försörjning  (Utfall 2020: ca 75 %) 

minst 85% 

Andel elever som läser svenska i 
kombination med en yrkesutbildning 
eller som genom Välkommen 
framtid har arbetssysselsättning. 
(Utfall 2019: ca 10%) 

minst 40% 

Verksamheter som 
finansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet 

Eleverna når högt ställda 
kunskapskrav 

Genomsnittlig betygspoäng på de 
studieförberedande programmen 
(Utfall 2018: 16,1, 2019: 16,1) 

minst 16 

Genomsnittlig betygspoäng på 
yrkesprogrammen (Utfall: 
2018: 13,6, 2019: 13,0) 

minst 13 

Andel betyg med godkända resultat, 
grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning (Utfall 2018:81 %, 
2019: 87 %) 

minst 83% 

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål. 

Budget 

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2021 uppgår till 425,5 mnkr 
(netto) vilket utgör 11 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader 
ökar med 9 % jämfört med 2020. De väsentliga förändringarna för 2021 beror, 
utöver en generell uppräkning med 1 %, främst på ökade kostnader för fler elever 
i gymnasieskolan (volym) samt ökade kostnader för lokaler inom integration. 
  
Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasieregion och 
tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att 
kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka 
kostnadsutvecklingen för programpengen. 
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GNN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnader -356,6 -388,7 -425,5 -451,9 -468,2 

Förändring i mnkr -32,1 -36,8 -26,4 -16,3 

Förändring i % 9 % 9 % 6 % 4 % 

Nettokostnad per verksamhet 

GNN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Arbetsmarknad -6,6 -10,0 -10,1 -10,2 -10,3 

Gymnasie- och vuxen 
utbildning 

-328,8 -353,3 -382,5 -408,5 -424,3 

Integration -18,9 -20,4 -27,9 -28,1 -28,4 

Näringsliv -2,3 -5,0 -5,1 -5,1 -5,2 

Nettokostnad -356,6 -388,7 -425,5 -451,9 -468,2 

Nyckeltal och volymer 

Beräkningen av antalet elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2020. 
Antaganden om hur stor andel av eleverna som deltar i verksamheten baseras 
på tidigare års utfall. 
 

GNN Utfall Budget Budget Plan Plan 

Nyckeltal och volymer 2019 2020 2021 2022 2023 

Antal gymnasielever 2 891 3 002 3 225 3 417 3 506 

Nettokostnad per elev (kr) -102 179 -104 774 -105 604 -106 456 -107 466 

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet 
elever. Nettokostnad per elev för budget 2020 är justerad jämfört med VP 20. 
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Överförmyndarnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra överförmyndarens uppgifter 
enligt föräldrabalken, lag om god man för ensamkommande barn samt vad som i 
övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och 
författning. 

Nämndens utvecklingsområden 

Överförmyndarnämndens utvecklingsområden är att skapa nya arbetssätt där 
pappershantering successivt avvecklas. Detta sker genom att införa nya sätt för 
administration, ansökningar och dialog med ställföreträdare baserat på digitala 
lösningar. Utvecklingen av digitaliseringsarbetet pågår och ska enligt plan vara 
färdigt i början av 2021. Detta kommer att leda till att verksamheten moderniseras 
och även får möjlighet att flytta till nya lokaler. Det kommer också att innebära 
ökad kostnadseffektivitet. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av överförmyndarnämndens verksamhet under 2021 
fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid 
årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Verksamheter som 
finansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet 

Överförmyndarnämnden 
har ett modernt och 
effektivt arbetssätt 

Andel av 
Överförmyndarnämndens ärenden 
som helt hanteras digitalt (ny 
indikator) 

minst 10% 

Andel frågor som inkommer till 
Överförmyndarnämnden via 
Kontaktcenter och som besvaras 
inom 3 dagar (ny indikator) 

minst 80% 

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål. 

 

Budget 

Överförmyndarnämndens budget för 2021 uppgår till 4,1 mnkr (netto) vilket utgör 
0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med den 
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generella uppräkningen med 1 % jämfört med 2020. 

Driftbudget 

ÖFN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnader -4,1 -4,0 -4,1 -4,1 -4,2 

Förändring i mnkr 0,1 0,0 0,0 0,0 

Förändring i % -2 % 1 % 1 % 1 % 
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De kommunala bolagen 

Bolagens ansvar och uppgifter 

Täby Holding AB 

Täby Holding AB (THAB) är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern. 
Samtliga aktier i bolaget ägs av Täby kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga 
aktier i dotterbolagen Täby Fastighets AB (TFAB) och Täby Miljövärme AB 
(TMAB). 
  
Täby Holding AB har en sammanhållande 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 
fastigheter och därmed sammanhängande verksamheter samt att utveckla och 
bedriva fjärrvärmeverksamhet i Täby kommun samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 
  
Täby Holding AB har också kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera 
utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt 
kapital från dotterbolagen till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till 
utdelning till kommunen. Uppdraget innebär att årligen bedöma relevant 
kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, 
utdelningar och tillskott. Det hanteras i årsredovisningarna, varefter 
bolagsstyrelser och bolagsstämma kan fatta beslut om utdelning till kommunen. 

Täby Fastighets AB 

Täby Fastighets AB:s uppgift är att tillgodose behovet av mark, anläggningar och 
byggnader i Täby för boende, näringsliv, kommunal och kommersiell service 
samt rekreation. Bolaget ska därutöver verka för ökad sysselsättning inom 
kommunen. Ändamålet innebär att Täby Fastighets AB:s verksamhet omfattar 
förvaltning, förädling, försäljning och köp av fastigheter. 

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 utbyggnad 
av ett fjärrvärmenät i Täby kommun samt minska miljöpåverkan från 
uppvärmning. Målet är att skapa ett väl utbyggt fjärrvärmenät med en långsiktigt 
leveranssäker och hållbar värmeförsörjning. 
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Bolagens ägardirektiv 

Koncerngemensamma ägardirektiv 

Principiella ärenden 
Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut. Detta gäller ärenden rörande ändring av bolags-
ordning, ändring av aktiekapital, fusion av företag, förvärv eller bildande av 
dotterbolag, förvärv av aktier i annat företag samt i övriga frågor av principiell art. 
  
Ärenden av stor ekonomisk betydelse ska också föreläggas kommunfullmäktige 
för beslut. Detta avser ärenden som gäller förvärv, försäljning eller investeringar, 
som överstiger 30 mnkr. 
  
I ärenden av principiell eller ekonomiskt större vikt ska ärendet beredas och 
beslutas av berörd dotterbolagsstyrelse och därefter hänskjutas till moder-
bolagets styrelse för beslut, varefter kommunstyrelse och slutligen kommun-
fullmäktige fattar beslut. 
  
Alla förvärv, försäljningar och investeringar ska ske på affärsmässiga principer. 
  
Mål, policy och program 
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommungemensamma mål för verksam-
heterna. Bolagen ska årligen fastställa indikatorer som svarar upp mot kommun-
fullmäktiges mål. 
  
Bolagen ska följa och i förekommande fall anta de policys, riktlinjer eller andra 
direktiv som fastställs av kommunfullmäktige. 
  
Kommunstyrelsen ska, om inte sekretess föreligger, ha rätt att ta del av 
handlingar hos bolaget för att kunna utöva sin uppsiktsskyldighet över 
verksamheten i bolaget. 
  
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder, som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen (2009:400). 
 
Ekonomi och organisation 
Bolagen ska ingå i kommunens koncernkontosystem och finansieringsbehovet 
hanteras på kommunkoncernnivå. 
  
Bolagens behov av personal ska i första hand tillgodoses genom att bolagen 
köper erforderliga tjänster avseende förvaltning, teknik, ekonomi etcetera. Inom 
kommunkoncernen. 
  
Bolagen ska samverka med berörda inom kommunkoncernen för att alltid söka 
åstadkomma det bästa för Täbys kommuninvånare och kommunkoncernen. 
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Ekonomiska transaktioner mellan bolagen och kommunen ska bygga på 
marknadsmässiga principer. 
  
Bolagen har att följa ägarens föreskrifter avseende revision. 

Ägardirektiv för Täby Holding AB 

Ägardirektiven för Täby Holding innebär: 
 Svara för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering. 
 Styra finansiella resurser på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt. 
 Svara för löpande kontroll och uppföljning inom koncernen. 
 Tillse att kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär verkställs. 
 Tillse att det finns ett väl fungerande samspel mellan ägaren, 

koncernledningen och dotterbolagen avseende verksamhetens resultat, 
budgethållning, effektivitet och kvalitet. 

 Tillse att det finns effektiva styrformer med målstyrning mot ägarens krav. 
 Tillse att den verksamhet som bedrivs inom koncernen faller inom ramen 

för Täby kommuns kompetens. 

Ägardirektiv för Täby Fastighets AB 

Ägardirektiven för Täby Fastighets AB innebär: 
 I samverkan med kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen 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. 

Ägardirektiv för Täby Miljövärme AB 

Ägardirektiven för Täby Miljövärme AB innebär: 
 Arbeta för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i Täby kommun för att 

kunna erbjuda fler invånare fjärrvärme. 
 Bolaget ska tillsammans med kommunen arbeta för att hitta en långsiktig, 

miljöriktig, stabil och hållbar lösning för fjärrvärmeförsörjningen i 
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kommunen. 
 Arbeta för att fjärrvärmeverksamheten bedrivs på ett för kommunen och 

miljön långsiktigt hållbart sätt. 
 Fortlöpande pröva möjligheterna att minimera affärsrisken för bolaget. 
 Säkerställa att tom kanalisation för fiber förläggs i nybyggnadsområden 

och infrastrukturprojekt där färre än två ledningsägare lägger fiber. 

Bolagens utvecklingsområden 

För planeringsperioden har utvecklingsområden identifieras för kommunen som 
helhet. Nedan redovisas hur bolagen ska åstadkomma önskad utveckling av de 
gemensamma utvecklingsområdena. 

Kvalitet och effektivitet 

Täby Fastighets AB 
Fastighetsinnehav och förvaltning 
Täby Fastighets AB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 600 hektar vilket 
motsvarar knappt 38 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har 
ett bokfört värde på 143 mnkr och ett marknadsvärde på ca 993 mnkr. Mark-
innehavet är grunden till bolagets verksamhet och affärsidé. Bolaget ska i sin 
förvaltning följa kommunens övergripande planer, riktlinjer och policys, så som 
detalj- och översiktsplaner. 
  
En stor del av antalet fastigheter utgörs av verksamhetsfastigheter i form av 
skolor och förskolor, som är uthyrda till kommunen som ansvarar för drift och 
underhåll. Bolaget har även ett mindre antal verksamhetsfastigheter och 
enbostadshus som hyrs ut externt samt fastigheter för kultur- och friluftsändamål. 
  
Fastighetsinnehavet i övrigt består till större delen av icke detaljplanerad mark 
som utgörs av skog och jordbruksmark. Stora delar av Täbys skogsområden 
utgör en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, med bl a motionsspår, ridvägar 
och vandringsleder. Ett friluftsprogram framtaget för några år sedan, understryker 
värdet och anger mål för utvecklingen. 
  
Med naturtillgångarna bidrar Täby Fastighets AB i stor utsträckning till ett 
attraktivt, trivsamt och tryggt Täby med tillgång till öppna landskap samt till natur- 
och kulturvärden. 
  
Under planeringsperioden ligger fortsatt fokus på åtgärder för ytterligare 
utvecklad trygghet och tillgänglighet, samt på att skapa än mer attraktiva 
områden för kommuninvånare och besökare. 
  
Utveckling av mark för bostäder och näringsverksamhet 
Täby kommuns läge i regionen och den fortsatta bristen på bostäder i hela 
Stockholms län har skapat en efterfrågan på mark för bostäder. Under 
planeringsperioden kommer bolaget vara fortsatt engagerat i kommunens 
exploateringsarbete och då främst i området Arninge där det byggts och planeras 
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för fler bostäder. Kommunens översyn av utbyggnadstakten innebär en 
senareläggning av de exploateringsprojekt bolaget har i Arninge, vilket betyder 
att bolaget undantaget några mindre fastigheter saknar markområden för 
exploatering under planperioden. Kommunfullmäktiges mål behöver därför ses 
över inför 2021. 
  
Det råder brist på mark för verksamhetsändamål. Bolaget har i dagsläget ett fåtal 
fastigheter, som är planlagda för verksamhetsändamål. 
  
Täby Miljövärme AB 
Kommunens utbyggnad av fjärrvärmenät sker genom att kommunen tillsammans 
med E.ON kommit överens om ett upplägg med byggkoncession. En 
byggkoncession förutsätter att ersättningen för den uppförda anläggningen helt 
eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja anläggningen. E.ON kontrakterar kunder, 
planerar och bygger ut ett distributionsnät som sedan överlåts till Täby 
Miljövärme AB etappvis efter färdigställande. E.ON garanterar att bygga ett 
distributionsnät enligt en överenskommen sträckning. 
 
En stor del av utbyggnaden av distributionsnätet är slutförd enligt plan, men 
kommunens utbyggnad innebär att även fjärrvärmenätet kommer behöva byggas 
ut i en större omfattning än vad som ursprungligen planerades. För att realisera 
en fortsatt utbyggnad pågår nu förhandlingar med i första hand E.ON och Exergi 
om att finna en lösning för ett långsiktigt stabilt och säkert energisystem för Täby. 
Utgångspunkten är att minimera kommunens risk.  

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder och bolag. För styrning av bolagens verksamhet under 2021 fastställer 
kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut 
och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Det är tryggt och 
attraktivt att leva och 
verka i Täby 

TFAB ska bidra till 
kommunens tillväxt 
genom markförsäljning. 
TMAB ska bidra till 
kommunens tillväxt 
genom utbyggnad av 
fjärrvärmenät. 

Såld mark i antal bostäder 
(TFAB) 

Se not * 

TMAB ska bidra till 
kommunens tillväxt 
genom utbyggnad av 
fjärrvärmenät. 

Antalet kontrakterade GWh från 
bolagets fjärrvärmenät (TMAB) 

Minst 110 
kontrakterade 

GWh/år, år 2021 
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator 
Nämndens 
indikatorvärde 

Täby är en 
ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt 
hållbar kommun 

TFAB:s och TMAB:s 
verksamhet ska bedrivas 
på ett för kommunen 
långsiktigt hållbart sätt 

Resultat efter finansiella poster 
(TFAB) 

 Minst 20 mnkr år 2021 

Resultat efter finansiella poster 
(TMAB) 

 Minst 0 mnkr år 2021 

  *Under planeringsperioden kommer inga större markområden som ägs av TFAB att exploateras. Inför uppdateringen av 
verksamhetsplanen i höst kan mindre fastighetsförsäljningar tillkomma.  

Om inget annat anges viktas indikatorerna med lika andel inom respektive mål. 

Budget 

Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster 
för planeringsperioden 2021-2023 framgår av nedanstående sammanställning. 
 

Bolagen ekonomisk plan Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Resultat efter finansiella poster     

Täby Holding AB 31,8 -2,1 -2,2 -2,2 -2,2 

Täby Fastighets AB 38,7 72,9 42,8 -14,7 -15,8 

Täby Miljövärme AB 2,4 0,3 1,2 1,5 1,8 

Koncernen totalt 71,1 41,8 -15,4 -16,2 

Koncernens resultat efter finansiella poster under planeringsperioden 
prognostiseras ett överskott för 2021 och underskott för åren 2022 – 2023. Det är 
främst indexuppräknade intäkter från tidigare försäljningar i Täby Fastighets AB 
som bidrar till det positiva resultatet för 2021. För åren 2022-2023 kommer inga 
större markområden som ägs av TFAB att exploateras. Inför uppdateringen av 
verksamhetsplanen i höst kan mindre fastighetsförsäljningar tillkomma. 
  
Enligt kommunens budget under planeringsperioden ska bolagskoncernen lämna 
en utdelning till ägaren kommunen på 45 mnkr för år 2021 och 25 mnkr per år för 
åren 2022-2023.  
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Bilaga 1. Verksamhetsplan 2021 

Den politiska inriktningen 
 
En överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
 

 Det ska fungera. 
 Ekonomi och skatt 
 Valfrihet och kvalitet 
 Trygghet, lag och ordning 
 Förskolan 
 Grundskolan 
 Gymnasieskolan 
 Vuxenutbildning och SFI 
 Jobb och företagande 
 Integration 
 Äldreomsorg 
 Bostäder och närmiljö 
 Miljö och klimatstrategi 
 Kollektivtrafik och infrastruktur 
 Funktionsnedsatta och LSS 
 Idrott och fritid 
 Kultur 

 
Det ska fungera 
I Täby ska människor kunna växa av egen kraft. I Täby ska var och en kunna göra livet bättre 
för sig själva, för sin familj, för sina barn och för andra. För att Täby fortsatt ska vara en 
attraktiv kommun att bo och leva i måste näringsliv, serviceutbud samt kultur- och 
fritidsaktiviteter gå hand i hand. Vi ska stå upp för välfärdens kärna och ständigt utveckla 
kvalitet och effektivitet. 
 
Täby kommun är en av Sveriges mest välskötta kommuner. Kommunen har låg skatt och god 
service. Våra skolor visar mycket goda resultat, våra äldreboenden håller hög kvalitet och vi 
ligger i topp när det gäller företagande. Men trots detta finns många saker som kan förbättras. 
Kommunen är till för Täbyborna. Bemötande och service till Täbybor och företag ska bli bättre. 
Vi vill prioritera verksamheterna och minska kostnaderna för central administration. 
Grundläggande basala funktioner ska fungera. Och det ska fungera varje dag. 
 
Täby växer och det är nödvändigt för att vi ska kunna behålla och utveckla kvaliteten i 
kommunens olika verksamheter. Med nya Roslags Näsby, Täby Park och Arninge-Ullna 
säkras kommunens långsiktiga tillväxt. Det innebär också att vi behåller halva Täby grönt och 
att hela Täby ska vara hållbart. Täby ska utvecklas under ordnade former. 
 
I Täby finns många föreningar och frivilligorganisationer som gör stora insatser. Föreningslivet 
ska ges goda förutsättningar att verka och utvecklas, bl a genom ökad samverkan och dialog 
med kommunen. 
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Uppdrag 2019: 
 En utredning med syfte att utvärdera Kontaktcenter och för att uppnå en högre 

servicenivå ska genomföras 
 En utredning om hemtjänstens ersättningssystem ska genomföras 
 Underhållsplanen för kommunens anläggningar, fastigheter och lokaler ska uppdateras 

och utvärderas med åtgärdsplaner. Underhåll av kommunens fastigheter ska prioriteras 
 
Under mandatperioden: 

 Trafiken ska fungera varje dag. Gatuarbeten av olika slag ska vara koncentrerade och 
effektivt tidsatta. Trafikanalyser ska göras i tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid 
så att tillväxt och trafiklösningar hänger ihop 

 Kontinuerlig uppföljning av beslutade kvalitetsmål ska prioriteras av kommunens 
tillsyns- och avtalsenheter 

 
Ekonomi och skatt 
Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låga 
kostnader. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Det är en förutsättning för att kunna 
hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Täby står inför utmaningar som kommer att kräva ett 
fortsatt fokus på ledning, styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter. 
Ständiga effektivitetsförbättringar ska gälla i all verksamhet som drivs i egen regi. Det måste 
även fortsättningsvis råda ordning och reda i ekonomin. 
 
Täby är en av Sveriges bästa kommuner sett till kommunal service och ekonomi. Täby är 
rankad som en av Sveriges mest stabila kommuner. Ekonomin är stark och har gått med 
överskott de senaste tolv åren. 
 
Täby utvecklas och det är bra. Det innebär mer service och ett större utbud för Täbyborna. För 
att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs det investeringar i vägar och kollektivtrafik. 
Markförsäljning i nybyggnadsområden ska huvudsakligen finansiera ny infrastruktur, såsom 
vatten, avlopp och vägar som krävs vid nybyggnation. 
 
På sikt står Sverige och landets alla kommuner inför stora demografiska förändringar. När allt 
fler blir äldre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största vikt att Täby 
kommun har en ordnad ekonomi och gör strukturella förändringar för att rusta sig inför 
framtiden. 
 
Kommunalskatten ska vara oförändrad. Skatten kan sänkas om utrymme finns – utan att 
tumma på satta kvalitetskrav. Vår utgångspunkt är alltid att få ut maximalt värde ur varje 
skattekrona. Fortsatt stark fokus ska gälla på styrning, uppföljning och kvalitet i 
skattefinansierade verksamheter. Kommunens verksamheter förväntas hålla budget och 
eventuella underskott ska hanteras inom respektive nämnd. 
 
Syftet med det statliga skatteutjämningssystemet är att ge landets kommuner och landsting 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en likvärdig offentlig service, 
oberoende av invånarnas inkomster. Problemet är bara att systemet är orättvist, endast 11 av 
290 kommuner är nettobetalare. Vår uppfattning är att det är rimligt att kommuner ges 
kompensation, särskilt glesbygdskommuner, för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner 
men inte till stora kommuner som Malmö och Göteborg. Däremot är det orimligt att endast ett 
fåtal kommuner ska bidra till finansieringen. En ny utredning föreslår att Täby ska betala 
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ytterligare ca 30 mkr i skatteutjämning, totalt skulle Täbyborna därmed betala nästan en halv 
miljard till skatteutjämningssystemet. 
 
Uppdrag 2019: 

 Oförändrad kommunalskatt 
 Vi ska ständigt eftersträva att vara en effektiv kommun. En extern utredning ska 

analysera kommunens centrala administration och identifiera möjliga 
kostnadssänkningar 

 
Under mandatperioden: 

 Sänkt skatt om utrymme finns och utan att tumma på kvalitetskraven 
 Markförsäljningar ska huvudsakligen finansiera ny kommunal infrastruktur, såsom 

vatten, avlopp och vägar som krävs vid nybyggnation 
 Fortsatt effektivisering av kommunens verksamheter genom nya innovativa lösningar 

med fokus på hållbarhet och förbättrad service för Täbyborna 
 
Valfrihet och kvalitet 
Täby är en av de kommuner i Sverige som har störst valfrihet. Här kan man fritt välja förskola, 
skola, och äldreomsorg. Vi ser det som självklart att Täbyborna även i fortsättningen kan välja 
fritt bland den kommunalt finansierade välfärdsverksamheten. Valfriheten ska hela tiden 
utvecklas. Täbyborna ska bestämma mer och politiken mindre. 
 
Vi ser det som politikens uppgift att sätta högt ställda kvalitetskrav och se till att det också blir 
så. Vi ställer oss positiva till att fristående entreprenörer vill hjälpa till att utveckla Täby och 
göra kommunen ännu bättre och mer effektiv. Om en kommunal verksamhet kan drivas bättre 
och mer effektivt av en extern utförare så kan detta förutsättningslöst prövas. Konkurrens på 
lika villkor mellan olika aktörer och fritt val för Täbyborna driver kvalitetsutvecklingen. 
 
Ett kvalitetsmål är att ha bra och näringsrik mat i alla våra verksamheter samt att minska 
matsvinnet. 
 
 
Under mandatperioden: 

 Fortsatt valfrihet i förskola, skola och äldreomsorg med kvalitetssäkring och årlig 
uppföljning 

 Politiskt satta kvalitetsmål ska ha samma vikt inom den kommunala organisationen 
som budget- och ekonomimål 

 Kommunen ska upprätta en matpolicy 
 
Trygghet, lag och ordning 
Brott innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom. Våld och 
brott i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck är samhällsproblem som aldrig får 
accepteras och måste bekämpas. 
 
I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är mycket oroade över den 
utveckling som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt uppdrag och många brott 
förblir ouppklarade. 
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För oss handlar det om att stå upp för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter för alla 
medborgare. Täbyborna ska känna ökad trygghet i att inte bli utsatta för brott, vare sig i 
hemmet eller på gator och torg. 
 
Antalet brott minskar i Täby, med ett undantag – bostadsinbrotten. Vi kommer aldrig att 
acceptera den negativa utvecklingen av bostadsinbrotten. Det är därför nödvändigt att 
kommunen tar en mer aktiv brottsförebyggande roll genom väktarpatrullering – i första hand 
för att bekämpa bostadsinbrott och brottslighet på allmänna platser. Vårt förebyggande 
trygghetsarbete ska fördjupas och förstärkas. Trygg i Täby ska även fortsättningsvis ges 
prioritet. 
 
Uppdrag 2019: 

 Väktarpatrullering i kommunens regi ska utvecklas. Det ska ske i nära samarbete med 
Polismyndigheten. Patrulleringen ska vara omfattande under semestertider eller när 
många är bortresta. Villaområden och lokala centrum ska ingå i bevakningen. Täby 
Centrums närområde ska särskilt prioriteras. 

 Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden, i samarbete med Trygg i Täby, ges i 
uppdrag att utreda hur engagemanget för nattvandringar kan öka 

 Kommunens samarbete och dialog med organisationer som främjar grannsamverkan 
ska prioriteras och utvecklas 

 Det ska göras en bedömning om det finns behov av att förstärka fältverksamheten med 
ytterligare en tjänst under 2019-2020 

 
Under mandatperioden: 

 I all stadsplanering och i alla befintliga bostadsområden ska trygghetsfaktorn betonas. 
Levande stadsdelar med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för 
brott. 

 I enlighet med tunnelstrategin ska gångtunnlar vara belysta och trygga 
 Nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelse såsom klotter 
 Papperskorgar ska underhållas och finnas på rätt plats och i rätt antal 
 Entreprenörer, fastighets- och anläggningsägare ska följa kommunens klotterpolicy 
 Arbetet med trygga skolvägar ska fortsätta 
 En utredning ska genomföras för att analysera en satsning på trygghetskameror och 

innovativa åtgärder som digitala trygghetsvandringar 
 
Förskolan 
I Täby väljer föräldrar den förskola som bäst passar barnet och familjen. Vi anser inte att 
politiken ska avgöra vilken förskola som barnet ska gå på. Förskolan är den plats där det lilla 
barnet lär sig att lära. Nyfikenheten för kunskaper ska väckas och stimuleras och glädjen i att 
lära sig nya saker ska vara central. Förskolan i Täby ska vara en trygg och bra plats för 
föräldrar, barn och personal. 
Vi vill att alla förskolor ska vara bra på att styra och följa kvaliteten. Forskning visar att hög 
kvalitet i förskolan bygger på en kombination av hög kompetens hos personalen kombinerat 
med lokaler som möjliggör olika typer av pedagogisk verksamhet. I förskolan behövs fler 
förskollärare. I Täby har vi en kvalitetspeng som styr mot fler förskollärare, men eftersom 
förskollärare är ett bristyrke behövs fler drivkrafter för att öka kompetensen. Vi vill utreda hur 
barnskötare kan stimuleras till att utbilda sig till förskollärare via ett ”Förskollärarlyft”. Vi vill se 
att förskolans lokaler är pedagogiskt utformade med goda möjligheter för variation under 
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dagen. Vi vill se möjlighet till stimulerande miljöer både ute och inne. 
Förskolans ersättningssystem med en kombination av fasta och rörliga ersättningar ska 
premiera kvalitet och långsiktig planering. Tillsynsenheten ska följa upp varje förskola minst en 
gång per år. En ny kvalitetspeng ska kopplas till tillsynsresultat, utbildad personal och 
föräldranöjdhet med fokus på barngruppernas storlek och personaltäthet. Det ska finnas 
tydliga och snabba sanktioner om kvaliteten försämras. 
 
Uppdrag 2019: 

 Kvalitetspengen ska ses över och utredas med fokus på tillsynsresultat, utbildad 
personal och föräldranöjdhet med både barngruppernas storlek och personaltäthet. 
Föräldraenkäten ska i detta sammanhang ses över 

 Förskolepengen ska höjas med ytterligare 1,0 % (totalt 2,0 %) 
 Barnskötare ska stimuleras att utbilda sig till förskollärare. Vi vill utreda ett 

”förskolärarlyft” i samarbete med övriga norrortskommuner 
 Deltidspengens nivå ska utredas 

 
Under mandatperioden:  

 Valfriheten ska värnas 
 Tillsyn av varje förskola minst en gång per år 
 Samarbete mellan BVC, förskolorna och skolorna ska utvecklas så att barns behov 

tidigt kan tillgodoses för en bättre överlämning vid förskole- eller skolstart 
 Öppna förskolans verksamhet ska värnas 
 Förskolorna ska uppmuntras att tillsammans med kommunen utveckla lokaler och 

utemiljöer för att skapa bästa förutsättningar för högre kvalitet i verksamheterna 
 
 
Grundskolan 
Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du 
kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska skolan fylla sitt uppdrag 
att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på att alla skolor är bra 
skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. 
Kunskap kräver ansträngning. 
Godkänt resultat i alla ämnen i årskurs 9 är en viktig förutsättning för högre studier. En 
kvalitetspeng ska därför utredas med syftet att få en bättre kvalitet i grundskolan och med 
målet att höja andelen elever med godkända betyg i alla ämnen. 
 
I Täby ska både personal, elever och föräldrar känna en stolthet över sin skola. Föräldrarnas 
ansvar för sina barns skolgång är grundläggande. Föräldrar ska därför inbjudas till att vara 
delaktiga i skolans utveckling och bidra till goda resultat. 
 
Vi är övertygade om att det är viktigt med högt ställda kvalitetskrav, kontinuerlig uppföljning 
över tid samt en tydlig återkoppling mellan skola, elev och föräldrar. 
Den viktigaste faktorn för elevers kunskapsutveckling och möjlighet att nå ett steg längre är 
lärares tid med elever. Därför vill vi se att lärares tid med elever ökar. Elevens individuella 
utveckling ska vara i centrum och läraren ska vara expert på att följa upp och stimulera varje 
elev, dag för dag, vecka för vecka. Vi vill individualisera, inte standardisera. 
 
Täbys kommunala skolor ska även fortsättningsvis attrahera de mest kompetenta och 
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engagerade lärarna, dels genom att erbjuda fler karriärtjänster, dels genom att läraren i första 
hand förmedlar kunskap. Administrationen ska minskas för att lärarna ska få mer tid för varje 
elev. I det arbetet ska både digitala stöd och lärarassistenter övervägas. 
 
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling ska användas för att öka kopplingen till 
nationell och internationell forskning. 
 
Även om vi har en god arbetsro i Täbys skolor i jämförelse med andra kommuner, är vi inte 
nöjda. Arbetsro och trygghet är grundläggande för att eleverna ska fokusera på kunskap och 
nå en högre nivå. Därför ska ordningsregler införas och aktivt arbetas med i samtliga 
kommunala skolor i Täby. 
 
I Täby visar alla i skolan respekt för varandra och samhällets lagar gäller även i skolan. Det 
ska råda nolltolerans mot kränkningar. Brott ska polisanmälas. 
Föräldrar och elever i kommunala skolor ska tydligt informeras om de ordnings- och 
trivselregler som gäller. Föräldrar och elever ska underteckna att de har tagit del av 
information om skolans ordnings- och trivselregler. 
 
Skolan ska vara en trygg plats med god arbetsmiljö för både elever och lärare. Skolan är en 
arbetsplats. 
 
Barn och ungdomar i Täby är i dag de mest föreningsaktiva barnen i landet, de flesta deltar i 
någon ideell förening eller i någon idrottsförening. Vi vill erbjuda föreningarna ett utökat 
aktivitetsbidrag för att ordna träningstillfällen på fritids och direkt efter skoltid. 
Simskoleundervisningen i grundskolan ska fortsätta. 
 
Skolornas resultat ska vara offentliga och bedömningskriterierna likvärdiga. Oavsett vilken 
skola som väljs ska elev och vårdnadshavare alltid kunna lita på en likvärdig bedömning. 
Därför ska gemensamma bedömnings- och betygskriterier vidareutvecklas för att säkra 
likvärdigheten mellan de kommunala skolorna. 
Vi vill att Täbys skolor ska erbjuda alla elever, både de som behöver särskilt stöd och de som 
behöver ytterligare utmaningar, en undervisning som möjliggör att de når sin fulla potential 
utifrån sina förutsättningar. Vi ser det som positivt om rektorerna vill pröva nya grepp för att 
stimulera elevernas möjlighet till lärande, såsom exempelvis erbjuda flexibel skoltid eller att 
elever ska kunna läsa gymnasiekurser i grundskolan. 
 
Uppdrag 2019: 

 En kvalitetspeng ska utredas. Syftet är att höja skolans kvalitet med målet att fler ska 
nå godkända resultat 

 Skolpengen ska höjas med ytterligare 1,5 % (totalt 2,5 %) 
 Varje kommunal grundskola ska ha tydliga och väl utvecklade ordnings- och 

trivselregler 
 Varje elev och förälder/vårdnadshavare ska underteckna att de har tagit del av 

information om skolans ordnings- och trivselregler 
 Elevhälsan ska utvecklas. Insatser mot psykisk ohälsa i skolan ska ges särskild 

prioritet. 
 
Under mandatperioden: 

 Täby ska nå Sveriges högsta utbildningskvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete, 
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nära samarbete med forskning och tillgängligt lärande 
 Fortsatt utveckling av strategi och satsning på digitala stöd för att stärka lärandet 
 Lärarna ska ges mer tid för undervisning genom minskad administration och 

effektiviseringar 
 Fortsatt satsning på Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling 
 Förutsättningar för att införa syskonförtur ska utredas 
 Alla elever i kommunala skolor ska ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet 
 Nybyggda skolor ska i så hög utsträckning som möjligt ha tillagningskök 
 Samverkan med föreningar som ordnar idrottsaktiviteter direkt efter skoltid. Ett särskilt 

ersättningssystem ska övervägas i sammanhanget 
 
Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan ska förbereda för vidare studier eller arbete. Gymnasiet lägger 
förutsättningarna för unga människors möjligheter att nå sina livsmål. De som börjar gymnasiet 
ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara sina gymnasiestudier. Vi vill se en 
mer flexibel utbildningstid med möjlighet till en snabbare övergång till högskola och arbetsliv. 
Därför ska vi fortsätta utveckla möjligheten att läsa högskolekurser redan på gymnasiet. 
I Täby har vi en stark entreprenörsanda. Alla elever på gymnasiet ska erbjudas möjlighet att 
starta företag via Ung Företagsamhet. Det gör vi genom att ha ett gott samarbete mellan skola 
och näringsliv. 
 
Gymnasieskolan är en frivillig skolform, ansvar och skyldigheter ska vara tydliga för elever, 
föräldrar och skolpersonal. 
 
Det är viktigt att kontinuerligt se över och utveckla programutbudet och de inriktningar och 
profiler som finns på Åva gymnasium. De program som finns på Åva gymnasium ska 
efterfrågas av ungdomarna och arbetsmarknaden. Alliansens tydliga ambition är att Täby ska 
erbjuda spetsutbildningar på gymnasienivå. Åva gymnasium ska bli en av landets bästa skolor. 
 
På Åva gymnasium ger samtliga gymnasieprogram högskolebehörighet. På de 
yrkesförberedande programmen kan högskolebehörigheten aktivt väljas bort och ersättas med 
andra gymnasiekurser lämpliga för programmet, vilket är viktigt för enskilde och ska bevaras. 
 
Täby är en attraktiv skolkommun med hög utbildningskvalitet och många ungdomar söker sig 
till våra gymnasieskolor. Därför ska vi driva på för att fler utbildningsplatser skapas i Täby. En 
gemensam gymnasieregion ska värnas och utvecklas. 
 
Språkintroduktion 
Språkintroduktion för nyanlända på gymnasiet ska vara en snabb introduktion till vidare studier 
som leder till yrkeskompetens och därmed egen försörjning. Därför måste hela 
utbildningssystemet och arbetsförmedlingens resurser användas på ett mer effektivt sätt. 
Målet är en snabbare väg till självförsörjning och integration och där fokus vid studiestarten 
ska ligga på svenska språket, samhällsinformation, som bl a handlar om att förstå regler och 
normer som gäller i Sverige, och praktik. Det är viktigt att eleverna snabbt slussas från 
språkintroduktion till ett individuellt alternativ där grundskolekurser och gymnasiekurser kan 
kombineras och kompletteras med en yrkesutbildning. Genom att utveckla språkintroduktionen 
så leder det till snabbare självförsörjning och därmed förbättrad integration. 
 
Under mandatperioden: 
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 Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet 
 Alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet 
 Ung företagsamhet ska erbjudas alla elever 
 Programutbud på Åva Gymnasium ska kontinuerligt ses över för att motsvara 

efterfrågan från ungdomar och arbetsmarknad 
 Fortsatt möjlighet att läsa högskolekurser på gymnasiet 
 Fritt val av gymnasieskola i länet ska värnas och utvecklas 
 Språkintroduktionen ska vara en snabb väg till egen försörjning 

 
Vuxenutbildning och SFI 
I takt med att samhället förändras ställs nya krav och då behövs nya kunskaper. 
Vuxenutbildning och SFI (Svenska för invandrare) ska utformas så att den enskildes studier 
inom någon av dessa skolformer kan kombineras med andra studier, arbete eller praktik. Alla 
ska ha rätt att läsa in både grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier. Täby 
ska vara drivande i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion. 
 
Vuxenutbildningen är ett viktigt redskap för en fungerande och flexibel arbetsmarknad, där alla 
människor har möjlighet att skaffa sig en kompetens som efterfrågas. 
 
Enligt statistik från SCB tar det nio år för hälften av alla nyanlända att få ett jobb. Det finns 
många anledningar varför det ser ut så och där har framför allt staten ett stort ansvar att 
förenkla och se över regler men kommunerna kan också bidra. Därför har vi i Täby en ny 
modell för vuxenutbildning och SFI som gör det möjligt att kombinera och skapa individuella, 
flexibla lösningar som fokuserar på den som studerar och att dennes väg till egen försörjning 
blir så kort som möjligt. Detta ska utvecklas under mandatperioden och samtidigt ge ökad 
valfrihet och självbestämmande. Vi vill också utforma samarbete med lokala företagare inom t 
ex barnomsorg och äldreomsorg för att kombinera yrkespraktik, SFI och vuxenutbildning. 
 
Under mandatperioden:  

 Vuxenutbildning och SFI ska utformas så de kan kombineras med praktik eller arbete 
 Vuxenutbildning och SFI ska inte längre vara två separata spår. Det ska vara möjligt att 

skapa individuella och flexibla lösningar för att i synnerhet få nyanlända i praktik eller 
arbete så fort som möjligt 

 Kundval och auktorisation av utförare av vuxenutbildning och SFI ska bibehållas och 
utvecklas för att kontinuerligt bredda utbudet av utförare och därigenom skapa fler 
valmöjligheter för individen 

 
Jobb och företagande 
Täby kommun är en av landets mest företagstäta kommuner. Majoriteten av Täbyborna får sin 
försörjning genom det privata näringslivet. Idag går det omkring ett företag på var sjunde 
Täbybo. Vi vill stimulera företagsamhet och nyföretagande i kommunen så att dagens 10 000 
företag blir fler. 
Redan idag utförs ungefär hälften av all kommunal verksamhet i privat regi. Det är positivt och 
gynnar Täbyborna. Företag i konkurrens kan effektivisera och utveckla välfärdverksamheterna. 
Kommunens huvudsakliga uppgift är att säkerställa hög kvalitet i skattefinansierade 
verksamheter. För att stärka småföretagsamheten vill vi hitta fler vägar för att även mindre 
företag ska kunna delta i offentliga upphandlingar. 
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Vi tror att Täby har mycket goda möjligheter att i framtiden skapa ett kluster av innovativa 
företag. Täbyborna har generellt en hög utbildningsnivå och det finns en närhet till både 
Arlanda och några av Sveriges främsta universitet och högskolor. Genom att aktivt arbeta för 
en innovativ mötesplats i Täby så ökar förutsättningarna för företag att växa och utvecklas. Att 
skapa ett ”Science Park” på näringslivets villkor skulle kunna bidra till ett ännu starkare 
näringsliv. 
 
Det ska vara lätt att ta sig till och från Täby för att attrahera kunder och personal till företagen i 
kommunen. Vi vill se en utbyggd kollektivtrafik med en förlängning av Roslagsbanan till 
Arlanda. Dessutom kommer Roslagsbanans förlängning till Stockholm City via Odenplan bli ett 
enkelt och smidigt sätt att ta sig till och från Täby. 
 
Hur kommunen agerar i kontakten med företagare har betydelse för företagsklimatet. Det ska 
vara enkelt för företag att kontakta och samarbeta med kommunen. Kommunens information 
till företag ska förbättras. 
Kommunerna i Stockholm konkurrerar om kompetens och kapital. Framtidens 
vinnarkommuner finns där näringslivet ges bäst möjlighet att skapa tillväxt och därmed nya 
jobb. 
 
Uppdrag 2019: 

 En särskild regelförenklingsfunktion för minskat krångel och kortare handläggningstider 
ska inrättas i nära dialog med näringslivet 
 

Under mandatperioden: 
 Täby ska år 2022 vara bland de fem mest företagsvänliga kommunerna i landet. Vi vill 

utöka antalet servicelöften för bättre service med enklare processer och snabba 
handläggningstider 

 Ett ”Science Park” ska etableras med syfte att stärka entreprenörskap, stimulera 
nyföretagande, attrahera innovativa företag och forskning samt locka helt nya 
verksamheter till Täby 

 Kommunen ska aktivt arbeta för att fler företag ska etablera sig eller flytta till Täby. 
Täby behöver fler arbetstillfällen inom tjänste- och kunskapsintensiva företag 

 Kommunens upphandlingar ska utformas så att fler företag ges möjlighet att medverka 
 Kommunen ska underlätta matchning mellan nyanlända och lokala företag genom 

ständig utveckling av projektet "Välkommen framtid" 
 Kommunen ska alltid ha ett professionellt och trevligt bemötande gentemot 

näringslivet. En aktiv näringslivsdialog ska hållas löpande och särskilt inför större 
beslut som direkt påverkar näringslivet 

 
Integration 
Täby är en kommun full av möjligheter. Att vi blir fler är en tillgång och vi har inte råd att inte ta 
tillvara på allas kunskaper. Inom ramen för integrationen behöver vi ställa mycket tydliga krav 
på den som kommit till Täby för att bygga sig ett nytt liv. Det förutsätter att informationen är 
lättillgänglig och tydlig. Svenska språket är en viktig nyckel, men också att utbilda sig och bli 
självförsörjande. I dag har bara hälften av de nyanlända ett arbete efter nio år i Sverige. Det 
går ungefär dubbelt så snabbt i Täby som i övriga Sverige, men tar fortfarande alldeles för 
lång tid. Täby kommun har därför utvecklat konceptet ”Välkommen framtid”. Det är ett 
arbetsmarknadskoncept som syftar till att få de som står långt utanför arbetsmarknaden att 
komma i arbete och få en egen försörjning. 
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Kommunen ska även fortsättningsvis ta sin andel och sitt ansvar vad gäller fördelningen av 
nyanlända. 
 
Människor som är nya i Sverige behöver tidigt få möjlighet att börja arbeta. Därför behövs en 
bättre politik för fler jobb men Sveriges integrationspolitik har djupa brister. Om inte problemen 
med utanförskap ska fördjupas och permanentas krävs kraftfulla åtgärder. Vårt ekonomiska 
välstånd bygger på att alla som kan ska arbeta. Allianspartierna arbetar för att Täby ska vara 
den kommun i landet som har lägst andel nyanlända som är beroende av försörjningsstöd. Att 
lära sig svenska och bli självförsörjande är ett självklart mål. Att allt för många utrikes födda 
saknar jobb och i stället blir beroende av bidrag är först och främst skadligt för varje enskild 
människa som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Ett växande och utbrett utanförskap 
ökar kostnaderna för samhället och måste aktivt motarbetas. 
 
Hela kedjan av insatser måste fungera. I slutändan är det dock den enskildes ansvar att ordna 
bostad och arbete. Dock är vår fasta övertygelse att kommunen ska ge de verktyg som krävs. I 
det arbetet har vi t ex kombinerat yrkesutbildning med språkundervisning. 
 
Täby har ett starkt lokal- och civilsamhälle. Detta visar sig inte minst genom de insatser som 
Täbybor under olika volontärinsatser utför. Täbyalliansen välkomnar volontärernas arbete och 
de nätverk som nu byggs upp mellan kommunens invånare och nyanlända. Dessa nätverk 
påskyndar svenskinlärningen, bygger upp kunskap om hur svenska samhället fungerar och 
underlättar för framtida praktikplatser och jobb. Frivilliga krafter spelar en stor roll i hur väl 
integrationen och etableringen i samhället fungerar. 
 
Vi vill driva en politik som är både välkomnande och tydlig. Vägen till etablering i kommunen 
och landet handlar ytterst om att få människor i arbete. För att nyanlända med låg 
utbildningsnivå ska lyckas etablera sig i kommunen eller i landet krävs särskilda insatser. Vi 
måste därför vara mycket tydliga med att från dag ett så är nyckelfaktorerna språk och 
sysselsättning i form av arbete eller utbildning. Utan en fungerande svenska och utan en 
relevant utbildning så blir tröskeln till den svenska arbetsmarknaden mycket hög. Fungerar inte 
den korta och så viktiga initiala etableringsfasen är risken stor att hamna i långvarigt 
bidragsberoende. Kommunen bör därför ta över etableringsansvaret från Arbetsförmedlingen. 
Kommunens insatser för nyanlända ska av samma skäl alltid vara villkorade. Försörjningsstöd 
ska förutsätta att arbetsföra sökanden är mycket aktivt arbetssökande eller deltar i utbildningar 
som leder till egen försörjning. 
Vi tror inte att den bostadsbrist som finns i Sverige, Stockholmsregionen och i Täby löses 
genom tillfälliga lösningar som t ex modulhus. Kortsiktiga lösningar tenderar att bli permanenta 
och ett nytt utanförskap byggs fast i områden avsedda för nyanlända. Därför bör Täby 
kommun inte bygga moduler för att lösa bostadsbristen. Den anvisningslag som har beslutats 
av riksdagen gör att många kommuner, såsom Täby, har svårt att ordna bostäder för 
nyanlända på ett rimligt sätt. 
 
Under mandatperioden: 

 Samverkan med företag eller ideella organisationer med syfte att konkret och aktivt 
motverka utanförskap ska prioriteras 

 Bostad ska erbjudas nyanländ enligt lag och under den inledande etableringsperioden. 
Efter periodens slut gäller individens ansvar. Aktivt stöd ska ges under 
etableringsperioden för att underlätta nyanländas möjligheter att finna en egen bostad 
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 Projektet "Välkommen framtid" ska löpande utvärderas och utvecklas för att fler ska 
komma i egen försörjning 

 Tillfälliga bostäder, såsom modulhus, bör undvikas 
 
Äldreomsorg 
Äldre i Täby ska erbjudas en äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet och omtanke. 
Som närstående ska man kunna vara trygg med att föräldern eller den närstående alltid får ett 
gott omhändertagande. I grunden handlar det om värdighet. Det är mycket viktigt att bli bemött 
på ett värdigt sätt samtidigt som den äldre får sina behov tillgodosedda genom god service och 
en skyndsam behovsprövning. 
 
Andelen äldre i Täby ökar och därmed behovet av hemtjänst och boenden för äldre. Hur 
hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. När egna krafter inte längre förmår och 
eget boende inte längre fungerar så ska det finnas en äldreomsorg i Täby som står för hög 
kvalitet och långt driven professionalism. En grund för en sådan äldreomsorg är en ekonomi i 
balans, vilket förutsätter att verksamheterna drivs innovativt och kostnadseffektivt. Det är 
därför vi är för en mångfald utförare av välfärdstjänster, där kommunens egna verksamheter 
konkurrerar på lika villkor. Det är också därför en särskild kvalitetspeng har införts för 
äldreboenden och hemtjänst. 
 
Vi vill förebygga att äldre fastnar i dåligt anpassade bostäder och social isolering. Vi vill särskilt 
prioritera och välkomna entreprenörer att utveckla nya innovativa boendeformer för äldre, 
såsom trygghetsbostäder med gemensamhetslokaler. Ett varierat utbud av lägenheter är 
viktigt för äldre som vill flytta från villa eller radhus. Seniorcenter i Täby centrum är ett exempel 
på en framgångsrik satsning som syftar till att stimulera förmågor och minska isolering. 
Seniorcenters verksamhet och lokaler har under den nuvarande mandatperioden kraftigt 
expanderats. 
 
Äldreomsorgen ska vara trygg och väl sammanhållen. Det finns idag allt för många trösklar 
mellan olika aktörer, det är inte acceptabelt när sköra äldre faller mellan stolarna och inte får 
en sammanhållen vård och omsorg utifrån sina behov. Geriatrik, hemsjukvård, boenden och 
hemtjänst måste vara bättre sammanhållen. Täby kommun ska särskilt prioritera samverkan 
med landstinget för att få en bättre fungerande äldrevård. 
 
Uppdrag 2019: 

 Socialnämndens föreningsbidrag till ideella organisationer fördubblas genom en 
särskild satsning på ökad trygghet och gemenskap 

 En utredning ska genomföras om kommunala hemtagningsteam i samband med 
utskrivning från slutenvården 

 
 
Under mandatperioden: 

 Äldreomsorgen i Täby ska alltid vara i länets absoluta toppklass 
 Seniorcenter ska värnas och successivt utvecklas. Ytterligare ett Seniorcenter ska 

etableras 
 Tillgången till olika typer av boenden för äldre ska förbättras. Nya innovativa 

boendeformer för äldre välkomnas och ska ges särskild prioritet 
 Den tidigare överenskommelsen gällande andelen platser i boenden som drivs i 
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kommunal regi gäller fortsatt. Under mandatperioden kan överenskommelsen behöva 
ses över, bl a beroende på situationen på marknaden och nya kompletterande fakta 

 En sammanhållen äldrevård och tät samverkan med landstinget ska prioriteras 
 Alla äldre har rätt till god och näringsrik mat. Tillagningskök vid varje nybyggt vård- och 

omsorgsboende ska ges hög prioritet 
 Fortsatt utveckling av biståndsbedömningen med fokus på service, handläggningstider 

och rättssäkerhet 
 
Bostäder och närmiljö 
I Täby ska stadens goda kvaliteter och service förenas med närhet till en god miljö, en ostörd 
natur och friska vattenområden. Stadsbyggnadsplaner ska utgå från Täbybornas önskemål 
och behov. För att bevara halva Täby grönt ska ny bebyggelse i första hand koncentreras till 
Täby Park, Arninge-Ullna och Roslags Näsby samt genom förtätning av Täbys centrala delar 
och stadsdelscentra. 
Täby är, och ska fortsätta att vara, staden på landet och en bra kommun att bo, arbeta och 
leva i med hög livskvalitet. 
 
Alliansen slår vakt om närheten till naturen samtidigt som vi vill att de centrala delarna ska 
utvecklas. 
 
Vid all nybyggnation vill vi uppmuntra olika bostadsformer med god stadsmässig arkitektonisk 
utformning och i miljömässig framkant. I nya och befintliga bostadsområden ska olika former 
av samhällsservice tillföras, såsom affärer, förskolor, skolor, äldreboenden och kollektivtrafik. 
Vi vill också slå vakt om våra historiskt och kulturellt intressanta byggnader och områden 
genom en bevarandeplan. 
 
Vi värnar kommunens villaområden och kommer inte att bidra till att villatomter slås samman 
för att ersättas av stora flerfamiljshus. 
 
Uppdrag 2019: 

 Ny översiktsplan för Täby ska påbörjas för att säkerställa en hållbar tillväxt och 
bevarandet av halva Täby grönt 

 Ett kulturmiljöprogram för Täbys historiskt och kulturellt intressanta byggnader och 
områden ska påbörjas 

 
Under mandatperioden: 

 Ny bebyggelse ska i första hand koncentreras till Täby Park, Arninge-Ullna och 
Roslags Näsby samt genom förtätning av Täbys centrala delar och stadsdelscentra 

 Vid nybyggnation ska trafikanalyser genomföras innan byggnation påbörjas – negativa 
trafikeffekter ska minimeras 

 Villakaraktären ska bevaras i våra småhusområden 
 En mångfald av boendeformer uppmuntras, såväl hyres- och bostadsrätter som 

ägarlägenheter eller äganderätt 
 10-15 procent av nya lägenheter ska vara hyresrätter 
 Utvecklingsprogram för lokala stadsdelscentrum ska genomföras i Täby kyrkbys 

centrum, Skarpängs centrum, Gribbylunds centrum och Näsbyparks centrum. 
Centrumutveckling ska ske för att främja trivsamhet och utan överexploatering 

 En utredning, i kombination med en medborgardialog, om utvecklingen av 
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Gripsvallsområdet ska göras i syfte att förstärka den gröna kilen, skapa en grön entré 
samt kunna bygga längs Täbyvägen och Fjätursvägen med villor och radhus 

 Nya metoder för lägre byggkostnader ska prövas, andra kommuners arbete för att 
åstadkomma lägre byggkostnader ska särskilt studeras 

 De stora barriäreffekter som Roslagsbanans Österskärsgren och E18 utgör bör på sikt 
byggas bort. Vi vill se en passage mellan Täby Park och Centralparken för att minska 
motorvägens barriäreffekter 

 
Grönområden, parker och badplatser 
Täby ska förbli en trivsam och trygg kommun att bo i med närhet till naturen. Vi ska värna våra 
större sammanhängande grönområden och bevara halva Täby grönt. Vi ska fortsätta att 
arbeta med grönplanens målsättning att det ska finnas en park i någon form inom 250 meter 
och ett större grönområde inom 2 km från en bostad. Vi ska fortsätta att arbeta med 
upprustningen av våra parker och lek-ytor. I Täby ska det inte vara längre till en allmän lekpark 
än 500 meter från bostaden. 
 
Uppdrag 2019: 

 Befintliga badplatser ska inventeras och vid behov åtgärdas. Även åtgärder för att få 
bort kanadagäss från badplatserna ska prioriteras 

 
Under mandatperioden: 

 Bevara halva Täby grönt och fortsätt utveckla och knyta samman våra grönstråk. Ett 
prioriterat grönstråk är från Stolpaskogen och ned till Stora Värtans stränder 

 En park ska finnas inom 250 meter från bostaden, lekpark ska finnas inom 500 meter 
från bostaden, större grönområde ska finnas inom 2 km från bostad 

 Badplatser ska anläggas vid Ullnasjön, Vallentunasjön och Näsbyviken - rena 
badplatser med ett attraktivt strandliv såsom caféer och aktiviteter 

 Förutsättningar för nya strandpromenader runt Näsbyviken till Djursholm respektive 
längs med södra Ullnasjön ska utredas 

 Reservatsförslag för Mörtsjön-Hagby respektive Stolpaskogen ska tas fram enligt 
miljöprogrammet 

 Arbetet med att anlägga en strandpromenad runt Vallentunasjön ska fortsätta 
 Fler stadsnära odlingslotter i samarbete med föreningar 
 Hundlekplatser i samarbete med föreningar ska finnas tillgängliga i fler kommundelar 

 
Miljö och klimatstrategi 
Vi prioriterar miljöfrågorna. Vi arbetar brett och aktivt inom många miljöområden och har i den 
senaste miljömätningen fått goda resultat. Vårt mål är att komma bland de 10 främsta i landet. 
Alla verksamheter ska ha miljömål. 
 
Målet om en giftfri miljö är ett av de viktigaste nationella miljömålen. I dag sprids kemikalier i 
våra vattendrag som hotar både växter och djur och i slutändan även oss själva. För att nå en 
giftfri miljö är det viktigt att arbeta med allt från avfallsfrågor och byggmaterial till förorenade 
områden. 
 
Täby ska vara en föregångskommun som visar att tillväxt kan ske på ett hållbart och 
miljövänligt sätt. Bebyggelse och verksamheter kan, genom koncentration i kombination med 
en god kollektivtrafik, bidra till en mer effektiv hushållning av regionens naturresurser. Täby 
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ska aktivt arbeta med bullerdämpande åtgärder och på sikt behöver vi också kraftiga åtgärder 
för att hantera våra barriärer såsom E18 och Roslagsbanan. Det behövs både för att minska 
buller och binda ihop olika områden men också för rekreation. 
 
Vi vill fortsätta utveckla en klimatstrategi för hur kommunen långsiktigt kan minska sitt 
beroende av fossila bränslen. Den pågående utbyggnaden av konkurrensutsatt fjärrvärme i 
Täby är ett exempel på klimatsmart utveckling, innebärande att Täby kommun bygger ut 
fjärrvärmenätet med utgångspunkt i att det ska råda fri konkurrens om att erbjuda själva 
värmen. Var ny produktion av fjärrvärme ska etableras får beslutas efter genomförda 
utredningar. 
 
Vi värnar om halva Täby grönt och vill därför ha gröna sammanhängande stråk i hela 
kommunen. 
 
Täby kommun äger mycket skog och mark. Det gamla odlingslandskapet och de värdefulla 
betes- och ängsmarkerna kan inte nog uppskattas. Genom skogsbruks-, naturparks- och 
landskapsplanerna kan Täbys skogar skötas för att ge biologisk mångfald, rekreativa värden 
och ekologiska spridningssamband. 
Avfallshanteringen i kommunen ska fungera, därför behövs fler återvinningsstationer och 
ytterligare en återvinningscentral i norrort. Andelen sopsortering behöver öka och framförallt 
matavfall som kan bli både fordonsgas och biologisk gödsel. 
  
Uppdrag 2019: 

 Förutsättningar för ytterligare en artrik kraftledningsgata ska utredas 
 
Under mandatperioden: 

 Täby kommun ska i miljöranking vara en av landets topp 10 kommuner senast 2022 
 Miljövänlig fjärrvärme ska ges fortsatt hög prioritet för att långsiktigt säkra kapaciteten 
 Klimatstrategin för att minska beroendet av fossila bränslen ska utvecklas 
 Andelen matavfall från hushåll som samlas in ska öka 
 Förutsättningar för att införa en kemikalierådgivning i samarbete med andra aktörer ska 

utredas 
 Återvinningsstationer ska hållas i god ordning och finnas inom alla kommundelar. 

Möjlighet till fastighetsnära återvinning av fler fraktioner ska prioriteras. 
 En ny återvinningscentral i nordost bör etableras för att minska trycket på Hagby 

återvinningscentral 
 Bullerskyddsprogrammet ska utvecklas 
 Bullret från E18 och Roslagsbanan ska minska 
 Utbyggnad av laddplatser för elbilar i kommunen ska fortsätta. Kommunen ska beakta 

platser för snabbladdning och laddplatser i nybyggda områden 
 Kommunen ska arbeta för att minska miljöbelastningen på våra sjöar, vattendrag och 

Stora Värtan 
 För att kommunens skogar ska bli mer tillgängliga och för att öka den biologiska 

mångfalden behövs både s k luckhuggning och nyplantering. Det innovativa arbetet 
med artrika kraftledningsgator ska fortsätta och utökas 

 Nya inflygningsvägar till Arlanda som ökar bullret i Täby ska motarbetas 
 
Kollektivtrafik och infrastruktur 
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Vi ska ha ett tillgängligt och välfungerande trafiksystem som ger människor smidig tillgång till 
arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Olika grupper har olika behov som behöver 
tillgodoses. För företagsamheten är en mycket viktig faktor att det finns effektiva 
kommunikationer. Det ska vara enkelt att åka kollektivtrafik till och från arbetsplatsen. 
 
Stora krav kommer att ställas på infrastrukturen när nya bostadsområden successivt byggs ut. 
Trafiklösningar i centrala Täby måste ges särskild prioritet. Med utbyggnaden av Täby Park 
och en ny simhall måste särskilt trafiksituationen på Stora marknadsvägen från Täby Centrum 
ses över för att förbättra trafikflödet. Vid cirkulationsplatsen 
Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen och Stora Marknadsvägen måste det byggas en 
gångtunnel för att förbättra trafikflödet mot E18 och Täby Centrum. Likaså måste avfarten från 
Norrortsleden till Bergtorpsvägen byggas om för ett bättre och säkrare trafikflöde. 
 
Alliansen i Täby har varit starkt pådrivande för att få till en förlängning av Roslagsbanan till 
Stockholms Central. Projektet kommer att ge stor reseffekt och underlätta resandet för många 
Täbybor. Nu går vi vidare och prioriterar i första hand en förlängning av Roslagsbanan till 
Arlanda. Det är också angeläget att kollektivtrafiken utvecklas på natten. 
 
Bilar och framkomlighet i centrala Täby 
När vi bygger stad i centrala Täby planerar vi för ett samhälle där vardagen ska fungera med 
färre bilar men vi tror inte på ett bilfritt samhälle. Bilen ger frihet och får livspusslet att gå ihop. 
Därför måste trafiken fungera varje dag. Villkoren för biltrafiken förändras samtidigt när 
centrala Täby växer och förtätas. Det kan innebära att biltrafiken får mindre yta i gaturummet 
till förmån för gång-, cykel och kollektivtrafik alternativt att kollektivtrafiken ges egna körfält 
längs hårt belastade vägsträckor. Nya tekniska innovationer ska välkomnas och prioriteras. 
Säkra skolvägar 
Vi vill fortsätta att utveckla det s k ”Skolvägsprojektet” som syftar till att göra skolvägarna för 
barnen tryggare. Genom alternativa avlämningsplatser kan trafiken minska kring skolor på 
morgon och eftermiddag. 
 
Under mandatperioden: 

 Förlängningen av Roslagsbanan till Stockholms Central ska genomföras enligt godkänt 
avtal mellan nordostkommunerna, staten och landstinget 

 Arbeta för att Roslagsbanan förlängs till Arlanda 
 En gångtunnel ska byggas vid cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen 

och Stora Marknadsvägen 
 Lokala bussförbindelser till Roslagsbanans stationer ska utökas, flera nya lokala 

busslinjer ska dras till Roslags Näsby, t ex från Skarpäng och Näsbypark 
 Utveckla busstrafiken inom Täby till och från stadskärnan 
 Stimulera ytterligare införande av digitala system för trafikstyrning 
 Bättre kommunikationer västerut mot Sollentuna-Kista 
 Verka för båtpendling från Hägernäs, Näsbypark och Viggbyholm till Stockholm 
 Avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen ska få ett bättre och säkrare trafikflöde 
 Ökad trafiksäkerhet för barn genom trafikdialog med boenden i närområden. Fortsatt 

satsning på det s k ”Skolvägsprojektet” 
 En ny infart till Skavlöten från Arningevägen ska prioriteras 
 Servicelinjen för äldre ska ses över och utvecklas till fler stationer och en mer 

regelbunden tidtabell 



 Bilaga 1 till VP 20 16(19) 

2020-05-18 

 

 

       
 
 

 

 
Infartsparkeringar  
Infartsparkering för både bil och cykel, i kombination med en ökad och effektivare 
kollektivtrafik, minskar rusningstrafiken på vägarna. Det totala antalet infartsparkeringar i Täby 
kan öka genom samarbete med olika aktörer som har stora parkeringsytor, t ex handelscentra 
i närhet till kollektivtrafik. Mindre infartsparkeringar ska finnas vid Roslagsbanans stationer och 
större infartsparkeringar kan anläggas i Arninge, Täby Park, Roslags Näsby och i Karby. 
 
Under mandatperioden: 

 Nya infartsparkeringar ska etableras i Täby Park, Roslags Näsby, Arninge och Karby 
 Mindre infartsparkeringar ska anläggas vid Roslagsbanans stationer 

 
Cykel 
Det ska bli enklare att cykla i kommunen genom nya gång- och cykelbanor inom och mellan de 
olika kommundelarna. De nya cykelbanorna ska länkas till det regionala cykelvägnätet. För att 
underlätta arbetspendling vill vi bygga en korsningsfri cykelväg, en ”cykelstrada”, genom 
kommunen från Arningeleden och söderut till Stockholm city. Driften av viktiga cykelstråk, i 
form av snöröjning och sandupptagning, ska skötas på ett sätt som möjliggör cykling året runt. 
För att underlätta för cyklisterna ska skyltningen förbättras. Cykelparkeringar vid stationer och 
hållplatser ska utvecklas för att främja kombinerade resor med cykel och kollektivtrafik. 
 
Under mandatperioden: 

 En ”cykelstrada” bör byggas in mot Stockholm och på sikt västerut. Normal cykling och 
snabbcykling separeras genom linjemarkering 

 Bättre framkomlighet genom bättre skyltning 
 Regional förhandling om cykelstråk ska välkomnas 
 Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska cykelparkeringar anläggas 

 
Funktionsnedsatta och LSS 
För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt eller socialt, och behöver 
stöd från samhället ska det finnas en kompetent och professionell socialtjänst. 
 
Alliansen införde det särskilda kommunala bostadstillägget (KBF) för personer som ges 
insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). KBF har 
möjliggjort att personer som är fullständigt beroende av offentligt stöd har fått en ekonomi i 
balans. Syftet med bidraget var att förhindra att personer med insatser enligt LSS skulle 
tvingas söka försörjningsstöd eller vara hänvisade till anhöriga för sin försörjning. 
 
Under mandatperioden kommer frågan om nya boenden för personer med insatser enligt LSS 
vara i fokus. Det är särskilt angeläget att unga personer i gruppen ges möjlighet att flytta till ett 
eget boende med särskilda stödinsatser. 
 
Uppdrag 2019: 

 Det kommunala bostadstillägget (KBF) för vissa funktionshindrade ska vara kvar och 
ses över för att säkerställa att syftet med bidraget uppnås över tid. Storleken på 
habiliteringsersättningen ska i sammanhanget övervägas 

 Nya boenden för yngre personer med insatser enligt LSS har under tid planerats men 
genomförandet har varit för långsam och i delar otillräcklig. Nya driftsformer ska därför 
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förutsättningslöst prövas för att i närtid öka antalet nya boenden 
 
Under mandatperioden: 

 Särskilt fokus ska sättas på kvaliteten inom LSS-området. En kvalitetspeng ska utredas 
 Se möjligheterna och inte fokusera på hinder när det gäller att få in unga med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Samarbete ska inledas med näringslivet. 
 Utveckla möjligheten för personer med funktionsnedsättning att utöva kultur och idrott. 

Täby kulturskola ska vara öppen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
 Fortsatt medlemskap i Funkisglädje 
 För att underlätta för sökande ska behovet av en funktion för koordination av insatser 

utredas 
 
Idrott och fritid 
Täby har ett rikt idrottsliv och är en viktig del av vårt samhälle. Den stärker livskvaliteten, ger 
trygghet och skapar gemenskap. För många ungdomar är idrottsutövande ett verktyg för att 
förverkliga livsdrömmar. Idrott lägger grunden till en god hälsa och sunda vanor. I takt med att 
Täby växer är det viktigt att även fortsättningsvis kunna erbjuda en aktiv fritid. 
 
Vår inriktning är att barn och ungdomar ska prioriteras. Det är av stor vikt att både pojkars och 
flickors fritidsintressen tillvaratas, inte minst inom idrotten. Det ska finnas goda förutsättningar 
för såväl organiserad idrott som spontanidrott. 
Vi ser båtlivet som en viktig del av Täby. Kommunens båtklubbar gör en viktig insats för att 
möjliggöra en aktiv fritid i Stockholms skärgård. Alla vill inte vara medlemmar i en båtklubb och 
det bör därför finnas valfrihet för den som vill ta hand om sin båt själv. 
 
Ridsporten är viktig och bidrar till att många ungdomar får en meningsfull fritidssysselsättning. 
Ridvägar och hästhagar ska värnas. 
 
Uppdrag 2019: 

 Täby friluftsområden ska fortsätta utvecklas i enlighet med Friluftsprogrammet. 
Däribland nytt elljusspår i Skavlöten/Täby IP och förbättrade spår och belysning vid 
Erikslund och Ella gård 

 Kommunens behov av idrottshallar och idrottsplatser ska inventeras i dialog med 
föreningarna 

 Aktivitetsbidraget ska höjas 
 
Under mandatperioden: 

 Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar 
 En ny motorik- och gymnastikhall ska anläggas på lämplig plats i kommunen. Den nya 

hallen ska även vara anpassad för funktionsnedsatta 
 En ny simhall kommer anläggas och ges fortsatt prioritet 
 Tibblevallen ska renoveras för att i det korta perspektivet hålla nödvändig standard. 

Anläggningens framtida skick och placering ska särskilt utredas 
 Ytterligare en s k ”friplass” ska anläggas i kommunen. En friplass är en friidrottsarena i 

det mindre formatet och ska erbjuda goda förutsättningar för friidrott och öka 
möjligheterna för spontanidrott 

 För nya idrottsanläggningar ska samverkan ske med närliggande kommuner, särskilt 
för idrotter med få utövare eller vid förväntad svag driftsekonomi 
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 Kommunens badplatser ska löpande underhållas och kvalitetsstämplas. Ramper för 
funktionsnedsatta på utvalda badplatser ska utredas och övervägas 

 En fritt tillgänglig båtramp ska anläggas i kommunen (Stora Värtan). Det rörliga båtlivet 
ska värnas, fortsatt utveckling av hamnanläggningar 

 Tornön ska göra mer tillgänglig för det båtburna friluftslivet 
 Privat service vid allmänna platser ska uppmuntras (bad, parker) 
 Fler utegym ska anläggas 
 Kommunens samverkan med det lokala föreningslivet ska utvecklas 
 Ullnabackens öppnande ska prioriteras 

 
Kultur 
Vi vill se ett levande kulturliv i hela Täby. Täbyborna ska ha tillgång till kultur oavsett ålder eller 
bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och har ett stort egenvärde. Den bidrar till 
förståelse, bildning och utveckling. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra 
förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning. 
 
Biblioteken är en viktig del i att tillgängliggöra kulturen. Därför vill vi att biblioteken ska 
användas mer för olika litteraturträffar, konstutställningar, barnteater och andra kulturella 
aktiviteter. Vi har satsat stort på upprustning av bibliotekshuset i Täby Centrum som numera är 
Täby kulturhus. Vi vill att kulturhuset ska vara en levande kulturell mötesplats för alla åldrar. Vi 
tycker att kulturutbudet i Täby hela tiden ska utvecklas och vill se en stor variation och bredd 
av det som erbjuds i Täby kulturhus. Vi tycker det är viktigt med scener för olika arrangemang. 
Därför vill vi utveckla både scenen i kulturhuset och Tibble teater så att olika former av 
scenkonst kan erbjudas. Med digitalisering vill vi också se fler typer av kulturupplevelser, t ex 
direktsänd opera. Ett rikt och levande kulturliv är viktigt för oss Täbybor. Vi vill att kulturen i 
Täby i en nära framtid ska vara utmärkande för hur Täby uppfattas. 
 
Täbys barn och unga har tillgång till olika kulturella upplevelser genom skapande förskola och 
skola. Täby erbjuder också mötesplatser för barn och ungdomar som vi vill att fler ska 
använda. Därför vill vi se över öppettider och åldersgränser för en ökad tillgänglighet. Det är 
viktigt att alla Täbybor erbjuds en möjlighet till kulturupplevelser. 
 
Kulturskolan är en viktig del av Täbys kulturliv. Det är genom kulturskolan som många unga 
Täbybor får sin första kontakt med kulturen. Kulturskolan ska vara en del av den regionala 
samverkan. Kulturskolan ska fördjupa samarbetet med grundsärskolan och Täbys övriga 
grundskolor. 
 
Vi har en historia att vara stolta över. Vi vill att kulturarvet vårdas och värnas för kommande 
generationer. Vi vill utveckla Runriket, synliggöra gravfält och andra platser som bär Täbys 
historia. Därför vill vi fördjupa samarbetet med föreningar som levandegör vårt kulturarv. 
 
När kommunen utvecklas är det viktigt att bygga klokt. Hänsyn ska tas till det kulturarv som 
finns och det som skapas för framtiden. Värdefull äldre bebyggelse, från 1700-tals slott till 
1900-tals arkitektur, ska bevaras. 
 
 
Under mandatperioden: 

 Kommunens nya kulturhus ska fortsätta att utvecklas 
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 Tibble Teater ska utvecklas för att även i framtiden vara ett av naven i kommunens 
kulturliv 

 En utveckling av Ensta krog som mötesplats för kultur och fritid ska utredas 
 Föreningar som levandegör vårt kulturarv ska ges särskild prioritet 
 Karby gård ska värnas och utvecklas 
 ”Runriket” ska göras mer tillgänglig för besökare och skolklasser. Platser som särskilt 

bär Täbys historia ska synliggöras, t ex genom organisationer som främjar lokal turism 
 
Täby den 31 okt 2018 
 
 
Erik Andersson (M)   Hans Ahlgren (L) 
Gruppledare    Gruppledare 
 
 
Annica Nordgren (C)   Tobias Karlström (KD) 
Gruppledare    Gruppledare 
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Bilaga 2. Alliansuppdrag mandatperioden 2019-2022 

Kommentarerna som anges för varje uppdrag är en sammanfattning av läget 
inom samtliga nämnder som arbetar med uppdragen (i de fall flera nämnder är 
inblandade). Status per 31 december rapporterat i årsredovisning 2019.    

 

Det ska fungera 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS En utredning med syfte att utvärdera 
Kontaktcenter och för att uppnå en 
högre servicenivå ska genomföras. 

2019-01-01 
2019-06-30 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar En utvärdering av kontaktcenter har gjorts i syfte att skapa en nulägesbild och sä-
kerställa fortsatt utveckling mot den förväntade målbilden om att uppnå högre servicenivå. Uti-
från utvärderingens rekommendation har ett förbättringsarbete påbörjats som bl.a. innebär nya 
målbilder, en löpande kundundersökning, höjning av servicenivån, förbättrade ärendehanterings-
processer, ny dialogmodell tillsammans med verksamheterna m.m. 

KS Underhållsplanen för kommunens an-
läggningar, fastigheter och lokaler ska 
uppdateras och utvärderas med åt-
gärdsplaner. Underhåll av kommunens 
fastigheter ska prioriteras. 

2019-01-01 
2020-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Arbetet med framtagande av underhållsplaner för kommunens fastigheter pågår 
och beräknas bli klart våren 2020. Fleråriga underhålls- och reinvesteringsplaner har tagits fram 
inom flera driftområden (t ex vatten och avlopp). Komplettering av underhållsplaner/reinveste-
ringsplaner pågår. 

SBN Trafiken ska fungera varje dag. Gatuar-
beten av olika slag ska vara koncentre-
rade och effektivt tidsatta. Trafikana-
lyser ska göras i tillräcklig omfattning 
och i tillräckligt god tid så att tillväxt 
och trafiklösningar hänger ihop. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar För att underlätta reseplaneringen för invånare, företagare och besökare har en di-
gital planeringskarta med information om arbeten som genererar trafikstörningar tagits fram och 
den kommer att göras tillgänglig på Täby kommuns hemsida. Täby har även anslutit sig till Tra-
fikverkets tjänst Trafiken.nu där större trafikstörningar finns inlagda. Även Trafiken.nu kommer 
att göras tillgänglig från kommunens hemsida. 
 
Kontroller av vägarbeten intensifieras från och med 2020, inklusive kontroll att tydlig skyltning 
finns vid vägarbeten. 
 
Under 2019 har trafikanalyser för bland annat för Täbyvägen, Stora Marknadsvägen, Hägernäs 
och Arninge genomförts. Under 2020 utreds trafikplats Täby kyrkby och Lahällsvägen som bl.a. 
påverkas av utbyggnaden av Näsby slott samt kommande planer för Näsby park stadsdelscent-
rum. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Kontinuerlig uppföljning av beslutade 
kvalitetsmål ska prioriteras av kommu-
nens tillsyns- och avtalsenheter. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Täby kommun har antagit ett program för uppföljning av verksamhet i privat och 
kommunal regi för mandatperioden 2019-2022. Enligt programmet ska varje nämnd ta fram en 
plan för uppföljning. 
 
I de avtal som tecknas ställs krav på kvalitet som går i linje med beslutade kvalitetsmål. Syste-
matisk uppföljning av avtal och tillsyn utvecklas, vilket ska bidra till kvalitetsutveckling oavsett 
regi. 
 

KS Bemötande och service till Täbybor ska 
bli bättre. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar 

Frågan har varit högprioriterad under året. I ett första led har service och bemötande definierats 
så som att service är vad vi gör och bemötande är hur vi kommunicerar medan vi utför vår ser-
vice. Kommunikation, dialog, service och bemötande är en nyckel för det fortsatta utvecklingsar-
betet. Genom dialogen fångar vi upp behoven hos våra invånare och företag. Invånare och före-
tagare i Täby ska uppleva att det är enkelt att ha kontakt med kommunen, att det fungerar i varje 
kontakt samt att kommunens medarbetare har ett professionellt och trevligt bemötande. 

I syfte att öka kommunens service och bemötande är ett flertal aktiviteter påbörjade, bl.a. utbild-
ningen ”Förenkla helt enkelt”, ny ärendehanteringsprocess (gemensamt ansvar mellan kontakt-
center och verksamheten), inspirationsföreläsningar, kundundersökningar, områdesdialoger 
m.m. 

SON En utredning om hemtjänstens ersätt-
ningssystem ska genomföras. 

2019-01-07 
2019-06-12 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar En utredning har genomförts. Resultatet av intervjuer med brukare, utförare, bi-
ståndshandläggare, politiker med flera har sammanställts i en rapport som presenterades för so-
cialnämnden vid juni månads sammanträde. 
 
Sammanfattningsvis går det inte att påvisa några säkerställda samband mellan hemtjänstens er-
sättningssystem som sådant och brukarnas upplevelse av kvalitet (uttryckt i sammantagen nöjd-
het i den nationella brukarundersökningen). 
 
I rapporten ges också förslag på utvecklingsområden, bland annat att utveckla information om 
ersättningsmodellen till utförare. Dessa kommer att hanteras inom socialnämndens löpande ar-
bete. 

 

  



  
 2020-05-18 

 

3(30) 

Ekonomi och skatt 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Vi ska ständigt eftersträva att vara en ef-
fektiv kommun. En extern utredning ska 
analysera kommunens centrala admi-
nistration och identifiera möjliga kost-
nadssänkningar. 

2019-05-01 
2019-12-31 

 Pågående 
med avvikelse 

Kommentar En extern utredning har genomförts under hösten 2019. Under våren 2020 kommer 
kommunledningskontoret att rapportera vilket arbete som genomförts och kommer att genomfö-
ras för att få en effektiv central administration. 

KS Markförsäljningar ska huvudsakligen fi-
nansiera ny kommunal infrastruktur, 
såsom vatten, avlopp och vägar som 
krävs vid nybyggnation. 

2019-05-06 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Infrastrukturutbyggnad i samband med exploateringsprojekten har under året finan-
sierats i möjligaste mån genom markförsäljning. 

KS Fortsatt effektivisering av kommunens 
verksamheter genom nya innovativa 
lösningar med fokus på hållbarhet och 
förbättrad service för Täbyborna. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Förhållningssätt med fokus på hållbarhet och förbättrad service beaktas i all plane-
ring och i alla projekt. Kommunen bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla och effektivi-
sera processer och arbetssätt i syfte att förbättra och effektivisera servicen gentemot kommunin-
vånarna, bland annat genom att införa digitala ansökningar inom en rad områden. 
 
Exempel under 2019 är filmen "Jag är Täby " som beskriver de pedagogiska vägval som har 
gjorts inom kommunal verksamhet. Medborgardialoger är planerade vid alla organisationsföränd-
ringar inom utbildning, kartläggning av behov av nya e-tjänster för invånare pågår.  

Kultur 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS 
KFN 

Kommunens nya kulturhus ska fortsätta 
att utvecklas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 har arbetet kring utökade lokaler för kultur och fritids verksamhet inten-
sifierats i Täby kulturhus. 
 
En programgrupp, med representanter från kulturhusets olika verksamheter, tillsattes under 
2019. I syfte att lyfta kulturhuset och marknadsföra dess verksamheter för invånare i Täby arran-
gerades kulturhusets dag lördagen den 9 november. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS 
KFN 

Tibble Teater ska utvecklas för att även i 
framtiden vara ett av naven i kommu-
nens kulturliv. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 har arbete med tillgänglighetsanpassning påbörjats avseende förbätt-
rad plats för rullstolar i salongen och bättre åtkomst till scenen. 
 
Föreställningar, både i egen regi och av externa aktörer, har genomförts för både yngre och 
äldre besökare. Utbudet har inkluderat direktsänd opera, teater-, musik-, dans- och nycirkusföre-
ställningar. Under februari deltog kommunen i den regionala cirkusfestivalen Cirkus Mania, som 
en av åtta spelplatser för svenska och internationella gästspel. 

KFN En utveckling av Ensta krog som mötes-
plats för kultur och fritid ska utredas. 

2020-01-01 
2020-12-31 

 Ej påbörjad 

Kommentar Planerad start 2020. 

KFN Föreningar som levandegör vårt kultur-
arv ska ges särskild prioritet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 har ett flertal kulturevenemang ägt rum i nära samarbete med Täbys 
kulturföreningar, såsom Nationaldagen, Runrikets dag och midsommarfirandet i Rönninge by. 
 
Utöver detta erhåller Täbys kulturföreningar arrangemangsbidrag från kommunen för ett flertal 
olika arrangemang, bland andra Spelmansstämman, Stora byfesten och öppna ateljéer. 
 
Kommunen har ett kontinuerligt samarbete med Täby Hembygdsförening när det gäller olika frå-
gor om Täbys historia och Runriket. I april genomfördes det årliga dialogmötet med samtliga kul-
turföreningar i kommunen. 

KS 
KFN 

Karby gård ska värnas och utvecklas. 2019-01-01 
2020-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Renovering av västra flygeln har genomförts under 2019. Huvudbyggnaden renove-
ras under sommaren 2020. 
 
Dialog förs kontinuerligt med föreningen Karby gård, vars evenemang marknadsförs i kommu-
nens olika informationskanaler. Föreningen får ett årligt verksamhetsbidrag från kommunen för 
sin verksamhet. 
 
Den 6 juni firades nationaldagen traditionsenligt på Karby gård och lockade många besökare i 
sommarvärmen. 

KFN ”Runriket” ska göras mer tillgänglig för 
besökare och skolklasser. Platser som 
särskilt bär Täbys historia ska synliggö-
ras, t ex genom organisationer som 
främjar lokal turism. 

2019-01-01 
2021-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 har en översyn av hela Runriket genomförts tillsammans med Vallen-
tuna kommun. En besiktning har utförts av entrén till Runriket vid Jarlabankes bro, samtliga skyl-
tar har bytts ut i paviljongen och vissa delar i byggnaden har rustats upp. Under 2020 kommer 
även vissa delar av vegetation, belysning och andra delar på platsen att åtgärdas. 
 
Lärarhandledning avseende Runriket för skolor finns tillgänglig på kommunens hemsida och 
skolguidningar har genomförts i samarbete med Stockholms läns museum. Dockan Estrid är ut-
lånad till vikingamuseet Vikingaliv. Målsättningen är att Estrid kommer tillbaka till Täby under 
hösten 2020. 
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Omsorger om personer med funktionsnedsättning 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

SON Det kommunala bostadstillägget (KBF) 
för vissa funktionshindrade ska vara 
kvar och ses över för att säkerställa att 
syftet med bidraget uppnås över tid. 
Storleken på habiliteringsersättningen 
ska i sammanhanget övervägas. 

2019-01-01 
2019-05-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Modellen med KBF har reviderats och resulterat i att det från och med den 1 juli 
2019 inte längre finns något tak för KBF, vilket får en positiv ekonomisk effekt för brukare med 
låg inkomst och hög hyra. Under 2019 har habiliteringsersättningen höjts tillfälligt med stöd av 
statliga stimulansmedel. Några motsvarande medel för 2020 har ännu inte aviserats.  

SON Nya boenden för yngre personer med 
insatser enligt LSS har under tid plane-
rats men genomförandet har varit för 
långsamt och i delar otillräckligt. Nya 
driftsformer ska därför förutsättnings-
löst prövas för att i närtid öka antalet 
nya boenden. 

2019-01-07 
2019-05-15 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Socialnämnden har utrett frågan, som dels handlar om vem som ska bygga nya bo-
enden, dels vem som ska driva verksamheten. De alternativa driftformer som kan komma i fråga 
(upphandling enligt lag om offentlig upphandling LOU eller valfrihetssystem enligt LOV) bedöms 
inte kunna generera några nya platser i närtid, bland annat därför att intresset från marknaden är 
osäkert. 
 
Med anledning av detta föranleder frågan inte några ytterligare åtgärder från socialnämnden i 
nuläget. Behovet av bostäder med särskild service redovisas i den årliga behovsprognos som 
utgör ett underlag i den kommunövergripande boendeplaneringen. 

SON Särskilt fokus ska sättas på kvaliteten 
inom LSS-området. En kvalitetspeng 
ska utredas. 

2021-01-01 
2022-12-31 

 Ej påbörjad 

Kommentar Uppdraget kommer att påbörjas under 2021. 

SON Se möjligheterna och inte fokusera på 
hinder när det gäller att få in unga med 
funktionsnedsättning på arbetsmark-
naden. Samarbete ska inledas med nä-
ringslivet. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Socialnämnden har sedan tidigare en pågående samverkan med näringslivet för att 
finna sysselsättning till personer med funktionsnedsättning. Denna samverkan ska fortgå och ut-
vecklas.  
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KFN Utveckla möjligheten för personer med 
funktionsnedsättning att utöva kultur 
och idrott. Täby kulturskola ska vara öp-
pen för barn och ungdomar med funkt-
ionsnedsättning. 

2019-01-01 
2020-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En kartläggning avseende föreningslivets behov kopplat till tillgänglighet i kommu-
nens idrottslokaler är påbörjad. Ett arbete med tillgänglighetsanpassning i kultur och fritids loka-
ler görs. 
 
Under våren har en öppen mötesplats utvecklats på Oasen på torsdagar för målgruppen 16-21 
år. Fokus är hälsa och idrott. 
 
Biblioteket har under hösten genomfört en turné till kommunens särskolor. Syftet var att bjuda in 
till samverkan, informera om vilka tjänster biblioteken kan erbjuda och att undersöka vilka behov 
och önskemål målgruppen har. 
 
I det regionala samarbetsprojektet "Kulturskola över kommungränserna" har Täby, Vallentuna, 
Danderyd, Österåker och Sollentuna inlett diskussioner om ett samarbete kring utökat utbud för 
barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. 

KFN Fortsatt medlemskap i Funkisglädje. 2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Täby kommun kommer fortsatt vara medlemmar i Funkisglädje under mandatperi-
oden. Syftet med Funkisglädje är att bedriva stödjande arbete inom kultur, idrott och fritid för per-
soner med funktionsvariationer. 

SON För att underlätta för sökande ska beho-
vet av en funktion för koordination av 
insatser utredas. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Ej påbörjad 

Kommentar Uppdraget kommer att påbörjas under 2020. 

Idrott och fritid 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KFN Täby friluftsområden ska fortsätta ut-
vecklas i enlighet med Friluftsprogram-
met. Däribland nytt elljusspår i Skavlö-
ten/Täby IP och förbättrade spår och be-
lysning vid Erikslund och Ella gård. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Pågående 
med avvikelse 

Kommentar En utredning avseende insatser och utvecklingsområden i enlighet med friluftspro-
grammet pågår. Viss påverkan av elljusspår i Skavlöten behöver samordnas med planeringen att 
genomföra en ny infart till området.  

 

En plan för nytt elljusspår vid Täby IP är framtagen och behöver få medgivande från kyrkan som 
äger delar av marken. En utredning kopplat till investeringsmedel för belysning och förbättrade 
spår är genomförd avseende Erikslund och Ella gård men finns inte med som investeringsbudget 
för 2020. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KFN Kommunens behov av idrottshallar och 
idrottsplatser ska inventeras i dialog 
med föreningarna. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Arbetet med en anläggningsplan har påbörjats och ska beslutas 2020. Ett dialog-
möte med föreningar om deras behov och önskemål har genomförts under våren 2019. Anlägg-
ningsplanen kommer att ligga till grund för åtgärder och prioriteringar vad gäller både upprust-
ning av befintliga lokaler och vid planering av nya anläggningar. Anläggningsplanen tar bland an-
nat hänsyn till behov från föreningar, befolkningsprognos, bristanalys och omvärldsbevakning. 

KFN Aktivitetsbidraget ska höjas. 2019-01-01 
2019-02-28 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar I kommunens verksamhetsplan för 2019 finns det angivet att aktivitetsstödet ska 
öka. Kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 utökades därför med 2 mnkr för detta ändamål. 
 
I februari 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden att en majoritet av dessa medel ska använ-
das till att stimulera ökat deltagande i föreningslivet för ungdomar i åldern 13-20 år. Resterande 
medel ska gå till en sökbar kvalitetspeng vars syfte är att ge förutsättningar för ökad fysisk aktivi-
tet för denna åldersgrupp. 

KFN Föreningsstöd ska i första hand gå till 
barn och ungdomar. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 har kultur- och fritidsnämndens budget för aktivitetsbidrag utökats med 
1,4 mnkr. Utökningen ska gå till satsningar på barn- och ungdomsidrott. Nämndens totala budget 
för aktivitetsstöd till barn- och ungdomsidrott kommer därmed att öka från 6,6 mnkr till 8 mnkr. 

KS En ny motorik- och gymnastikhall ska 
anläggas på lämplig plats i kommunen. 
Den nya hallen ska även vara anpassad 
för funktionsnedsatta. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 genomfördes förstudier för budget och placering av eventuell motorik-
hall för Täby racketcenter, Täby IP, Vallatorp och Erikslund. Beslut kring lokalisering och eventu-
ell projektstart bereds under våren 2020. 

KS En ny simhall kommer anläggas och 
ges fortsatt prioritet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Detaljplan har vunnit laga kraft och planeringen för upphandling av byggentrepre-
nad och drift av simhall är påbörjad. 

KS Tibblevallen ska renoveras för att i det 
korta perspektivet hålla nödvändig stan-
dard. Anläggningens framtida skick och 
placering ska särskilt utredas. 

2019-01-01 
2020-06-30 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Upphandling avseende renovering av Tibblevallens friidrottsanläggning är slutförd 
men har dragit ut på tiden på grund av överprövning. Planen är att friidrottsanläggningen ska 
vara klar i juni 2020. Avseende framtida planering utreds det kopplat till utvecklingen av Tibble-
Åvatriangeln och strukturplanen för Arninge-Ullna. 

KS Ytterligare en s k ”friplass” ska anläg-
gas i kommunen. En friplass är en friid-
rottsarena i det mindre formatet och ska 
erbjuda goda förutsättningar för friidrott 
och öka möjligheterna för spontanidrott. 

2021-01-01 
2022-12-31 

 Ej påbörjad 

Kommentar Planerad start 2021. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KFN För nya idrottsanläggningar ska sam-
verkan ske med närliggande kommuner, 
särskilt för idrotter med få utövare eller 
vid förväntad svag driftsekonomi. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Täby ingår i regionala nätverk och bevakar kontinuerligt frågan. Det regionala sam-
arbetet med Sollentuna friidrottshall fortsätter med positivt resultat. Täby ingår även i en regional 
samverkan kring Gokart-bana och tider i ishallar. 

KFN Kommunens badplatser ska löpande 
underhållas och kvalitetsstämplas. 
Ramper för funktionsnedsatta på ut-
valda badplatser ska utredas och över-
vägas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Renovering av Rösjöbadet, Ängsholmsbadet, Näsaängsbadet och Hägernäsbadet 
har utförts, t.ex. upprustning av bryggor. Lämpliga platser för tillgänglighetsanpassade ramper 
utreds. Under sommaren 2019 fick Täbyborna ökad service på badplatserna genom renhållning 
och skötsel. 

SBN En fritt tillgänglig båtramp ska anläggas 
i kommunen (Stora Värtan). Det rörliga 
båtlivet ska värnas, fortsatt utveckling 
av hamnanläggningar. 

2019-01-01 
2020-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En utredning av möjlig lokalisering av båtramp pågår och beräknas vara klar under 
2020. Byte av samtliga brygganläggningar i Viggbyholms båthamn pågår och beräknas vara klart 
2020. 

SBN Tornön ska göra mer tillgänglig för det 
båtburna friluftslivet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Utredning av alternativa placeringar av en brygga är genomförd under 2019. 

KFN Privat service vid allmänna platser ska 
uppmuntras (bad, parker). 

2020-01-01 
2021-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Arbete har påbörjats och verksamheter är planerade på flera av badplatserna till 
sommaren 2020 

SBN Fler utegym ska anläggas. 2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 renoverades Ensta krogs utegym. 2019 påbörjades upprustning av 
Skavlötens samt Täby IPs utegym. Besiktning av alla utegym har utförts och investeringsplan är 
framtagen 

KFN Kommunens samverkan med det lokala 
föreningslivet ska utvecklas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Dialog kring olika samverkansområden förs mellan kommunen och föreningslivet. 
En process för hur berörda föreningar ska involveras vid planering av nya anläggningar är påbör-
jad.  

 

Exempel på aktivitet under 2019 som rör samverkan med föreningslivet är en ny lokalfördel-
ningsprincip för ishallar. I kultur och fritids arbete med anläggningsplanen är föreningsperspekti-
vet en viktig del i underlaget. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Ullnabackens öppnande ska prioriteras. 2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Kommunen inväntar att deponin ska avslutas och att avslutningsplanen ska vinna 
laga kraft. Avslutningsplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen. Avslutning av deponin 
bedöms ta minst två år efter avslutningsplanen vunnit laga kraft. 
 
Rödlistad fågelart har hittats och bevarandeåtgärder krävs vid avslutning av deponin, i detaljplan 
för rekreationsanläggning samt i utbyggnad av rekreationsanläggning. 

Valfrihet och kvalitet 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Fortsatt valfrihet i förskola, skola och 
äldreomsorg med kvalitetssäkring och 
årlig uppföljning. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Socialnämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla de valfrihetssystem som 
nämnden ansvarar för. En översyn har gjorts av valfrihetssystemen för hemtjänst och särskilt bo-
ende i syfte att förtydliga uppdrag och villkor. 
 
Former för uppföljning av verksamhet och avtal är också föremål för omstrukturering med ett tyd-
ligare fokus på kvalitetsutveckling och det som skapar kvalitet för brukaren. 
 
Inom utbildningsområdet fortgår och utvecklas det systematiska kvalitetsarbetet. Planering är på-
börjad för en förändrad mötesstruktur för alla huvudmän i kommunen. 
 

KS Politiskt satta kvalitetsmål ska ha 
samma vikt inom den kommunala orga-
nisationen som budget- och ekonomi-
mål. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar I VP-arbetet för 2020 och framåt har tydligare krav på kvalitets- och servicemål 
ställts, något som berört samtliga nämnder. Framöver kommer kommunen att fortsätta att ut-
veckla förhållningssätt med fokus på kvalitet i kundmötet och övriga kvalitetsaspekter. 

KS Kommunen ska upprätta en matpolicy. 2020-01-01 
2022-12-31 

 Ej påbörjad 

Kommentar Behovet av matpolicy handlar om att öka styrningen av de matupphandlingar som 
kommunen genomför t.ex. med avseende på näringsinnehåll i den mat som levereras. Förhåll-
ningssätt som tillämpas i matupphandlingar. 
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Trygghet, lag och ordning 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Väktarpatrullering i kommunens regi 
ska utvecklas. Det ska ske i nära samar-
bete med Polismyndigheten. Patrulle-
ringen ska vara omfattande under se-
mestertider eller när många är bortresta. 
Villaområden och lokala centrum ska 
ingå i bevakningen. Täby Centrums när-
område ska särskilt prioriteras. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Pågående 
med avvikelse 

Kommentar Kommunen har förstärkt bevakningen i samband med de olika loven samt så kal-
lade riskhelger. Väktarbevakningen har arbetat i tät samverkan med polisen och kommunen uti-
från aktuella lägesbilder som tillhandahållits av kommunen och polisen utifrån aktuella brott och 
ordningsstörningar. Väktarbevakningens främsta syfte har varit att verka trygghetsskapande och 
brottsförebyggande i kommunens offentliga miljöer och bostadsområden. 
 
Sett över år 2019 har antalet anmälda bostadsinbrott minskat med 28 procent i jämförelse med 
motsvarande period år 2018. 

KS Kultur- och fritidsnämnden och social-
nämnden, i samarbete med Trygg i 
Täby, ges i uppdrag att utreda hur enga-
gemanget för nattvandringar kan öka. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 genomfördes en utredning som presenterades vid kultur- och fritids-
nämndens sammanträde i juni och antogs av kommunstyrelsen under hösten. I utredningen före-
slås en föreningsdriven modell som syftar till att öka engagemanget för nattvandringar. Modellen 
kommer att testas under 2020. 

KS Kommunens samarbete och dialog med 
organisationer som främjar grannsam-
verkan ska prioriteras och utvecklas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar För att stärka och utveckla kommunens samarbete med organisationer som främjar 
grannsamverkan har Grannsamverkansbilen av Täby kommun under år 2019 tilldelats ett drifts-
bidrag på 30 000 kronor. Tjänstepersoner från kommunen har under året regelbundet träffat 
Grannsamverkans utvecklingsgrupp för att tillsammans vidareutveckla och samordna insatser 
och aktiviteter som verkar brotts- och inbrottsförebyggande. 
 
Tjänstepersoner från kommunen har även medverkat vid de förarutbildningar som utvecklings-
gruppen tillhandahåller för de invånare som väljer att delta som förare i  grannsamverkansbilen. 
Sedan 2013 genomför bilen observationer i bland annat kommunens bostadsområden. 

SON Det ska göras en bedömning om det 
finns behov av att förstärka fältverksam-
heten med ytterligare en tjänst under 
2019-2020. 

2019-05-08 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar En utvärdering om förstärkt fältverksamhet har genomförts. Det finns en omfattande 
verksamhet riktad till barn och unga inom kommunens förebyggande arbetet. Dessa insatser kan 
behöva samordnas ytterligare. Den nuvarande bemanningen med tre fältsekreterare bör utvär-
deras efter ett helt verksamhetsår innan beslut om eventuell utökning fattas. Socialnämnden 
kommer därför att återuppta frågan under 2020.  
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS I all stadsplanering och i alla befintliga 
bostadsområden ska trygghetsfaktorn 
betonas. Levande stadsdelar med folk i 
rörelse skapar trivsel och minskar ris-
ken att utsättas för brott. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Trygghetsarbete sker löpande och trygghetsskapande åtgärder genomförs årligen 
till följd av utförda trygghetsvandringar i befintliga stadsdelar. 
 
I stadsutvecklingsprojekt och strategiska projekt (t ex arkitekturprogrammet) skapas förutsätt-
ningar för levande stadsdelar och trygga miljöer. Arkitekturprogrammet antogs av stadsbygg-
nadsnämnden 2019 och används i bland annat detaljplaner och parkplanering. 

SBN I enlighet med tunnelstrategin ska gång-
tunnlar vara belysta och trygga. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 renoverades en gångtunnel vid Karby gård samt fem gång- och cykel-
tunnlar i Åva- och Tibbleområdet enligt tunnelstrategin. Minst två tunnlar åtgärdas årligen enligt 
plan. 

SBN Nolltolerans mot nedskräpning och ska-
degörelse såsom klotter. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Fr.o.m. 2020 finns en funktion som är ansvarig för att arbeta förebyggande mot 
klotter. Funktionen ansvarar bl.a. för att tillse att markavtal eller samarbeten följer Täby kom-
muns policy mot klotter. Framtagen statistik för år 2019 visar att merparten av klotter som har 
uppkommit i kommunen har sanerats inom 48 timmar efter felanmälan. 

SBN Papperskorgar ska underhållas och fin-
nas på rätt plats och i rätt antal. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Förhållningssätt som beaktas i planering och drift av kommunen. 

KS Entreprenörer, fastighets- och anlägg-
ningsägare ska följa kommunens klot-
terpolicy. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Fr.o.m. 2020 finns en funktion som är ansvarig för att arbeta förebyggande mot 
klotter. Funktionen ansvara bl.a. för att tillse att  markavtal eller samarbeten följer Täby kom-
muns policy mot klotter. Framtagen statistik för år 2019 visar att merparten av klotter som har 
uppkommit i kommunen har sanerats inom 48 timmar efter felanmälan. 

SBN Arbetet med trygga skolvägar ska fort-
sätta. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Skolvägsprojektet är ett pågående initiativ som rör vägar kring 1-2 skolor i fokus per 
år. Under 2019 studerades vägar runt Brinkskolan och åtgärder vidtogs. Utvärdering av åtgär-
derna kommer att genomföras under hösten 2020. Under våren 2020 kommer vägar runt Valla-
torpsskolan att studeras och därefter följer åtgärder under sommarhalvåret. Utvärdering av åt-
gärderna genomförs hösten 2021. 
 
Ordningen som planeras därefter är: 
 
2021-2022: Nytorpsskolan, Engelska skolan och Kunskapsskolan 
2023: Ytterbyskolan 
2024: Kyrkskolan 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS En utredning ska genomföras för att 
analysera en satsning på trygghetska-
meror och innovativa åtgärder som digi-
tala trygghetsvandringar. 

2019-01-01 
2020-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Täby kommun har tillsammans med polisen genomfört en kartläggning över de plat-
ser som eventuellt kan bli aktuella för bevakning samt specificerat syftet med kamerabevak-
ningen. Polisen och kommunen har även genomfört en översyn över vilka brottstyper kamerorna 
är tänkta att förebygga, förhindra eller utreda. 
 
En ansökan om kamerabevakningstillstånd har påbörjats och kommer att rapporteras till Datain-
spektionen i januari år 2020. De platser som är aktuella för eventuell bevakning är preciserade 
delar på och i anslutning till Täby torg.    

Förskolan 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

BGN Kvalitetspengen ska ses över och utre-
das med fokus på tillsynsresultat, utbil-
dad personal och föräldranöjdhet med 
både barngruppernas storlek och perso-
naltäthet. Föräldraenkäten ska i detta 
sammanhang ses över. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Pågående 
med avvikelse 

Kommentar En delrapport med tre olika förslag på genomförande presenterades för barn- och 
grundskolenämnden den 17 oktober 2019. Införandet av en kvalitetspeng utreds just nu juridiskt 
och en slutrapport presenteras för nämnden under våren 2020. 

BGN Förskolepengen ska höjas med ytterli-
gare 1,0 % (totalt 2,0 %). 

2018-12-01 
2019-01-01 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Höjning av pengen genomfördes i samband med beslut om budget för 2019. 

BGN Barnskötare ska stimuleras att utbilda 
sig till förskollärare. Vi vill utreda ett 
”förskolärarlyft” i samarbete med övriga 
norrortskommuner. 

2019-01-01 
2019-12-12 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar En slutrapport har lämnats till barn - och grundskolenämnden den 12 december 
2019. Nämnden har beslutat att finansiera en satsning där sju barnskötare i kommunen ges möj-
lighet att utbilda sig till förskollärare på distans. Medlen i satsningen går till vikarieersättning. All 
förskoleverksamhet inom kommunen oavsett huvudman ska erbjudas att ta del av satsningen. 

BGN Deltidspengens nivå ska utredas. 2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Utredningen resulterade i fyra olika alternativ för möjliga förändringar av deltids-
pengen och presenterades för barn- och grundskolenämnden den 17 oktober 2019. 

BGN Valfriheten ska värnas. 2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Ständigt arbete för att stärka service och bemötande och skapa gott företagsklimat 
samt tillse att det finns många utförare att välja mellan. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

BGN Tillsyn av varje förskola minst en gång 
per år. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Det finns tre tillsynspedagoger för uppdraget att utöva tillsyn på de fristående för-
skolorna och kvalitetsgranska de kommunala förskolorna. 
 
Ett tillägg i skollagen om krav och rätt till ägar- och ledningsprövning har medfört att kommunen 
har upprättat nya rutiner vid tillsyn, prövning vid ansökan om nytt godkännande, ägarbyte av be-
fintlig verksamhet samt byte av styrelsemedlemmar. 
 
En e-tjänst för att underlätta anmälan/ansökan för huvudmän till fristående förskolor i Täby enligt 
förändrat lagkrav har presenterats och prövats av huvudmän. 

BGN Samarbete mellan BVC, förskolorna och 
skolorna ska utvecklas så att barns be-
hov tidigt kan tillgodoses för en bättre 
överlämning vid förskole- eller skolstart. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Samarbete mellan barnhälsan (barnavårdscentralerna) och öppna förskolan är väl 
etablerat och utvecklat med bland annat gemensamt ledda föräldrasamtalsgrupper. 
 
För att ytterligare kvalitetssäkra att barns behov tillgodoses vid övergångar mellan barnavårds-
central, öppen förskola, förskola, förskoleklass och grundskola har initiativ tagits till inventerings- 
och nulägesanalys mellan verksamheterna. 

BGN Öppna förskolans verksamhet ska vär-
nas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Öppna förskolan är öppen fem dagar i veckan med ett varierat program. En fredag i 
månaden är verksamheten i Rönninge by. 
 
Öppna förskolans verksamhet kommer fortsatt att bedrivas i fyra olika lokaler geografiskt spridda 
i kommunen. Öppna förskolan erbjuder utomhusverksamhet tillsammans med Friluftsfrämjandet 
varje vecka. 
 
Under hösten initierades ett utvecklingsarbete rörande öppna förskolans likvärdighet mellan geo-
grafiska områden för att vara en aktuell och modern öppen förskola för alla besökare. 

BGN Förskolorna ska uppmuntras att tillsam-
mans med kommunen utveckla lokaler 
och utemiljöer för att skapa bästa förut-
sättningar för högre kvalitet i verksam-
heterna. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Ett verksamhetsprogram för tillgängliga läromiljöer har tagits fram. Programmet 
kommer att fortsätta utvecklas tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten under 
hösten. 
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Grundskolan 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

BGN En kvalitetspeng ska utredas. Syftet är 
att höja skolans kvalitet med målet att 
fler ska nå godkända resultat. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Pågående 
med avvikelse 

Kommentar En delrapport med tre olika förslag på genomförande presenterades för barn- och 
grundskolenämnden den 17 oktober 2019. Införandet av en kvalitetspeng utreds just nu juridiskt 
och en slutrapport kommer att presenteras för nämnden våren 2020. 

BGN Skolpengen ska höjas med ytterligare 
1,5 % (totalt 2,5 %). 

2018-12-01 
2019-01-01 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Höjning av pengen genomfördes i samband med beslut om budget för 2019. 

BGN Varje kommunal grundskola ska ha tyd-
liga och väl utvecklade ordnings- och 
trivselregler. 

2019-01-01 
2019-11-30 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Samtliga grundskolor har idag tydliga och väl utvecklade ordningsregler som är ut-
arbetade under medverkan av eleverna och företrädare för vårdnadshavarna. 

BGN Varje elev och förälder/vårdnadshavare 
ska underteckna att de har tagit del av 
information om skolans ordnings- och 
trivselregler. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Under hösten har en gemensam mall för ordningsregler skapats, där elever och 
vårdnadshavare kan skriva under att de tagit del av informationen. Rektor ansvarar för att samt-
liga elever från och med årskurs 1 och vårdnadshavare undertecknar att de har tagit del av ord-
ningsreglerna. 

BGN Elevhälsan ska utvecklas. Insatser mot 
psykisk ohälsa i skolan ska ges särskild 
prioritet. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Rapporten ” Elevhälsan ska utvecklas, insatser mot psykisk ohälsa ska ges särskild 
prioritet” presenterades för barn- och grundskolenämnden den 14 oktober 2019. Rapporten inne-
håller en beskrivning av genomfört arbete under läsåret 2018/2019 samt planerat arbetet under 
läsåret 2019/2020. 
 
Fokus i utvecklingsarbetet framåt är framtagande av adekvata stöderbjudanden, däribland sam-
verkansteamet för främjande av skolnärvaro och kompetensutveckling för att stärka det förebyg-
gande arbetet. 

BGN Täby ska nå Sveriges högsta utbild-
ningskvalitet genom systematiskt kvali-
tetsarbete, nära samarbete med forsk-
ning och tillgängligt lärande. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet 
och ordning. På huvudmanna- och enhetsnivå ska processen innefatta att mål, arbetssätt, upp-
följning och analys av resultat planeras, genomförs och redovisas på ett systematiskt sätt som 
bidrar till transparens och ständiga förbättringar. Systematiken ska bidra till att varje elev får 
goda förutsättningar till lärande. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

BGN Fortsatt utveckling av strategi och sats-
ning på digitala stöd för att stärka läran-
det. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Utbildningsområdets information- och kommunikationsstrategi för tillgänglig digitali-
sering gäller fram till 2021. Strategin medför modernisering och kvalitetsförbättringar i undervis-
ningssammanhang och skapar förutsättningar för verksamheterna att möta kommande lärarbrist 
med bibehållen kvalitet. 

BGN Lärarna ska ges mer tid för undervis-
ning genom minskad administration och 
effektiviseringar. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Administrationen för lärare förbättras genom en ny lärplattform som möjliggör för-
enklad administration kopplad till bedömning och kommunikation. 

BGN Fortsatt satsning på Täby akademi för 
pedagogisk professionsutveckling. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är nu en etablerad kompetens-
utvecklingsstruktur så att kompetensutveckling på kommunövergripande nivå, på skol- grupp- 
och individnivå sker i enlighet med definierade skolutvecklingsområden i det systematiska kvali-
tetsarbetet. 
 
Under verksamhetsåret kommer ytterligare utbildningsinsatser att tas fram i samråd med skolen-
heter, myndigheter och externa parter för att möta framtidens lärande. Avsikten är att erbjuda 
kompetensutveckling även för fristående verksamheter. 

BGN Förutsättningar för att införa syskonför-
tur ska utredas. 

2019-01-01 
2019-03-21 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Uppdraget är utrett och förutsättningarna för att införa syskonförtur är rapporterade. 
På uppdrag av barn- och grundskolenämnden bevakas regeringens utredning om en mer likvär-
dig skola. Uppdraget är att återkoppla till nämnden om förutsättningarna förändras så att ur-
valskriteriet syskonförtur kan tillämpas före en elevs krav på placering vid en skolenhet nära 
hemmet. 

BGN Alla elever i kommunala skolor ska ges 
möjlighet till daglig fysisk aktivitet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Kvartalsvisa uppföljningar görs mellan barn- och grundskolechef och rektorerna på 
de kommunala grundskolorna för att säkerställa att uppdraget genomförs. Hälsofrämjande ar-
bete för ökad fysisk aktivitet är ett av barn- och grundskolenämndens utvecklingsområden 2020.  

KS Nybyggda skolor ska i så hög utsträck-
ning som möjligt ha tillagningskök. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Förhållningssätt som inarbetas i nya projekt. 

BGN Samverkan med föreningar som ordnar 
idrottsaktiviteter direkt efter skoltid. Ett 
särskilt ersättningssystem ska övervä-
gas i sammanhanget. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Verksamhetsområdet Kultur och fritid utreder frågan tillsammans med verksam-
hetsområdet utbildning. Inledande samtal har ägt rum. 



  
 2020-05-18 

 

16(30) 

Gymnasieskolan 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

GNN Täby ska ha Sveriges högsta utbild-
ningskvalitet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Arbetet med att uppnå Sveriges högsta utbildningskvalitet pågår ständigt. Utbild-
ningen ska ha fokus på kunskap, trygghet och ordning. Arbetsprocessen på huvudmanna- och 
enhetsnivå innebär bl.a. att mål, arbetssätt, uppföljning och analys av resultat planeras, genom-
förs och redovisas på ett systematiskt sätt, något som bidrar till transparens och ständiga förbätt-
ringar. Systematiken ska bidra till att varje elev får goda förutsättningar till lärande. 

GNN Alla gymnasieprogram ska ge högskole-
behörighet. 

2019-01-01 
2019-03-20 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar På Åva gymnasium ges samtliga elever möjlighet att inom ramen för programmets 
2500 poäng erhålla grundläggande högskolebehörighet. Under året har programplanerna fått en 
ny formgivning där det tydligt framgår vilka kurser som ger högskolebehörighet. 
 
Stor vikt läggs vid att informera och motivera skolans yrkeselever att göra de kursval som leder 
till grundläggande högskolebehörighet. För att stimulera eleverna att fullfölja kurserna anordnas 
bland annat högskolebesök. 
 
På huvudmannanivå utformas riktlinjer för studie- och yrkesvägledare där informationskravet av-
seende grundläggande och särskild högskolebehörighet tydliggörs. 

GNN Ung företagsamhet ska erbjudas alla 
elever. 

2019-01-01 
2021-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Från och med läsåret 2020/2021 kommer elever på el- och energiprogrammet och 
restaurang- och livsmedelsprogrammet ges möjlighet att välja kurserna Entreprenörskap samt 
kursen Entreprenörskap och företagande utifrån konceptet UF-företagande. 
 
Från och med läsåret 2021/2022 ges eleverna på barn- och fritid-, vård- och omsorg- samt intro-
duktionsprogrammet språkintroduktion samma möjlighet. 

GNN Programutbud på Åva Gymnasium ska 
kontinuerligt ses över för att motsvara 
efterfrågan från ungdomar och arbets-
marknad. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En årlig aktivitetsplan avseende Åva gymnasiums programutbud har arbetats fram 
innehållande årliga aktiviteter som alla tillsammans syftar till att att skolans programutbud ska 
ligga i framkant. 
 
Framöver kommer gymnasie- och näringslivsnämnden årligen få en uppföljningsrapport innehål-
lande uppföljning av aktivitetsplan och analys av skolans programutbud. 

GNN Fortsatt möjlighet att läsa högskolekur-
ser på gymnasiet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar I dagsläget ges eleverna på skolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram 
möjligheten att läsa kursen Linjär algebra för gymnasister som anordnas av institutionen för ma-
tematik vid Kungliga Tekniska högskolan. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

GNN Fritt val av gymnasieskola i länet ska 
värnas och utvecklas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Inom ramen för Storsthlms nätverk pågår ett omfattande arbete för att möjliggöra 
gymnasieplatser inom regionen och för att hitta nya lösningar för att möta de kommande årens 
behov. I syfte att tillhandahålla ett brett programutbud ingår det även i uppdraget att föra dialog 
med fristående och kommunala aktörer. 
 
Täby kommun ingår i ett samarbete med Österåker, Vaxholm, Danderyd och Vallentuna inom 
vilket kommunerna tillsammans resonerar om hur kommunerna på bästa sätt ska kunna mot-
svara behovet som följer av det fria skolvalet i vår del av regionen. Täby kommun ställer sig posi-
tiv till nyetablering av skolor i kommunen. 

GNN Språkintroduktionen ska vara en snabb 
väg till egen försörjning. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Programmets lärare och studie- och yrkesvägledare arbetar tätt ihop för att vägleda 
eleverna inför deras val av framtida utbildning. Eleverna vägleds bland annat till studier inom yr-
kesutbildningar för att få förutsättningar att snabbt komma i egen försörjning. 
 
Under läsåret 18/19 fanns en variant av språkintroduktion med profilering mot restaurangbran-
schen. Inför läsåret 19/20 hade skolan för få sökande till denna profil för att kunna starta en 
klass. Elevunderlaget inom språkintroduktion har minskat. 

Vuxenutbildning och SFI 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

GNN Vuxenutbildning och SFI ska utformas 
så de kan kombineras med praktik eller 
arbete. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Från och med januari 2019 tillhandahåller Kunskapscentrum Nordost kombinations-
utbildningar (Sfi-kombo) som innehåller kurser inom svenska för invandrare, yrkespaket på 
gymnasial nivå samt arbetsplatsförlagd utbildning. 
 
Gymnasie- och näringslivsnämnden har givit ett utredningsuppdrag med syfte att undersöka an-
ledningar till ett lågt söktryck och få antagna elever till utbildningarna. Uppdraget omfattar även 
att föreslå utvecklingsinsatser. Resultatet kommer att presenteras i februari 2020. 

GNN Vuxenutbildning och SFI ska inte längre 
vara två separata spår. Det ska vara 
möjligt att skapa individuella och flex-
ibla lösningar för att i synnerhet få ny-
anlända i praktik eller arbete så fort som 
möjligt. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Från och med januari 2019 tillhandahåller Kunskapscentrum Nordost kombinations-
utbildningar (Sfi-kombo) som innehåller kurser inom svenska för invandrare, yrkespaket på 
gymnasial nivå samt arbetsplatsförlagd utbildning. 
 
Gymnasie- och näringslivsnämnden har givit ett utredningsuppdrag med syfte att undersöka an-
ledningar till ett lågt söktryck och få antagna elever till utbildningarna. Uppdraget omfattar även 
att föreslå utvecklingsinsatser. Resultatet kommer att presenteras i februari 2020. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

GNN Kundval och auktorisation av utförare 
av vuxenutbildning och SFI ska bibehål-
las och utvecklas för att kontinuerligt 
bredda utbudet av utförare och därige-
nom skapa fler valmöjligheter för indivi-
den. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Arbete pågår för att möjliggöra ett slags vilande auktorisation för de utbildningsan-
ordnare som för tillfället inte bedriver verksamhet eller bedriver verksamhet inom färre program-
områden eller utbildningsområden än vad utbildningsanordnaren är auktoriserad för. Arbetet 
medför en administrativ förenkling för såväl Täby kommun som utbildningsanordnare. 

Integration 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KFN Samverkan med företag eller ideella or-
ganisationer med syfte att konkret och 
aktivt motverka utanförskap ska priori-
teras. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Olika aktiviteter och projekt har påbörjats under 2019. Exempel på detta är ”Dansa 
utan krav” som är ett nationellt projekt med dans och rörelse för tjejer 13-19 år som ska mot-
verka psykisk ohälsa samt VIDA-projektet som är en samverkansmodell mellan Täby, Österåker 
och Norrtälje som syftar till att stötta föreningar och organisationer som vill arbeta med integrat-
ion. Projektet "Öppen fredag" har utökat samarbetet och inkluderar nu även mötesplatsen Oa-
sen, i syfte att tillgängliggöra aktiviteten för ungdomar med behov av särskilt stöd. 

SON Bostad ska erbjudas nyanlända enligt 
lag och under den inledande etable-
ringsperioden. Efter periodens slut gäl-
ler individens ansvar. Aktivt stöd ska 
ges under etableringsperioden för att 
underlätta nyanländas möjligheter att 
finna en egen bostad. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Lag och snabb integrering beaktas vid ärenden avseende nyanlända. 

GNN Projektet "Välkommen framtid" ska lö-
pande utvärderas och utvecklas för att 
fler ska komma i egen försörjning. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Etableringsinsatsen Välkommen framtid fortsätter att utvecklas. En viktig del har va-
rit utveckling av en mötesmetodik som skapar en visionsdriven handlingsplan för aspiranten (den 
arbetssökande). 
 
Verktyg och arbetssätt utvecklas kontinuerligt för arbetet riktat mot såväl individ som näringsliv. 
Kontinuerlig uppföljning sker och rapporteras till nämnd och i andra fora. 
 
Under 2019 gavs ett särskilt uppdrag med syfte att påskynda integrationen och utveckla uppfölj-
ningen av genomförda insatser. Uppdraget kommer att konkretiseras ytterligare under våren.  

KS Tillfälliga bostäder, såsom modulhus, 
bör undvikas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Förhållningssätt som beaktas i planering. 
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Äldreomsorg 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

SON Socialnämndens föreningsbidrag till 
ideella organisationer fördubblas ge-
nom en särskild satsning på ökad trygg-
het och gemenskap. 

2019-01-01 
2019-06-30 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar 14 föreningar har fått dela på 180 tkr genom den särskilda satsningen på förenings-
bidrag som främjar trygghet och gemenskap. Medlen delades ut vid halvårsskiftet 2019. 
 

SON Äldreomsorgen i Täby ska alltid vara i 
länets absoluta toppklass. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En äldreomsorg "i toppklass" är ett förhållningssätt och en ambitionsnivå som soci-
alnämnden ständigt beaktar, bland annat genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete vars syfte är 
att kunna erbjuda kommuninvånarna en äldreomsorg med god kvalitet. I verksamhetsplanen för 
2020 har nämndmål och indikatorer förtydligats med fokus på kvalitet. 

SON Seniorcenter ska värnas och successivt 
utvecklas. Ytterligare ett Seniorcenter 
ska etableras. 

2019-01-01 
2019-06-30 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Seniorcenters verksamhet utvecklas och under våren/sommaren erbjuds ett omfat-
tande program med olika aktiviteter. En mindre version av Seniorcenter har även etablerats i lo-
kaler i Ångarens särskilda boende i Näsbypark.  

KS Tillgången till olika typer av boenden för 
äldre ska förbättras. Nya innovativa bo-
endeformer för äldre välkomnas och ska 
ges särskild prioritet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Förhållningssätt som beaktas i planeringen. 

SON Den tidigare överenskommelsen gäl-
lande andelen platser i boenden som 
drivs i kommunal regi gäller fortsatt. Un-
der mandatperioden kan överenskom-
melsen behöva ses över, bl a beroende 
på situationen på marknaden och nya 
kompletterande fakta. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Överenskommelsen innebär att 18 procent av platserna i särskild boende ska dri-
vas i kommunal regi. Denna andel påverkas av andelen platser i privat regi, som genom valfri-
hetssystemets konstruktion är rörlig och därför påverkar andelen kommunala platser. Överens-
kommelsen ska därför ses över under 2020 och anpassas till rådande omständigheter. 
 

SON En sammanhållen äldrevård och tät 
samverkan med landstinget ska priorite-
ras. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Då ansvaret för vård och omsorg om äldre delas av två huvudmän är en funge-
rande samverkan en förutsättning. Detta är ett ständigt pågående uppdrag som bland annat in-
nebär att Täby kommun/socialnämnden ingår i ett antal samverkansöverenskommelser med 
Region Stockholm samt deltar i samverkansforum på regional och lokal nivå.  
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Alla äldre har rätt till god och näringsrik 
mat. Tillagningskök vid varje nybyggt 
vård- och omsorgsboende ska ges hög 
prioritet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Förhållningssätt som inarbetas i nya projekt. 

SON Fortsatt utveckling av biståndsbedöm-
ningen med fokus på service, handlägg-
ningstider och rättssäkerhet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Utveckling och förbättring av processen för handläggning av bistånd ingår i social-
nämndens löpande arbete genom exempelvis regelbunden genomgång av ärenden inom hand-
läggargrupper, uppföljning av domslut och automatisering av delar av processen där så bedöms 
lämpligt.  

Bostäder och närmiljö 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Ny översiktsplan för Täby ska påbörjas 
för att säkerställa en hållbar tillväxt och 
bevarandet av halva Täby grönt. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Arbete med en ny översiktsplan pågår. Samrådsutställning sker under 2020 och an-
tagande är planerat till 2021. 

KS Ett kulturmiljöprogram för Täbys histo-
riskt och kulturellt intressanta byggna-
der och områden ska påbörjas. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Ej påbörjad 

Kommentar Kulturmiljöprogram kommer att tas fram under 2021. Programmet kommer att inne-
hålla en inriktning för kommunens områden med bevarandevärden och samordnas med på-
gående översiktsplan. 

KS 
SBN 

Ny bebyggelse ska i första hand kon-
centreras till Täby Park, Arninge-Ullna 
och Roslags Näsby samt genom förtät-
ning av Täbys centrala delar och stads-
delscentra. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Ny bebyggelseplanering har under 2019 koncentrerats till i huvudsak Täby Park, 
Arninge-Ullna och Roslags Näsby. 

SBN Vid nybyggnation ska trafikanalyser ge-
nomföras innan byggnation påbörjas – 
negativa trafikeffekter ska minimeras. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Utredningar och analyser görs löpande vid all nybyggnad som påverkar trafiken. 
Under 2019 har trafikanalyser för bland annat för Täbyvägen, Stora Marknadsvägen, Hägernäs 
och Arninge genomförts. Under 2020 utreds bl.a. trafikplats Täby kyrkby och Lahällsvägen som 
påverkas av utbyggnaden av Näsby slott samt kommande planer för Näsby park stadsdelscent-
rum. 

KS 
SBN 

Villakaraktären ska bevaras i våra små-
husområden. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Ett förhållningssätt som beaktas i planeringen. Under 2021 kommer ett kulturmiljö-
program tas fram innehållande en inriktning för kommunens områden med bevarandevärden och 
samordnas med pågående översiktsplan. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS En mångfald av boendeformer upp-
muntras, såväl hyres- och bostadsrätter 
som ägarlägenheter eller äganderätt. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Förhållningssätt som beaktas i planering. 

KS 10-15 procent av nya lägenheter ska 
vara hyresrätter. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Förhållningssätt som beaktas i planering. 

KS Utvecklingsprogram för lokala stads-
delscentrum ska genomföras i Täby 
kyrkbys centrum, Skarpängs centrum, 
Gribbylunds centrum och Näsbyparks 
centrum. Centrumutveckling ska ske för 
att främja trivsamhet och utan överex-
ploatering. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Program för Skarpäng är klart och program för Täby kyrkby och Näsbypark pågår. I 
Täby kyrkby är en dialog genomförd och samråd är planerat till våren 2020. Arbetet med Näsby-
park påbörjades under vintern 2019 och är i planeringsfasen. 

SBN En utredning, i kombination med en 
medborgardialog, om utvecklingen av 
Gripsvallsområdet ska göras i syfte att 
förstärka den gröna kilen, skapa en 
grön entré samt kunna bygga längs Tä-
byvägen och Fjätursvägen med villor 
och radhus. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En stråkstudie för Täbyvägen/Enebybergsvägen pågår och genomförs tillsammans 
med Danderyds kommun. Studien beräknas vara klar under våren 2020. Därefter kommer inrikt-
ningen för hela stråket detaljutredas. Resultatet av utredningen kan påverka när utvecklingen av 
Gripsvallsområdet kan starta. 

SBN Nya metoder för lägre byggkostnader 
ska prövas, andra kommuners arbete 
för att åstadkomma lägre byggkostna-
der ska särskilt studeras. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Omvärldsbevakning pågår. Pilotprojektet kv Strömmingen är ett exempel där kom-
munen har verkat för en snabb handläggning i syfte att effektivisera. En utvärdering av planpro-
cessen kommer att genomföras under 2020. 

KFN Befintliga badplatser ska inventeras och 
vid behov åtgärdas. Även åtgärder för 
att få bort kanadagäss från badplat-
serna ska prioriteras. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar En utredning avseende badplatsers skick har utförts på Rösjöbadet, Ängsholmsba-
det, Näsaängsbadet och Hägernäsbadet. Utifrån denna utredning har renovering utförts på 
samtliga platser. Exempel på åtgärder är upprustning av bryggor. 
 
Åtgärder för att få bort kanadagäss har utförts genom skyltning och fågelskrämmor. Utökad städ-
ning har genomförts varje morgon vid flera badplatser under sommaren för att öka trivseln. 
Skyddsjakt pågår enligt Länsstyrelsens bestämmelser. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

SBN Bevara halva Täby grönt och fortsätt ut-
veckla och knyta samman våra grön-
stråk. Ett prioriterat grönstråk är från 
Stolpaskogen och ned till Stora Värtans 
stränder. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Revidering av grönplan pågår där handlingsplan för utveckling och sammankopp-
ling av gröna stråk tas fram. Planerad översiktsplanering, ÖP, påvisar att målet "Halva Täby 
grönt" nås. Grönstråket Stolpaskogen - Stora Värtan är beroende av framskridandet av arbetet 
med kopplingar inom Täby park. 

SBN En park ska finnas inom 250 meter från 
bostaden, lekpark ska finnas inom 500 
meter från bostaden, större grönområde 
ska finnas inom 2 km från bostad. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar När nya bostadsområden planeras säkerställs tillgång till grönområden och parker 
enligt grönplanens och parkpolicyns tillgångs- och kvalitetsmått. 
 
Grönplanen och parkpolicyn pekar på utvecklingsbehov av Täbys parker och grönområden. Med 
utgångspunkt i dessa styrdokument genomförs årligen olika stadsmiljöinvesteringar som avser 
reinvestering och utveckling av parker, naturområden, lek- och aktivitetsytor mm. Under 2019 
genomfördes ombyggnation av Åkerbyparken, Vallabrinkleken samt Libbyängen etapp I. 
 
Under 2020 kommer ombyggnationen av Åkerbyparken (etapp III) och Hasselleken att genomfö-
ras, Ullna strandpromenad anläggas och utveckling av Jarlabankes bro påbörjas. 

KS De stora barriäreffekter som Roslagsba-
nans Österskärsgren och E18 utgör bör 
på sikt byggas bort. Vi vill se en pas-
sage mellan Täby Park och Centralpar-
ken för att minska motorvägens barriä-
reffekter. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar I planprogrammet för Täby park är tre ställen utpekade som möjliga kopplingar un-
der E18. Två av kopplingarna ligger inom projektets uppdrag och under 2020 utreds en av kopp-
lingarna mer i detalj vad gäller placering, över- eller underfart, budget och genomförandeplane-
ring. 

KFN Badplatser ska anläggas vid Ullnasjön, 
Vallentunasjön och Näsbyviken - rena 
badplatser med ett attraktivt strandliv 
såsom caféer och aktiviteter. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Under våren 2019 har en badplats med brygga anlagts vid Ullnasjön. Badvattenpro-
ver tagna under sommaren 2019 har visat på god kvalitet så att badplatsen kan öppnas under 
2020. Utredning av badplatser vid Vallentunasjön och Näsbyviken påbörjas 2020. 

SBN Förutsättningar för nya strandpromena-
der runt Näsbyviken till Djursholm re-
spektive längs med södra Ullnasjön ska 
utredas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Planering för byggnation av strandpromenad Ullnasjön är påbörjad. Byggnation är 
planerad för genomförande under 2020-2021.  

 

Utredning för strandpromenader runt Näsbyviken till Djursholm kommer att påbörjas under 2020. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS 
SBN 

Reservatsförslag för Mörtsjön-Hagby re-
spektive Stolpaskogen ska tas fram en-
ligt miljöprogrammet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En naturvärdesinventering av Stolpaskogen har utförts under 2019 och inventering 
av Mörtsjön-Hagby kommer att genomföras 2020-2021. Naturvärdesinventeringen av Stolpa-
skogen visade på höga naturvärden och en stor artrikedom. Området är därmed lämpligt att före-
slå som naturreservat.  

KS Arbetet med att anlägga en strandpro-
menad runt Vallentunasjön ska fort-
sätta. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
med avvikelse 

Kommentar Kommunen äger inte erforderlig mark. 

SBN Fler stadsnära odlingslotter i samarbete 
med föreningar. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 har temporära odlingar etablerats i Roslags Näsby och under 2020 pla-
neras för etablering av temporära odlingar i Hägerneholmsparken. 

SBN Hundlekplatser i samarbete med före-
ningar ska finnas tillgängliga i fler kom-
mundelar. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En ny hundlekplats har anlagts i Ellagård under hösten 2019 och därmed finns 4 st 
hundlekplatser runtom i kommunen. Förslag om ytterligare en hundlekplats i Arninge finns fram-
taget och initiativet avvaktar budget och beslut om att starta. Samtliga hundlekplatser har arbe-
tats fram i samarbete med föreningar. 

Miljö och klimatstrategi 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

SBN Förutsättningar för ytterligare en artrik 
kraftledningsgata ska utredas. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Pågående 
med avvikelse 

Kommentar Under år 2019 genomfördes en insektsinventering i kommunens artrika kraftled-
ningsgator med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Inventering visar att kraftledningsgatorna 
utgör livsmiljöer för flera rödlistade/hotade arter. Under 2019 har skötseln av Ellevios ledningsga-
tor som går parallellt med Vattenfalls ledningar utökats och skötselanvisningar som främjar artri-
kedomen bereds för beslut i Utskottet för miljö, drift och trafik (MDT) under våren 2020. 
 
Under år 2020 kommer kontakt att tas med Svenska Kraftnät för att verka för att få till ett lik-
nande skötselavtal för den 45 meter breda ledningsgatan i Mörtsjöskogen fram till den nya termi-
nalstationen. 

KS Täby kommun ska i miljöranking vara 
en av landets topp 10 kommuner senast 
2022. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Det systematiska målinriktade miljöarbetet i enlighet med miljöprogrammet, klimat- 
och energistrategin fortsätter. Arbetet med ny översiktsplan med tillhörande hållbarhetsprogram 
har påbörjats under 2019. 

 

 



  
 2020-05-18 

 

24(30) 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Miljövänlig fjärrvärme ska ges fortsatt 
hög prioritet för att långsiktigt säkra ka-
paciteten. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Arbetet utförs löpande på såväl operativ som strategisk (framtagande av strategier 
inom översiktsplan m.m.) nivå. Överläggningar med externa aktörer pågår i sökandet efter en 
förnyad affärsmodell för fjärrvärmeaffären. 

KS Klimatstrategin för att minska beroendet 
av fossila bränslen ska utvecklas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Nya klimatmål är under framtagande och integreras med den nya hållbarhets- och 
översiktsplanen där samrådsutställning kommer att genomföras under 2020 och antagande av 
planen är planerat till 2021. 

SBN Andelen matavfall från hushåll som 
samlas in ska öka 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Anslutningen av hushåll till matavfallsinsamlingen ökar stadigt. Två kampanjer har 
genomförts under 2019 för att uppmuntra till utsortering av matavfall. Kampanjen hösten 2019 
genomfördes v 39-40 och riktade sig till villahushållen. Anslutna hushåll vid årsskiftet var 47,6 
procent för villahushållen och 55 procent för hushållen i flerfamiljshus. Totalt 51,5 procent av alla 
hushåll sorterar matavfall, en ökning med 7,6 procentenheter under 2019. 

SBN Förutsättningar för att införa en kemika-
lierådgivning i samarbete med andra ak-
törer ska utredas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En utredning påbörjades 2018 och bedöms kunna slutföras under 2020. 

SBN Återvinningsstationer ska hållas i god 
ordning och finnas inom alla kommun-
delar. Möjlighet till fastighetsnära åter-
vinning av fler fraktioner ska prioriteras. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för tömning och städning av 
återvinningsstationer. Samråd genomförs med FTI årligen och kontakt är etablerad för eventuella 
problem. Fastighetsnära insamling (FNI) prioriteras i nybyggnation. Ny lagstiftning gällande från 
1 januari 2019 har en stegvis införande av FNI för alla hushåll. Under 2019 har Täby kommun 
samverkat med FTI om konsekvenser av den nya lagen och diskuterat lämpliga lokala anpass-
ningar. 
 

SBN En ny återvinningscentral i nordost bör 
etableras för att minska trycket på 
Hagby återvinningscentral. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Täby verkar för etablering av ny återvinningscentral inom ramen för SÖRAB som 
ansvarar för etablering av återvinningscentraler för ägarkommunerna (Danderyd, Järfälla, Li-
dingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna). Flera ombyggnat-
ioner samt vissa nybyggnationer är planerade i regionen, inklusive ombyggnation på Hagby. 

SBN Bullerskyddsprogrammet ska utvecklas. 2019-01-01 
2020-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Arbetet har påbörjats 2019 och beräknas bli klart 2020. 

 

 

 



  
 2020-05-18 

 

25(30) 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Bullret från E18 och Roslagsbanan ska 
minska. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Kommunen för kontinuerlig dialog om bullerskyddsåtgärder med Trafikverket för 
E18 och SL om Roslagsbanan. Därtill förs även dialog om bullerskyddsåtgärder med markägare 
längs Roslagsbanans spår. 
 
Byggnation av bullerskydd efter E18 mellan trafikplats Roslags-Näsby och Viggbyholm pågår 
och Roslagbanans projekt "Buller" har fram till november 2019 gjort lokala bullerskyddsåtagärder 
på 251 av 271 fastigheter. 

SBN Utbyggnad av laddplatser för elbilar i 
kommunen ska fortsätta. Kommunen 
ska beakta platser för snabbladdning 
och laddplatser i nybyggda områden. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Ett projekt för att installera 20 laddplatser i kommunens regi har initierats med stöd 
av statligt bidrag. Projektet beräknas bli klart 2020. 

SBN Kommunen ska arbeta för att minska 
miljöbelastningen på våra sjöar, vatten-
drag och Stora Värtan. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Under 2019 antogs handlingsplan för god ytvattenstatus av Stadsbyggnadsnämn-
den. Målsättningen med handlingsplanen är att nå och bibehålla god ekologisk och god kemisk 
status i samtliga ytvatten senast år 2027 Handlingsplanen pekar ut åtgärder fram till 2025. 
 
Under 2019 har en mängd olika åtgärder genomförts eller startats upp och flera kommer att 
fortgå under 2020 samtidigt som ytterligare åtgärder planeras in. 

SBN För att kommunens skogar ska bli mer 
tillgängliga och för att öka den biolo-
giska mångfalden behövs både s k luck-
huggning och nyplantering. Det innova-
tiva arbetet med artrika kraftledningsga-
tor ska fortsätta och utökas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Luckhuggning utförs löpande i Gullsjöskogen i syfte att skapa skiktade variations-
rika skogar med flera olika trädslagsblandningar. Variationsrika skogar upplevs av människor, 
som trevligare att vandra i och har även högre naturvärden. Träd- och risdelar tas alltid bort intill 
motionsspår och leder för att öka tillgängligheten. 
 
Under 2019 har arbetet med en ny skogsvårdsplan för Täbys skogar påbörjats och arbetet kom-
mer att färdigställas under 2020. Den nya skogsvårdsplanen syftar till att skapa upplevelserika 
skogar för människor, med höga naturvärden och att tillgängliggöra intressanta kulturmiljöer och 
fornlämningar. Skogsvårdplanen omfattar bl.a. luckhuggning, nyplantering av ädellövskog och 
skötsel av artrika kraftledningsgator.  

KS Nya inflygningsvägar till Arlanda som 
ökar bullret i Täby ska motarbetas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Frågan bevakas kontinuerligt, bland annat i samrådsträffar med Swedavia. 
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Kollektivtrafik och infrastruktur 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Förlängningen av Roslagsbanan till 
Stockholms Central ska genomföras en-
ligt godkänt avtal mellan nordostkom-
munerna, staten och landstinget. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Genomförandet beräknas tidigareläggas och överenskommelse inom Sverigeför-
handlingen och en fördjupad studie kommer att starta under 2020. 

KS Arbeta för att Roslagsbanan förlängs till 
Arlanda. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En fördjupad förstudie pågår och drivs av Stockholm-Nordost-samarbetet. Ett utred-
ningsarbete görs som beräknas bli klart 2020. 

SBN En gångtunnel ska byggas vid cirkulat-
ionsplatsen Bergtorpsvägen/Viggby-
holmsvägen och Stora Marknadsvägen. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Projektering har tagits fram för två tunnlar, en under Stora Marknadsvägen och en 
under Bergtorpsvägen. Planering genomförs för att påbörja byggnationen av tunneln under Berg-
torpsvägen under 2020 med färdigställande under 2022. Planeringen sker i samverkan med sim-
hallsprojektet. 

KS Lokala bussförbindelser till Roslagsba-
nans stationer ska utökas, flera nya lo-
kala busslinjer ska dras till Roslags 
Näsby, t ex från Skarpäng och Näsby-
park. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Ett kontinuerligt arbete pågår genom dialog med Trafikförvaltningen och Arriva. 
 
Närtrafiklinjen (linje 961) har sedan maj 2019 börjat att trafikera Roslags-Näsby, vilket innebär en 
alternativ resmöjlighet mellan Roslags Näsby och Täby C för de som har svårt att åka Roslags-
banan. I december invigdes den ny busslinjen 612 mellan Danderyd sjukhus och Arninge-Kista. 
 
En stråkstudie avseende Täbyvägen/Enebybergsvägen har påbörjatsd där bl.a. kollektivtrafik-
kopplingen Skarpäng – Roslags-Näsby kommer att utredas. 
 

KS Utveckla busstrafiken inom Täby till och 
från stadskärnan. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Ett kontinuerligt arbete pågår genom dialog med Trafikförvaltningen och Arriva. 
Som redovisats ovan har två nya busslinjer (961 och 612) invigts under året. Kollektivtrafikkopp-
lingen Skarpäng - Roslags-Näsby är under utredning. 
 
Linje 684 har sedan december 2019 fått en genare dragning genom Upplands Väsby vilket inne-
bär en kortare restid på 8-10 min för resenärer från Täby till destinationer som Arlanda och Upp-
sala. Turtätheten har också ökat.   

SBN Stimulera ytterligare införande av digi-
tala system för trafikstyrning. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Utredning och omvärldsanalys av leverantörer har genomförts under 2019. Ytterli-
gare förstudie planeras under mandatperioden. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

KS Bättre kommunikationer västerut mot 
Sollentuna-Kista. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Från och med december 2019 finns en ny busslinje 612 som trafikerar sträckan Ar-
ninge - Kista. En sträckningsstudie pågår för stombuss mellan Täby centrum-Arninge och Sollen-
tuna som sedan övergår i en stråkstudie. En stråkstudie pågår för stombuss Arninge-Vallentuna. 
 
För att arbeta med bättre kommunikationer västerut på lång sikt samverkar kommunen med Tra-
fikförvaltningen som arbetar med att ta fram en ny kollektivtrafikplan 2050. 

KS Verka för båtpendling från Hägernäs, 
Näsbypark och Viggbyholm till Stock-
holm. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Kommunen har inlett ett samarbete med trafikförvaltningen kring en ny pendelbåts-
linje med ett antal stopp i Täby. Inriktningen för arbetet är att pendelbåtslinjen ska in i det ordina-
rie linjeutbudet och trafikförändringsprocess. Under hösten 2019 genomfördes en sjömätning av 
Stora Värtan i syfte att kartlägga bottenförhållandena. Mätningen resulterade i att två tänkbara 
brygglägen identifierades vid Hägernäs och vid Näsbypark. Dessa två lägen kommer under vå-
ren 2020 att utredas ytterligare enligt beslut i Stadsbyggnadsnämnden december 2019. 

SBN Avfarten från Norrortsleden till Berg-
torpsvägen ska få ett bättre och säkrare 
trafikflöde. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Ej påbörjad 

Kommentar Utredning av Trafikplats Täby kyrkby genomförs under 2020. 

SBN Ökad trafiksäkerhet för barn genom tra-
fikdialog med boenden i närområden. 
Fortsatt satsning på det s k ”Skolvägs-
projektet”. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Skolvägsprojektet är ett pågående arbete som rör vägar kring 1-2 skolor i fokus per 
år. Under 2019 studerades vägar runt Brinkskolan och åtgärder vidtogs. Utvärdering av åtgär-
derna planeras till hösten 2020. Under våren 2020 studeras vägar runt Vallatorpsskolan och åt-
gärder planeras att genomföras under sommarhalvåret . Utvärdering av åtgärderna planeras till 
hösten 2021. Ordningen som planeras därefter är: 
 
2021-2022: Nytorpsskolan, Engelska skolan och Kunskapsskolan, 
2023: Ytterbyskolan 
2024: Kyrkskolan. 

SBN En ny infart till Skavlöten från Arninge-
vägen ska prioriteras. 

2019-01-01 
2020-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Byggnation av en ny avfart pågår sedan hösten 2019. Projektet är pilot för hållbar-
hetscertifiering enligt en särskild metod.  

KS Servicelinjen för äldre ska ses över och 
utvecklas till fler stationer och en mer 
regelbunden tidtabell. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Närtrafiklinjen (linje 961) har sedan maj 2019 börjat att trafikera Roslags-Näsby, vil-
ket innebär en alternativ resmöjlighet mellan Roslags Näsby och Täby C för de som har svårt att 
åka Roslagsbanan. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

SBN Nya infartsparkeringar ska etableras i 
Täby Park, Roslags Näsby, Arninge och 
Karby. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Infartsparkering planeras i anslutning till Arninge station och beräknas vara klar i 
samband med öppnande av Arninge station i december 2021. 
 
I Roslags-Näsby är 100 parkeringsplatser anlagda som markparkering inom projektet för Ro-
slagsbanan. Ytterligare 200 platser ska anläggas i p-hus av SL inom två år enligt avtal. 
 
I planprogramet och strukturen som togs fram 2013-2015 för Täby park finns inte infartsparke-
ring med men möjlighet kan finnas att bygga infartsparkering i form av parkeringshus i samband 
med de kommersiella exploateringarna inom Täby park.  

SBN Mindre infartsparkeringar ska anläggas 
vid Roslagsbanans stationer. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Byggnation av infartsparkeringar vid Hägernäs station och Visinge pågår och kom-
mer att färdigställas under våren 2020. Vid Hägernäs station skapas 47 platser och vid Visinge 
skapas 74 platser. En tillfällig infartsparkering vid Prästgårdsvägen i Täby kyrkby pågår också. 
Den byggs i samarbete med Trafikförvaltningen. 

KS En ”cykelstrada” bör byggas in mot 
Stockholm och på sikt västerut. Normal 
cykling och snabbcykling separeras ge-
nom linjemarkering. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Dialog förs med Trafikverket om sträckan från Täby till Stockholm. 
 
Under 2019 har förslag till en ny cykelplan med åtgärdslista tagits fram och den bereds för beslut 
under våren 2020. Att anlägga ca 6 km cykelstrada (4,5 m bred cykelväg med skiljelinjer för 
snabbspår) inom Täby är ett förslag i åtgärdslistan. Åtgärden är beroende av att statlig medfinan-
siering beviljas. 

SBN Bättre framkomlighet genom bättre 
skyltning. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En skyltplan för både bil- och cykeltrafik är under framtagande och kommer att vara 
klar 2020. 

KS Regional förhandling om cykelstråk ska 
välkomnas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Täby kommun fortsätter att verka för ett regionalt cykelstråk. 

SBN Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska 
cykelparkeringar anläggas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Inventering av hela kommunens cykelparkeringsbestånd har gjorts under somma-
ren 2019, både vad gäller antal platser och beläggning. Uppföljande beläggningsmätning kom-
mer att göras under hösten 2020 på Roslagsbanans stationer och andra stora kollektivtrafikknut-
punkter. Prioritering av var cykelparkeringar anläggs baseras på mätningen.  

 

Antalet nya cykelparkeringsplatser som planeras för 2020-2025 är 592 fördelat på 12 viktiga mål-
punkter för kollektivtrafik. 
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Jobb och företagande 

Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

GNN En särskild regelförenklingsfunktion för 
minskat krångel och kortare handlägg-
ningstider ska inrättas i nära dialog med 
näringslivet. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad 
enligt plan 

Kommentar Cirka 150 chefer och medarbetare från kommunen har genomfört SKR:s utbildning 
"Förenkla helt enkelt" och ett antal prioriterade åtgärder har identifierats i en handlingsplan för att 
ytterligare förenkla för företagen 

GNN Täby ska år 2022 vara bland de fem 
mest företagsvänliga kommunerna i lan-
det. Vi vill utöka antalet servicelöften för 
bättre service med enklare processer 
och snabba handläggningstider. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar I "Handlingsplan för näringslivsutveckling", som ansluter till näringslivsstrategin, har 
29 aktiviteter och åtgärder identifierats som ska bidra till att Täby blir en av Sveriges mest före-
tagsvänliga kommuner. Under året har bland annat servicelöften införts inom bygglov och ett ar-
bete har inletts med att kartlägga behovet av ytterligare e-tjänster för företag. 

GNN Ett ”Science Park” ska etableras med 
syfte att stärka entreprenörskap, stimu-
lera nyföretagande, attrahera innovativa 
företag och forskning samt locka helt 
nya verksamheter till Täby. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar En förstudie har påbörjats gällande etablering av ett innovationskluster i centrala 
Täby 

GNN Kommunen ska aktivt arbeta för att fler 
företag ska etablera sig eller flytta till 
Täby. Täby behöver fler arbetstillfällen 
inom tjänste- och kunskapsintensiva fö-
retag. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Kommunen arbetar för att stärka samarbetet med Invest Stockholm inom ramen för 
Stockholm Business Alliance. Vidare har arbete inletts med att ta fram en marknadsföringsplan. 

KS Kommunens upphandlingar ska utfor-
mas så att fler företag ges möjlighet att 
medverka. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Möten med näringslivet har genomförts som ska ge företag en bättre förståelse för 
kommunens upphandlingsarbete. Översyn görs av mallar för att uppnå ökad tydlighet vad gäller 
struktur och logik. Ett arbete görs även med kategorisering av leverantörer/avtal för att på ett en-
klare sätt kunna arbeta med övergripande strategier. En ny inköpsprocess som tydliggör vikten 
av marknadsdialog i anslutning till upphandling har även tagits fram. 

GNN Kommunen ska underlätta matchning 
mellan nyanlända och lokala företag ge-
nom ständig utveckling av projektet 
"Välkommen framtid". 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Relationerna med det lokala näringslivet har ytterligare utvecklats. Välkommen 
framtids företagsrådgivare arbetar aktivt med att fånga upp och tillgodose de lokala företagens 
behov. 
 
Det genomförda arbetet med att tydligt definiera verksamhetens värderbjudande till såväl aspi-
rant (arbetssökande) som arbetsgivare har varit betydelsefullt för att underlätta skapandet av in-
dividanpassade multiinsatser som syftar till snabb egen försörjning. 
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Ansvarig 
nämnd 

Uppdrag/ärende 
Start- och 
slutdatum 

Status 

GNN Kommunen ska alltid ha ett profession-
ellt och trevligt bemötande gentemot 
näringslivet. En aktiv näringslivsdialog 
ska hållas löpande och särskilt inför 
större beslut som direkt påverkar nä-
ringslivet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående 
enligt plan 

Kommentar Anställda som i sitt arbete, direkt eller indirekt, kommer i kontakt med företag har 
genomfört SKR:s utbildning "Förenkla helt enkelt". 
En fortsatt utveckling av kontaktcenter har inlett och en översyn av rutiner för klagomålshante-
ring genomförs under 2020. 
 
I handlingsplanen som ansluter till näringslivsstrategin finns ett antal punkter som adresserar di-
alogen med företagen. Näringslivsperspektivet ska beaktas i kommunens samtliga verksamheter 
och vi förstärker dialogen i våra olika processer och projekt när det gäller allt från upphandling till 
stadsplanering. 

 









Nämnd 2020-06-11 5 

Sylvana Wiström 
Alkoholhandläggare 
08-5786 6304

Dnr: SRMH 11.01-2020-72 

Ansökan om serveringstillstånd för Waxholms 
golfrestaurang 

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 30 kap 20 § och publiceras därför inte.  



Nämnd 2020-06-11 6 

 

 

 

Sylvana Wiström 
Tobakshandläggare 
08-5786 6304 

 Dnr: SRMH 20.03-2020-12 

  
  

  
 
 
 

Ansökan om tobakstillstånd för Willys, Täby centrum 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 30 kap 20 § och publiceras därför inte.  
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Margareta Lindahl 
Tobakshandläggare 
08-57866310 

 Dnr: SRMH 20.03-2019-161 

  
  

  
 
 
 

Ansökan om tobakstillstånd för www.houseofsnus.com, 
Täby 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 30 kap 20 § och publiceras därför inte.  
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Administrativt ärende - Delegationsordning - Lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta 
delegationsordning för lag som tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen att gälla från den 1 juli 2020 under förutsättning att 
riksdagen antar proposition 2019/20:172. 

Sammanfattning 

Regeringen har till riksdagen lämnat proposition 2019/20:172 om förslag till 
en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya 
lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 31 
december 2020. 

Syfte med den föreslagna lagen är att förenkla smittskyddstillsynen på 
serveringsställen för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-
19. I lagförslaget föreslås den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och 
hälsoskyddsområdet få uppdraget att utöva tillsyn och besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande 
föreskrifter ska följas. 

I och med att lagförslaget pekar ut den nämnd som ansvarar för miljö- och 
hälsoskyddsområdet som ansvarig behöver inte Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds reglemente revideras. 

Då riksdagen ännu inte behandlat lagförslaget föreslås nämnden anta 
delegationsordningen under förutsättning att propositionen antas.  

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har till riksdagen lämnat proposition 2019/20:172 om förslag till 
en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya 
lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 31 
december 2020. 

I lagförslaget föreslås den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och 
hälsoskyddsområdet få uppdraget att utöva tillsyn och besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande 
föreskrifter ska följas. 
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Dnr: SRMH-2020-1415.1141
 

För att kunna bedriva tillsyn enligt och fatta de beslut om förelägganden och 
förbud som behövs på ett effektivt sätt krävs att nämnden delegerar 
beslutanderätt till kontoret.  

Föreslagen delegationsordning utgår från Sveriges kommuner och regioners 
underlag för delegering av ärenden enligt förslagen lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Delegationsrätten vid beslut om viten följer samma beloppsgränser som 
nämndens delegering av vitesbeslut inom övriga tillsyns- och 
kontrollområden. 

Kontorets bedömning 

Lagförslaget ger i uppdrag åt den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- 
och hälsoskyddsområdet få uppdraget att ansvara för att bestämmelserna i 
lagförslaget efterlevs. Därmed krävs ingen revidering av nämndens 
reglemente. 

För att kunna bedriva tillsyn enligt och fatta de beslut om förelägganden och 
förbud som behövs på ett effektivt sätt krävs att nämnden delegerar 
beslutanderätt till kontoret.  

Eftersom lagen enligt förslaget är en tidsbegränsad författning och riksdagen 
ännu inte behandlat propositionen föreslås nämnden anta 
delegationsordningen under förutsättning att förslaget antas. Om nämnden 
inte delegerar beslutanderätten enligt den föreslagna lagen minskar 
möjligheterna att tillse att bestämmelserna i lagen efterlevs. Kontorets 
bedömning är att tillsynen av serveringsställen under sommarmånaderna leda 
till att brister noteras som verksamheterna skyndsamt måste åtgärda. Att i 
det läget behöva avvakta nämndsammanträde för att fatta beslut om 
förelägganden leder till onödigt långa handläggningstider.  

 

 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Simon Bergroth 

Gruppledare – administrationsgruppen 

 

Bilagor:   Förslag till delegationsordning 
   Proposition 2019/20:172 

Expedierat till:   Kommunstyrelsen i Täby kommun 
  Kommunstyrelsen i Vaxholms stad   

 



 

 

 

 
 
 
 
 
Södra Roslagens miljö- och 
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enligt lag (2020:XXX) om tillfälliga 
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1. Delegater 
Delegation gäller följande roller inom nämnden och dess verksamhet 

1 Ordförande 

2 Miljö- och hälsoskyddschef 

3 Gruppchef 

4 Gruppledare 

5 Handläggare (miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöinspektör, 
 hälsoskyddsinspektör, livsmedelsinspektör, miljöhandläggare, inspektör 
 alkohol- och tobakslagen och inspektör lagen om handel med vissa 
 receptfria läkemedel, systemförvaltare, systemutvecklare) 

6  Assistent 

Delegation på viss nivå innebär att delegation ges även för samtliga nivåer 
ovanför. 

Då delegat inte anser sig kunna fatta beslut på sin nivå kan fråga ställas vidare till 
delegat på nivån ovanför. 

Delegationer avser inte befogenhet att avgöra ärende som är av principiell natur 
eller i övrigt av större vikt. 

2. Förkortningar 
I denna delegationsordning används följande förkortningar: 

LTSS  Lag (2020:XXX) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på  
 serveringsställen 

FL  Förvaltningslag (2017:900) 

DL  Delgivningslag (2010:1932) 

KL  Kommunallag (1991:900)  

OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

VL  Lag (1985:206) om viten 
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3. B. Beslut i brådskande ärenden 

Punkt Ärende Lagstöd Delegat 
B.1 Beslut i ärenden som är så brådskande 

att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Delegationen avser alla 
nämndens verksamheter. Beslut ska 
anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 

6 kap. 39 § KL Ordförande 

Vid ord-
förandes 
frånvaro  

nämndens 
vice ord- 
förande 

4. A. Allmänt  

Punkt Ärende Lagstöd Delegat 
A.1 Beslut att avvisa en 

överklagandeskrivelse som inkommit 
för sent. 

45 § FL Miljö- och 
hälsoskydds-
chef 

A.2 Beslut att avge yttrande till högre 
instans med anledning av 
överklagande av beslut som fattats 
med stöd av delegation 

7 kap 5 § KL Handläggare 

A.3 Beslut att överklaga beslut och domar 
som innefattar ändring av beslut som 
fattats med stöd av delegation 

7 kap 5 § KL Miljö- och 
hälsoskydds-
chef 

A.4 Avge yttrande till överprövande 
myndighet i överklagningsärenden där 
nämndens beslut fattats på delegation. 

7 kap 5 § KL Handläggare  

A.5 Ansöka hos förvaltningsrätt om 
utdömande av vite 

6 § VL Handläggare 

A.6 Beslut att utse ombud att företräda 
nämnden vid förhandling eller 
förrättning i mål och ärenden vid 
andra myndigheter 

6 kap. 15 § KL Miljö- och 
hälsoskydds-
chef 

A.7 Beslut om rättelse/ändring av beslut 
som delegaten fattat enligt de  
förutsättningar som anges i 36–39 §§ 
FL 

36–39 §§ FL  

A.8 Beslut att inte lämna ut en allmän 
handling 

6 kap. 3 § OSL; 
2 kap. 14-15 §§ 
TF 

Miljö- och 
hälsoskydds-
chef 
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5. H. Beslut under handlägging 

Punkt Ärende Lagstöd Delegat 
H.1 Beslut att avskriva ett ärende från 

vidare handläggning, exempelvis 
obefogade klagomål 

 Handläggare 

H.2 

 

Beslut att avvisa en framställning som 
är så ofullständig eller oklar att den 
inte kan tas upp till prövning. 

20 § andra 
stycket FL 

Handläggare 

H.3 Beslut att begära att den som anlitar 
ombud ska medverka personligen vid 
handläggningen av ett ärende   

14 § första 
stycket FL 

Handläggare 

H.4 Beslut att ett ombud eller biträde som 
är olämpligt för sitt uppdrag inte 
längre får medverka i ärendet 

14 § andra 
stycket FL 

Miljö- och 
hälsoskydds- 
chef 

H.5 Beslut att begära att ett ombud 
styrker sin behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig fullmakt med det 
innehåll som framgår av 15 § första 
stycket FL 

15 § första 
stycket FL 

Handläggare 

H.6 Beslut att förelägga part eller ombud 
att styrka ombudets behörighet genom 
en fullmakt med det innehåll som 
framgår av 15 § första stycket FL 

15 § andra 
stycket FL 

Handläggare 

H.7 Beslut att begära att en handling 
bekräftas av avsändaren 

21 § FL Handläggare 

6. U. Upplysningar och tillträde 

Punkt Ärende Lagstöd Delegat 
U.1 Beslut om att av den som driver 

serveringsställe begära de 
upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsynen 

5 § LTSS Handläggare 

U.2 Beslut om att begära tillträde till 
sådana lokaler, områden och entréer 
som avses i 3 § för att utöva 

tillsynen 

5 § LTSS Handläggare 

U.3 Beslut om att hos Polismyndigheten 
begära sådan hjälp som behövs för 
genomförande av åtgärder enligt 
lagens 5 § 

6 § LTSS Handläggare 
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7. F. Förelägganden och förbud, inklusive viten 

Punkt Ärende Lagstöd Delegat 
F.1 Beslut om föreläggande att vidta 

smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § 
och anslutande föreskrifter för att 
förhindra spridning av det virus som 
orsakar covid-19. 

Sådant föreläggande får förenas med 
fast vite om maximalt 100 000 kronor 
eller löpande vite om maximalt 50 000 
kronor 

7-8 §§ LTSS Handläggare 

Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för nämnden. 

F.2 Beslut om förbud mot öppethållande 
av serveringsställe, för viss tidsperiod 
eller tills vidare. 

Sådant föreläggande får förenas med 
fast vite om maximalt 100 000 kronor 
eller löpande vite om maximalt 50 000 
kronor 

7-8 §§ LTSS Handläggare 

Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för nämnden. 

F.3 Beslut om förbud mot öppethållande 
avseende viss del av serveringsställe, 
för viss tidsperiod eller tills vidare. 

Sådant föreläggande får förenas med 
fast vite om maximalt 100 000 kronor 
eller löpande vite om maximalt 50 000 
kronor 

7-8 §§ LTSS Handläggare 

Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för nämnden. 

F.4 Beslut om förbud mot öppethållande 
av hela eller del av serveringsställe 
under vissa tider på dygnet. 

Sådant föreläggande får förenas med 
fast vite om maximalt 100 000 kronor 
eller löpande vite om maximalt 50 000 
kronor 

7-8 §§ LTSS Handläggare 

Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för nämnden. 

F.5 Beslut om förordnande att ett 
föreläggande eller förbud ska börja 
gälla vid en annan tidpunkt än den 
som anges i 7 § tredje stycket 

7 § tredje 
stycket LTSS 

Handläggare 

F.6 Återkalla ett föreläggande eller förbud 
som meddelats med stöd av 
delegering 

 Handläggare 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder på serveringsställen. 

Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att 
vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar 
covid-19. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälso-
skyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. 
Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen 
ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare 
föreskrifter om smittskyddsåtgärder.  

Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 
2020. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 
Regeringens förslag: 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tillfälliga smittskydds-
åtgärder på serveringsställen. 

Riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till sex dagar. 
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Prop. 2019/20:172 2 Förslag till lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

Härigenom föreskrivs följande. 

Lagens innehåll och syfte 
1 §    I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för 
att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar 
covid-19. 

Definition 
2 §    Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs 
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten 
och där möjlighet ges till förtäring på stället. 

Smittskyddsåtgärder 
3 §    Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att 

1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som 
besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att 
besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från 
varandra, 

2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland 
besökare så långt som möjligt förhindras, och 

3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras. 
Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, 

om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar 
över entréområdet. 

Tillsyn 
4 §    Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydds-
området har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs. 

Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. 
 

5 §    På begäran av sådan nämnd som avses i 4 § ska den som driver serve-
ringsstället lämna de upplysningar och handlingar som behövs för till-
synen. Nämnden har rätt att få tillträde till sådana lokaler, områden och 
entréer som avses i 3 § för att utöva tillsynen. 

 
6 §    Polismyndigheten ska på begäran lämna sådan nämnd som avses i 
4 § den hjälp som behövs vid tillämpningen av 5 §.  

En begäran enligt första stycket får göras endast om  
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte 

kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller  

2. det annars finns synnerliga skäl.  
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Förelägganden och förbud 
7 §    Den nämnd som avses i 4 § får i sin tillsynsverksamhet besluta de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och anslutande 
föreskrifter ska följas.  

Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. 
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i 

beslutet. 
 

8 §    Beslut enligt 7 § första stycket får förenas med vite.  

Överklagande 
9 §    Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Bemyndigande  
10 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder enligt 3 §. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020. 
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020. 
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som 

har inletts före utgången av 2020. 
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Prop. 2019/20:172 3 Ärendet och dess beredning 
Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten föreskrifter och 
allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på 
restauranger och caféer m.m. I denna proposition föreslås en ny lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilken delvis ersätter 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter. 

Ett utkast till lagrådsremiss om en ny lag om tillfälliga smittskydds-
åtgärder på serveringsställen har tagits fram inom Regeringskansliet 
(Socialdepartementet). En sammanfattning av utkastet finns i bilaga 1. 
Lagförslaget i utkastet finns i bilaga 2. Utkastet har remissbehandlats. En 
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissynpunkter på 
utkastet till lagrådsremiss har hämtats in på ett möte den 19 maj 2020. 
Därtill har skriftliga synpunkter kommit in. Minnesanteckningar från 
remissmötet och de skriftliga synpunkterna finns tillgängliga i Social-
departementet (S2020/04470/FS). 

Lagrådet  
Regeringen beslutade den 28 maj 2020 att inhämta Lagrådets yttrande över 
det lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. 
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.  

I förhållande till lagrådsremissen har vissa språkliga ändringar gjorts. 

Skäl för förkortad motionstid 
Serveringsställen är platser där det finns en ökad risk för smittspridning av 
det virus som orsakar covid-19. Det kan inte uteslutas att spridningen i 
samhället kommer att vara fortsatt hög under en längre tid. Det är därför 
ytterst angeläget att det inför sommaren finns en effektiv tillsynsorganisa-
tion på plats som ska se till att den som driver ett serveringsställe vidtar de 
åtgärder som krävs för att så som långt möjligt förhindra smittspridning 
bland besökarna. Regeringen anser därför att det finns synnerliga skäl för 
riksdagen att besluta om förkortad motionstid. Regeringen föreslår att 
motionstiden förkortas till sex dagar. 

4 Behovet av åtgärder för att minska 
smittspridning 

4.1 Det pågår en spridning i samhället av 
virussjukdomen covid-19 

Sverige och omvärlden befinner sig i en mycket svår situation och måste 
planera för och genomföra extraordinära åtgärder. Covid-19 är en allvarlig 
sjukdom som i de svåraste fallen har en dödlig utgång. Viruset sprids 
mycket snabbt och Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade den 
11 mars 2020 att utbrottet av covid-19 är en pandemi. Sjukdomen kommer 
sannolikt att drabba alla världens länder. Alla måste så långt det är möjligt 
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göra vad de kan för att minska spridningstakten i syfte att ge sjukvården 
mer tid att behandla de patienter som behöver vård och värna de grupper i 
befolkningen som riskerar att få särskilt allvarliga följder av sjukdomen. 
Denna extraordinära situation har visat att det skyndsamt måste säker-
ställas att alla adekvata åtgärder kan vidtas för att kunna hantera spridning 
av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Samtidigt har de begräns-
ningar som införs medfört svåra ekonomiska problem: arbetslöshet för 
arbetstagare och konkurser för företag, särskilt företag som driver 
serveringsställen, och alla åtgärder behöver förhålla sig till dessa företags 
möjligheter till överlevnad och återhämtning. Eftersom läget förändras 
löpande uppkommer det behov av nya åtgärder som går längre än vad 
existerande regelverk ger möjligheter till.  

4.2 Åtgärder vidtagna av regeringen 
Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att hindra spridningen av det 
virus som orsakar covid-19. Den 1 februari 2020 beslutades förordningen 
(2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om 
allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på infektion med 
2019-nCoV (SARS-CoV-2), dvs. den sjukdom som nu benämns covid-19. 
Beslutet gav Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren möjlighet att 
besluta om bl.a. extraordinära smittskyddsåtgärder om ett sådant behov 
skulle uppkomma. Den 2 april 2020 fattade regeringen beslut om proposi-
tionen Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen (prop. 2019/20:144). I 
propositionen föreslås att riksdagen godkänner regeringens förordning 
samt att covid-19 ska klassificeras både som en allmänfarlig och en sam-
hällsfarlig sjukdom.  

Regeringen har även förbjudit allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar med fler än 50 deltagare. Förbudet gäller tills vidare, men 
ska upphävas när det inte längre behövs. 

Med anledning av ett meddelande från Europeiska kommissionen har 
regeringen beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige 
från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz. Förbudet gäller till och 
med den 15 juni 2020. Vidare avråder Utrikesdepartementet från alla icke 
nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med den 15 juli 
2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. 

Regeringen har även vidtagit en rad olika åtgärder för att förhindra 
smittspridning i särskilda verksamheter och för att öka tillgången på sjuk-
vårdsutrustning etc. Regeringen har också, i nära dialog med partierna i 
riksdagen, vidtagit en rad åtgärder för att mildra de negativa ekonomiska 
konsekvenserna av virusutbrottet för svenska företag och deras anställda. 
Exempel på åtgärder som har vidtagits är sänkta arbetsgivaravgifter, slopat 
sjuklöneansvar och stöd till egenföretagare vid sjukfrånvaro.  

4.3 Folkhälsomyndighetens föreskrifter  
Enligt Folkhälsomyndigheten är avståndet mellan personer och tiden de 
fysiskt vistas nära varandra en avgörande faktor för smittspridningen av 
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Prop. 2019/20:172 det virus som orsakar covid-19. Risken för smittspridning är således extra 
stor i verksamheter där många för varandra okända människor samlas på 
små ytor under längre tid, t.ex. restauranger, barer och andra liknande 
miljöer. 

Folkhälsomyndigheten beslutade den 24 mars 2020 föreskrifter och 
allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på 
restauranger och caféer m.m. Föreskrifterna ska tillämpas i sådana verk-
samheter som omfattas av anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets före-
skrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, t.ex. restauranger, 
personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet. 
Den som bedriver verksamheten ska ha rutiner för hur verksamheten kan 
förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare och ska ta fram 
instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning. Vidare ska 
den som bedriver verksamheten regelbundet utföra riskbedömningar 
utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskydds-
läkare. 

Enligt föreskrifterna ska varje verksamhet säkerställa att det inte före-
kommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning 
till dessa lokaler. Besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Besökare 
får endast äta eller dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för 
avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåten. Om det finns risk 
för smittspridning av covid-19 får smittskyddsläkaren, efter samråd med 
kommunen, besluta om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller 
kraven i föreskriften. Ett sådant beslut ska omprövas regelbundet och om 
det inte längre finns skäl för beslutet ska det omedelbart hävas av smitt-
skyddsläkaren. Föreskrifterna är tidsbegränsade och upphör att gälla vid 
utgången av 2020. 

4.4 Allmänt om smittskydd på serveringsställen 

4.4.1 Smittskyddslagen 
Smittskyddslagen reglerar bland annat smittskyddsläkarens befogenheter 
gentemot enskilda individer. Samhällets smittskydd ska enligt lagen 
tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma 
sjukdomar. Smittskyddsåtgärder ska enligt 1 kap. 4 § smittskyddslagen 
bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långt-
gående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors 
hälsa. Åtgärderna ska vidtas med respekt för alla människors lika värde 
och enskildas integritet. 

Bestämmelserna i smittskyddslagen omfattar alla smittsamma sjuk-
domar. Med smittsamma sjukdomar avses alla sjukdomar som kan över-
föras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot 
mot människors hälsa. För vissa sjukdomar, de allmänfarliga och de 
samhällsfarliga sjukdomarna, är det möjligt att vidta mer långtgående 
åtgärder för att förhindra smittspridning. Med allmänfarliga sjukdomar 
avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära lång-
varig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konse-
kvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom 
åtgärder som riktas till den smittade. Med samhällsfarliga sjukdomar avses 
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allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskydds-
åtgärder. De allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomarna anges i 
bilagor till smittskyddslagen. Bestämmelserna om allmänfarliga och sam-
hällsfarliga sjukdomar tillämpas sedan den 2 februari 2020 på covid-19, se 
förordningen (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen 
(2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas 
på infektion med 2019-nCoV. I propositionen Covid-19 och ändringar i 
smittskyddslagen (prop. 2019/20:144) föreslås att covid-19 ska föras in i 
bilagorna till smittskyddslagen från den 1 juli 2020. 

Ansvaret för samhällets smittskydd ligger på olika aktörer. Av 2 kap. 1 § 
smittskyddslagen framgår att var och en genom uppmärksamhet och 
rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av 
smittsamma sjukdomar. Vidare framgår av 2 kap. 2 § att den som vet eller 
har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom 
är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smitto-
risk. 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på 
nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett 
effektivt smittskydd. Varje region ansvarar för att behövliga smittskydds-
åtgärder vidtas inom regionens område. Därutöver ska myndigheter inom 
smittskyddet, andra berörda myndigheter, läkare samt annan hälso- och 
sjukvårdspersonal samverka för att förebygga och begränsa utbrott eller 
spridning av smittsamma sjukdomar (1 kap. 7, 8 och 10 §§). 

Enligt 1 kap. 9 § ska det i varje region finnas en smittskyddsläkare. 
Smittskyddsläkaren har befogenhet att fatta beslut riktade mot enskilda 
individer, bl.a. beslut om hälsokontroller vid inresa till landet, karantän 
och tillfällig isolering (3 kap. 8 och 9 §§ samt 5 kap. 3 §). Smittskydds-
läkaren utövar ingen tillsyn enligt smittskyddslagen. Om en smittskydds-
läkare uppmärksammar brister i smittskyddet ska han eller hon i stället 
påpeka detta för den myndighet eller annan som har att avhjälpa bristerna. 
Om bristerna inte avhjälps och detta medför fara från smittskyddssynpunkt 
ska smittskyddsläkaren anmäla förhållandena till respektive tillsyns-
myndighet (6 kap. 5 §). 

Kommunerna har ingen tillsynsuppgift enligt smittskyddslagen. Enligt 
9 kap. 14 § miljöbalken ska kommunerna dock utan dröjsmål underrätta 
smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smitt-
skyddet för människor. 

4.4.2 Kommunens ansvar enligt alkohollagen och 
livsmedelslagen 

Verksamhet som bedrivs på serveringsställen omfattas bl.a. av livsmedels-
lagen (2006:804) och i vissa fall av alkohollagen (2010:1622). I 22 § livs-
medelslagen anges att en kontrollmyndighet får meddela de förelägganden 
och förbud som behövs för att regelverket ska följas. Enligt 23 och 25 §§ 
livsmedelsförordningen (2006:813) är kommunen kontrollmyndighet över 
serveringsställen. Enligt 25 § livsmedelslagen ska kontrollmyndigheten, 
efter en underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller 



  

  

11 

Prop. 2019/20:172 misstänks spridas genom livsmedel, omedelbart vidta de åtgärder som 
behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. Det 
finns i nuläget ingenting som tyder på att det virus som orsakar covid-19 
kan spridas genom att man äter mat eller dricker. Kunskap från tidigare 
utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från 
sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livs-
medelsförpackningar.1 Det saknas alltså möjlighet för kommunen att med 
stöd av livsmedelslagstiftningen vidta åtgärder i de fall föreskrifter om det 
virus som orsakar covid-19 inte följs. 

Den som vill servera alkoholdrycker till allmänheten måste ha beviljats 
serveringstillstånd av kommunen. Som huvudregel får serveringstillstånd 
medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till 
serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat, 
se 8 kap. 1 och 15 §§ alkohollagen. Enligt 9 kap. 17 § får en kommun med-
dela en innehavare av serveringstillstånd en erinran eller en varning om 
denne inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 
inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller 
de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Ett serve-
ringstillstånd ska återkallas bl.a. om det med tillståndshavarens vetskap 
har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället, eller tillstånds-
havaren har brutit mot alkohollagen eller vad som i övrigt gäller för 
tillståndet. Det saknas således möjlighet att meddela en erinran eller 
varning eller om att återkalla serveringstillståndet enbart på den grunden 
att föreskrifter om det virus som orsakar covid-19 inte följs. 

4.4.3 Andra aktörers befogenheter på 
smittskyddsområdet 

Polismyndigheten ska enligt 8 kap. 12 § smittskyddslagen på begäran av 
smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten lämna biträde t.ex. när en 
tvångsundersökning ska genomföras, en person som ska isoleras ska föras 
till en vårdinrättning eller för att spärra av vissa områden som Folkhälso-
myndigheten beslutat ska vara avspärrade. Polismyndigheten ska enligt 
27 § livsmedelslagen och 9 kap. 9 § alkohollagen i vissa fall biträda 
kommunen när kommunen utövar tillsyn över dessa lagar. Tillsyn över 
smittskyddsföreskrifter som rör det virus som orsakar covid-19 faller dock 
inte under dessa lagar. 

Enligt förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion ska läns-
styrelsen, utifrån ett statligt helhetsperspektiv, arbeta sektorsövergripande 
samt inom myndighetens ansvarsområde samordna olika sam-
hällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vidare ska länsstyrelsen 
noga följa tillståndet i länet och inom sin verksamhet samt främja 
samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra 
relevanta aktörer i länet. Länsstyrelsen har, utöver vad som anges i 1 kap. 
10 § smittskyddslagen, ingen utpekad uppgift enligt den lagen. Läns-
styrelsen får enligt 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för 
 
1 Livsmedelsverkets webbplats den 9 maj 2020, 
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-
mogelsvampar1/coronavirus. 
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kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ord-
ningslagen föreskriva att allmänna sammankomster och offentliga tillställ-
ningar inte får hållas inom länet eller del av detta, om det är nödvändigt 
för att motverka epidemi. Länsstyrelsen har utöver detta ingen utpekad roll 
på smittskyddsområdet. 

5 Behov av ytterligare åtgärder  

Regeringens bedömning: Det finns behov av ytterligare åtgärder för 
att förhindra smittspridning på serveringsställen. 

 

Bedömningen i utkastet till lagrådsremiss: Överensstämmer med 
regeringens bedömning. 

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i frågan 
tillstyrker bedömningen. Visita anser att det kan finnas behov av lag-
reglering som möjliggör ytterligare åtgärder för att begränsa smitt-
spridningen av det virus som orsakar covid-19 och för att effektivisera den 
aktuella tillsynen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anför att 
kommunerna har rapporterat att dagens föreskrifter inte ger tillräckliga 
verktyg för att kunna förebygga trängsel. Smittskyddsläkarföreningen har 
framhållit att smittskyddsläkarna inte är dimensionerade för den här typen 
av uppgifter då det inte är en del av deras sedvanliga verksamhet. Enligt 
Hudiksvalls kommun har kommunen hittills inte sett några stora problem 
med trängsel, men tror att riskerna för det blir större ju närmare sommaren 
kommer.  

Skälen för regeringens bedömning 
Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och det finns 
fortfarande mycket begränsad information om viruset och om hur 
sjukdomen utvecklar sig och påverkar hälsan. Det är därför mycket viktigt 
att agera långsiktigt för att undvika en potentiell andra våg av smitt-
spridning under sommaren eller hösten, för att på så vis minska sjuk-
domens påverkan på samhället. Långsiktighet är även viktigt då det ännu 
saknas botemedel och vaccin mot covid-19. Även om det pågår studier 
med läkemedel som möjligen kan sakta ner eller lindra sjukdomsförloppet 
är det nödvändigt att vidta åtgärder som bromsar smittspridningen av det 
virus som orsakar covid-19 för att rädda både liv och hälsa.  

Flera regioner, t.ex. Stockholm och Västra Götaland, har under de 
senaste månaderna haft en mycket ansträngd situation i sjukvården. Det 
finns tecken på att nivåerna av intagna på intensivvårdsavdelningar med 
anledning av covid-19 börjar plana ut något i exempelvis Stockholm, 
medan nivåerna är på uppgång i andra regioner. Det är därför nödvändigt 
att agera för att inte belasta sjukvården mer än absolut nödvändigt under 
en sådan ansträngd period. Det är viktigt att alla i samhället, både enskilda 
individer och andra aktörer, bidrar till en långsam smittspridning för att 
minska sjukdomens påverkan på enskilda individer och samhället i stort.  
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Prop. 2019/20:172 Det finns behov av att även fortsättningsvis begränsa smittspridningen i 
största möjliga mån för att skydda äldre och sköra grupper samt för att 
säkerställa resurser till hälso- och sjukvården. Eftersom serveringsställen 
är sådana platser där det finns en större risk för smittspridning kommer det 
vara fortsatt angeläget att begränsa smittspridningen på serveringsställen 
även på längre sikt. De flesta individer och verksamheter är måna om att 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter. Trots att 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter började gälla den 25 mars 2020 är 
dock trängsel på restauranger och i liknande verksamheter fortfarande till 
viss del ett problem och utgör därmed en risk för smittspridning. Hur 
smittspridningen utvecklar sig framöver beror i stor utsträckning på de 
åtgärder som vidtas och hur dessa efterföljs. Om reglerna om fysiskt 
avstånd på restauranger och andra liknande verksamheter inte hålls finns 
det risk att det leder till en vidare samhällsspridning av det virus som 
orsakar covid-19, vilket kommer att påverka enskilda individer, samhället 
och sjukvården i ännu större utsträckning än vad sjukdomen redan gör.  

Trängsel på serveringsställen är alltså till viss del fortfarande ett 
problem, men situationen ser olika ut på olika håll i landet och påverkas 
av olika faktorer, t.ex. väder och tidpunkt på dygnet. Eftersom smitt-
spridningen på vissa håll i landet ännu tros vara på en lägre nivå än i 
exempelvis Stockholm är det viktigt att vidta åtgärder för att fortsätta hålla 
smittspridningen på lägre nivåer i dessa regioner och därigenom begränsa 
smittspridningens påverkan på samhällsviktiga verksamheter.  

Under de inspektioner som har utförts för att se om Folkhälsomyndig-
hetens föreskrifter följs har det visat sig att situationen på restauranger och 
barer till stor del beror på besökarnas eget agerande med anledning av 
berusningsgraden, som föranleder att flera inte beaktar reglerna om 
avstånd. Ordningen, möbleringen och avståndet mellan gästerna kan 
bedömas vara god tidigt en kväll. Senare under kvällen kan dock situa-
tionen avsevärt ha förändrats just på grund av gästernas ökade berusnings-
grad. Den som driver ett serveringsställe kan visserligen anpassa utform-
ningen av och möbleringen i lokalerna, men det kan finnas vissa svårig-
heter i att ansvara för besökarnas beteende. Den som driver ett serverings-
ställe kan exempelvis ansvara för att möbleringen medger att avstånd kan 
hållas mellan olika sällskap, medan ansvaret för att hålla avstånd inom 
samma sällskap faller framför allt på besökarna själva.  

Såsom Hudiksvalls kommun har framhållit kan det under sommar-
månaderna förväntas att fler personer söker sig till restauranger, caféer 
m.m. Det gör det än mer viktigt att ha ett välorganiserat och hållbart system 
för tillsyn på dessa platser i syfte att minska riskerna för smittspridning. 

I dag är det i huvudsak kommunerna som utövar den faktiska kontrollen 
över att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs på serveringsställen. Det 
är även kommunerna som för en dialog med de verksamhetsansvariga för 
serveringsställena om hur de bör agera för att uppfylla reglerna. Om 
åtgärder inte har vidtagits vid ett återbesök, kan kommunen föra ärendet 
vidare till regionens smittskyddsläkare som i de enskilda fallen kan fatta 
beslut om stängning.  

Denna organisation är inte optimal. Kommunerna har kunskapen om och 
erfarenheten av praktisk tillsyn av serveringsställen men saknar i detta 
sammanhang befogenheter att vidta åtgärder även om de kan anses vara 
brådskande, vilket bland annat SKR har påpekat.  
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Vidare har Smittskyddsläkarföreningen framhållit att smittskydds-
läkarna inte är dimensionerade för den här typen av uppgifter då det inte 
är en del av deras sedvanliga verksamhet. Smittskyddsläkarna vid regio-
nerna är hårt belastade av den pågående spridningen av det virus som 
orsakar covid-19 och de nya arbetsuppgifter som föranleds av Folkhälso-
myndighetens föreskrifter har orsakat en ännu större arbetsbörda. 
Regionernas smittskyddsläkare får dessutom in ett stort antal anmälningar 
mot serveringsställen där allmänheten har uppmärksammat att det är trångt 
mellan besökarna. Det tar mycket resurser i anspråk för smittskydds-
läkarna att gå igenom dessa anmälningar. När smittskyddsläkare fattar 
beslut om att förbjuda en verksamhet enligt Folkhälsomyndighetens före-
skrifter underrättas företrädarna för verksamheten om beslutet. Smitt-
skyddsläkaren har dock inga ytterligare åtgärder att vidta om verk-
samheten vägrar att följa ett meddelat beslut. Smittskyddsläkare har t.ex. 
inte rätt att förena ett beslut om föreläggande med vite. Vidare har det 
framförts behov av tydligare regler om vilka smittskyddsåtgärder som ska 
vidtas, vilket bl.a. Visita även framfört i sitt remissvar.  

Sammanfattningsvis bedöms det finnas behov av en reglering som kan 
förtydliga vilka smittskyddsåtgärder som ska vidtas samt en långsiktigt 
hållbar tillsynsorganisation som har tillgång till effektiva tillsynsverktyg.  

6 En ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Regeringens förslag: Det införs en ny lag om tillfälliga smittskydds-
åtgärder på serveringsställen. Åtgärderna ska syfta till att förhindra 
spridning av det virus som orsakar covid-19. 

Med serveringsställe avses en inrättning där det bedrivs näringsverk-
samhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där 
möjlighet ges till förtäring på stället. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få 
meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärderna. 

Regeringens bedömning: Det bör tas fram en ny förordning om till-
fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Folkhälsomyndig-
heten bör få meddela föreskrifter om sådana smittskyddsåtgärder som 
avses i lagen. 

 

Förslaget och bedömningen i utkastet till lagrådsremiss: Överens-
stämmer med regeringens förslag och bedömning. 

Remissinstanserna: I stort sett samtliga remissinstanser tillstyrker för-
slaget och bedömningen. Det gäller exempelvis flera kommuner som 
Båstads, Stockholms och Hudiksvalls kommuner men även Länsstyrelsen 
i Västmanlands län, Smittskyddsläkarföreningen, Folkhälsomyndigheten, 
Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Livs-
medelsverket. Malung-Sälens kommun anser att förslagen är ändamåls-
enliga.  
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Prop. 2019/20:172 Justitiekanslern är generellt positiv till förslaget och för fram att det 
förefaller vara en god ordning att de nu föreslagna tidsbegränsade bestäm-
melserna läggs i en särskild lag. 

Domstolsverket, Datainspektionen och Konkurrensverket har inte något 
att invända mot förslaget. 

Visita anser att den föreslagna lagens räckvidd är otydligt uttryckt. Det 
bör klargöras vad som gäller för ett serveringsställe som ibland eller 
regelbundet serverar allmänheten, men som vid ett visst tillfälle är 
abonnerat av ett slutet sällskap. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län framhåller att det bör förtydligas vem 
som ansvarar för smittskyddsåtgärder i de fall flera serveringsställen delar 
på en serveringsyta såsom vid s.k. food courts. 

Flera remissinstanser belyser behovet av tydliga föreskrifter från Folk-
hälsomyndigheten som tydligt beskriver vilka insatser som krävs av kom-
munen för att säkerställa att serveringsställen tar sitt smittskyddsansvar. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län framhäver att då lagstiftningen är ny, 
saknar direkt praxis och är ingripande för den enskilda näringsidkaren vad 
gäller möjligheten att nyttja sin lokal till fullo för betalande gäster, bör 
kommunerna få tydliga föreskrifter och råd utifrån den expertkunskap som 
Folkhälsomyndigheten besitter. SKR anser att staten, främst genom Folk-
hälsomyndigheten, måste konkretisera vilka bedömningsgrunder som ska 
användas vid tillsyn.  

Visita vill betona vikten av att det inte införs mer långtgående restrik-
tioner för restaurangerna än nödvändigt och att det måste finnas ett 
löpande system för utvärdering när meddelade restriktioner kan lättas, 
även före utgången av den föreslagna lagens giltighetstid.  

Skälen för regeringens förslag och bedömning 
En ny lag 
Folkhälsomyndigheten har pekat ut serveringsställen som platser där det 
finns en ökad risk för smittspridning av det virus som orsakar covid-19. 
Som anges i avsnitt 5 finns det behov av en tydlig och enhetlig reglering 
av vilka smittskyddsåtgärder som måste vidtas på serveringsställen för att 
förhindra smittspridningen. Vidare behövs det en reglering av formerna 
för en på sikt hållbar och effektiv tillsynsorganisation som har möjlighet 
att vidta vissa sanktioner. De krav som det allmänna riktar mot enskilda 
kommer att innefatta åligganden för enskilda eller i övrigt avse ingrepp i 
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Som anges i avsnitt 8 
föreslås att ansvaret för tillsynen läggs på den kommunala nämnd som 
ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet och att nämndens tillsyns-
beslut ska kunna förenas med vite. Regleringen behöver därför i vart fall 
delvis ha stöd i lag (jfr 8 kap. 2 § 2 och 3 regeringsformen). 

I 9 kap. 6 a § smittskyddslagen ges en möjlighet för regeringen att med-
dela särskilda föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det 
allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp 
i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, om det av smitt-
skyddsskäl behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar 
covid-19 och riksdagens beslut inte kan avvaktas. Det bedöms att den 
reglering som nu föreslås inte i sin helhet kan införas med det 
bemyndigandet som grund.   
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Frågan är om åtgärderna bör regleras i befintlig lagstiftning eller om det 
bör tas fram en ny särskild lag. Syftet med åtgärderna är att minska smitt-
spridning, vilket innebär att regleringen skulle kunna föras in i smitt-
skyddslagen. Smittskyddslagen reglerar dock inte specifika verksamheter. 
Det passar därför inte in i smittskyddslagens systematik att ta in bestäm-
melserna där. 

Det kan också övervägas om bestämmelserna bör läggas in i den befint-
liga lagstiftning som reglerar verksamhet som bedrivs på serveringsställen, 
exempelvis livsmedelslagen eller alkohollagen. 

Tillsynen enligt livsmedelslagen är till hög grad baserad på ett regelverk 
som gäller för hela EU, varför Sverige inte självmant kan justera livs-
medelslagens regler om tillsyn att gälla enbart för svenska förhållanden. 
Vidare tar livsmedelslagens regler fasta på smitta som sprids genom livs-
medel, t.ex. salmonella. Det är enligt det rådande kunskapsläget fastslaget 
att det virus som orsakar sjukdomen covid-19 inte är en sådan smitta. Det 
bedöms av dessa skäl inte vara lämpligt att föra in ny reglering i livs-
medelslagen. 

Alkohollagen omfattar bara serveringsställen som har tillstånd att 
servera alkohol. Behovet av att kunna vidta smittskyddsåtgärder finns även 
på sådana serveringsställen som saknar serveringstillstånd. Det är därför 
inte heller lämpligt att föra in regleringen i alkohollagen.  

Om den reglering som nu föreslås skulle läggas in i befintlig lagstiftning 
skulle den behöva spridas ut i flera olika lagar, vilket skulle bli svåröver-
skådligt. För tydlighetens skull bör därför de föreslagna bestämmelserna 
placeras i en ny särskild lag, vilket även Justitiekanslern har ansett vara en 
god ordning. 

Syftet med den nya lagen är att den ska ge stöd för åtgärder som behöver 
vidtas för att spridningen av det virus som orsakar covid-19 ska förhindras. 
Det ligger i sakens natur att åtgärderna, beroende på hur länge smittsprid-
ningen pågår och hur följderna av viruset kan hanteras, kommer att behöva 
vidtas under en begränsad tid. Det bör för tydlighetens skull framgå att 
lagen reglerar tillfälliga åtgärder som vidtas för att förhindra spridningen 
av det virus som orsakar covid-19. Som Visita framhåller ska inte mer 
långtgående restriktioner föras in än vad som är nödvändigt. Behovet av 
smittskyddsåtgärder kan ändras. Av detta skäl anser regeringen att de mer 
detaljerade kraven ska regleras i myndighetsföreskrifter som snabbt kan 
ändras eller upphävas om de inte längre behövs, se även nedan i detta 
avsnitt. Regeringen följer noga smittskyddsläget och kommer ta initiativ 
till förändringar om det finns behov av att justera den nu föreslagna lagen. 

Begreppet serveringsställe 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2020:9 omfattar sådana 
verksamheter som faller under 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. Enligt de allmänna råden till 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter är de verksamheter som avses t.ex. 
restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och 
cateringverksamhet. 

De som omfattas av 11 § LIVSFS 2005:20 är livsmedelsföretagare, dvs. 
en stor mängd aktörer som bedriver olika typer av verksamhet inom livs-
medelsområdet. Som nämns i avsnitt 4.3 är en av de viktigaste faktorerna 
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Prop. 2019/20:172 för smittspridning att människor sitter nära varandra under en längre tid. 
Lagen bör därför bara träffa sådan verksamhet där det bedrivs servering av 
mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. 

Risken för smittspridning bedöms vara större på sedvanliga restauranger 
och liknande, där många för varandra okända människor samlas under en 
längre tid. Kommunens tillsynsansvar bör också begränsas till de verk-
samheter där risken för smittspridning bedöms som störst. Av dessa skäl 
bör lagen enbart omfatta sådan näringsverksamhet som består i att mat 
eller dryck serveras till allmänheten. Att definiera begreppet serverings-
ställe på detta sätt är i överensstämmelse med bestämmelserna om rökfria 
miljöer i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, se propo-
sitionen Rökfria serveringsmiljöer (prop. 2003/04:65 s. 28). 

Det är inte enbart serveringsställen som har beviljats serveringstillstånd 
enligt alkohollagen som omfattas av den föreslagna lagen. Verksamheter 
där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas dock inte, 
exempelvis vissa glasskiosker, food trucks och take away-ställen där det 
saknas sittplatser och bord. Däremot omfattas sådana verksamheter av 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) 
om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 m.m. På vissa 
inrättningar serveras inte mat och dryck till allmänheten utan enbart till en 
på förhand bestämd krets människor som deltar i en verksamhet som är 
knuten till inrättningen, t.ex. personalrestauranger och skolmatsalar. Sådan 
verksamhet omfattas inte heller av lagen. 

Visita anser att den föreslagna lagens räckvidd är otydligt uttryckt och 
att det bör klargöras vad som gäller för ett serveringsställe som ibland eller 
regelbundet serverar allmänheten, men som vid ett visst tillfälle är 
abonnerat av ett slutet sällskap. Regeringen vill framhålla att serverings-
ställen som normalt bedriver näringsverksamhet som riktar sig till allmän-
heten men som kan abonneras omfattas av lagen även vid de tillfällen som 
stället är bokat av ett slutet sällskap. Samma överväganden som regeringen 
har gjort för sedvanlig restaurangverksamhet har bäring på serverings-
ställen som abonneras för att användas vid t.ex. större fester och bröllop. 
Vid sådana tillfällen samlas ofta personer från olika regioner, kommuner 
eller stadsdelar och tillbringar en längre tid i varandras fysiska närhet på 
en begränsad yta. Smittskyddsåtgärderna är till för att skydda besökare 
från smittspridning. Det är främst den som driver verksamheten som har 
möjlighet att vidta åtgärder för att minska smittspridning såsom att t.ex. 
minska antalet bord och stolar eller ta bort överflödig inredning. Vidare 
kan många gånger en del av ett serveringsställe vara abonnerad medan 
stället i övrigt är öppet som vanligt. Besökare i ett slutet sällskap rör sig 
då ofta även utanför den abonnerade delen för att t.ex. besöka toaletter. 
Det är svårt att göra skillnad på olika varianter av bokade tillställningar 
och en sådan uppdelning skulle också göra det svårt för kommunerna att 
avgöra i vilka situationer de ska utöva tillsyn. Därför anser regeringen att 
lagen bör omfatta samtliga fall där ett serveringsställe vänder sig till 
allmänheten och erbjuder servering av mat och dryck. Det överensstämmer 
också med vad som har anförs i propositionen Rökfria serveringsmiljöer 
om att rökförbudet omfattar sådana restauranger och andra serverings-
ställen som abonneras eller som på annat sätt används eller hyrs ut till 
slutna sällskap (prop. 2003/04:65 s. 28). 
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Länsstyrelsen i Västmanlands län har framhållit att det bör förtydligas 
vem som ansvarar för smittskyddsåtgärder i de fall flera serveringsställen 
delar på en serveringsyta såsom vid s.k. food courts. Regeringen anser att 
de som driver serveringsställena bör ansvara gemensamt för att förhindra 
smittspridning på serveringsytor vid en food court. Besökare som beställer 
mat från ett serveringsställe har möjlighet att sätta sig på valfri plats i 
serveringslokalen. Ofta beställer besökare i samma sällskap mat från olika 
restauranger och placerar sig sedan tillsammans vid ett bord. Det går under 
sådana omständigheter inte att särskilja en restauranginnehavares ansvar 
från övrigas. Därför bör ansvaret vara delat. Det ligger också i linje med 
vad som gäller för serveringstillstånd enligt 8 kap. 14 § andra stycket 
alkohollagen. Av denna bestämmelse framgår att särskilt tillstånd kan 
meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serverings-
utrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och 
nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller 
enligt alkohollagen iakttas under den tid han eller hon bedriver servering 
där.  

Bemyndigande 
Eftersom kunskaperna om det virus som orsakar covid-19 successivt ökar 
och spridningsbilden kontinuerligt ändras kan föreskrifterna på området 
behöva ändras med jämna mellanrum, vilket även Visita framhåller vikten 
av. Det är därför lämpligt att detaljerade föreskrifter fattas på en lägre 
normnivå än lag. Det föreslås därför att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om 
smittskyddsåtgärder som ska vidtas på serveringsställen. En ny förordning 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen bör tas fram. 
Folkhälsomyndigheten bör få bemyndigande att meddela föreskrifter om 
sådana smittskyddsåtgärder som avses i den föreslagna lagen.  

Föreskrifterna får inte gå utöver det som regleras i lagen, dvs. de ska 
avse utformningen av lokaler, tillhörande områden utomhus och entréer, 
hur verksamheten ska organiseras så att smittspridning bland besökare så 
långt som möjligt förhindras samt rutiner för hur smittspridning bland 
besökare kan förhindras. Bemyndigandet bör således vara avgränsat till 
föreskrifter som kompletterar lagens bestämmelser. Föreskrifterna bör 
dock förtydliga innebörden av lagens krav på sådana smittskyddsåtgärder 
som den som driver ett serveringsställe måste vidta. Utgångspunkten är att 
de näringsidkare som följer bestämmelserna ska belastas så lite som 
möjligt. Som flera remissinstanser har framfört måste därför föreskrifterna 
vara så tydliga som möjligt så att näringsidkarna vet vilka grundläggande 
smittskyddsåtgärder som ska vidtas. Föreskrifterna kommer dock att om-
fatta vitt skilda verksamheter, från små caféer till stora restauranger med 
serveringstillstånd och långa öppettider. Det är därför ofrånkomligt att 
kommunen som tillsynsmyndighet i det enskilda fallet måste avgöra om 
de åtgärder som vidtagits är tillräckliga. Tanken är inte att bemyndigandet 
ska användas för att anta föreskrifter som generellt stänger ner viss 
serveringsverksamhet. Sådana åtgärder får i stället beslutas av kommunen 
om det skulle behövas i det enskilda fallet, se även avsnitt 9.  
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Prop. 2019/20:172 7 Krav på smittskyddsåtgärder 

Regeringens förslag: Den som driver ett serveringsställe ska ansvara 
för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som 
besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att 
besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från 
varandra. Även i övrigt ska verksamheten organiseras så att smitt-
spridning bland besökare så långt som möjligt förhindras. Den som 
driver ett serveringsställe ska också se till att det finns rutiner för hur 
smittspridning bland besökare kan förhindras. 

Kraven ska även gälla vid entréer, om den som driver serverings-
stället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet. 

 

Förslaget i utkastet till lagrådsremiss: Överensstämmer med rege-
ringens förslag. 

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker eller 
har inte några invändningar mot förslaget.  Länsstyrelsen i Västmanlands 
län anser att det bör förtydligas ytterligare vad som avses med 
formuleringar som att ”besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt 
säkert avstånd från varandra”, ”verksamheten organiseras så att smitt-
spridning bland besökare så långt möjligt förhindras” och ”det finns rutiner 
för hur smittspridning bland besökare ska förhindras”. Det bör vara tydligt 
att förslaget syftar på att verksamhetsutövarens ansvar omfattar att avstånd 
ska hållas mellan olika sällskap, medan ansvaret för avstånd inom samma 
sällskap ska falla på besökarna själva. Göteborgs kommun anför att kravet 
på att serveringsstället ska äga eller på annan grund disponera över 
entréområdet kommer göra det svårt att hantera risken för smittspridning 
vid entréerna. 

Visita framför att det måste vara tydligt för företagen vad som förväntas 
av dem.  

Skälen för regeringens förslag 
Serveringsställen är riskfyllda ur smittskyddssynpunkt då för varandra 
okända personer samlas och tillbringar en längre tid i varandras fysiska 
närhet på en begränsad yta. Detta ökar risken för att viruset som orsakar 
covid-19 förs vidare till olika delar av samhället och skapar en ny smitt-
spridningskedja, vilket bland annat innebär en risk för äldre och andra 
sköra grupper. En grundläggande smittskyddsåtgärd som måste vidtas på 
serveringsställen är därför att människor inte vistas för nära varandra. Det 
bör därför anges i lagen att den som driver ett serveringsställe ska se till 
att lokaler och tillhörande områden utomhus är utformade så att trängsel 
undviks på de ytor som besökare har tillträde till. Besökare ska kunna hålla 
ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Även i övrigt 
ska verksamheten utformas så att smittspridning förhindras. Dessa krav 
överensstämmer i huvudsak med Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
HSLF-FS 2020:9. Eftersom ansvaret för att förhindra smittspridning bland 
serveringsställets personal regleras i den arbetsmiljörättsliga lagstift-
ningen bör den nu föreslagna lagen begränsas till sådana smittskydds-
åtgärder som syftar till att förhindra smittspridning bland besökarna. 
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Med lokal avses ett utrymme på serveringsstället som är beläget 
inomhus. En utomhusservering är ett exempel på ett tillhörande område 
utomhus. Att lokaler och områden ska vara utformade så att trängsel 
undviks innebär att möbler och annan inredning ska placeras så att 
framkomligheten på serveringsstället inte begränsas, med risk för trängsel 
som följd. För att besökare på ett serveringsställe ska kunna hålla ett från 
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra måste bord och stolar 
placeras på lämpliga avstånd från varandra. Eventuella köer inne på 
serveringsstället måste organiseras så att smittspridning motverkas. 
Närmare krav på åtgärder för att förhindra trängsel och för att besökare ska 
kunna hålla avstånd bör regleras i Folkhälsomyndighetens föreskrifter. 
Besökarna på ett serveringsställe kan dock under vissa omständigheter 
bidra till att regelverket inte följs. Det gäller t.ex. avstånd inom ett sällskap. 
Den som driver ett serveringsställe ska ge förutsättningar för att besökare 
ska kunna hålla avstånd men kan inte helt hållas ansvarig i de fall besökare 
inom ett sällskap ändå inte håller avståndet. Ansvaret för detta får anses 
falla på besökarna själva. Detta är även rimligt då det är smittspridning 
mellan för varandra okända personer som utgör en större risk för 
smittspridning och nya smittspridningskedjor.  

Utanför entréerna till serveringsställen samlas ofta många människor 
med syftet att besöka stället. Det kan uppstå köer och trängsel, vilket är 
riskfyllt ur smittskyddssynpunkt. Av detta skäl är det angeläget att åtgärder 
för att förhindra smittspridning vidtas även vid entréer. Exempel på sådana 
åtgärder kan vara att organisera flera köer, sätta upp avståndsmarkeringar 
och ge upplysningar om att fler besökare inte kan tas in då maxantalet 
besökare är uppfyllt.  

Göteborgs kommun har anfört att kravet på att den som driver 
serveringsstället ska äga eller på annan grund disponera över entréområdet 
kommer att göra det svårt att hantera risken för smittspridning vid 
entréerna. Regeringen konstaterar dock att det måste vara möjligt för den 
enskilde att i rimlig grad få klart för sig var gränserna går för dennes 
ansvar. Detta gäller särskilt om den ansvarige inom ramen för den tillsyn 
som ska utövas kan bli föremål för olika förelägganden och förbud och 
också drabbas av viten om föreläggandena inte följs. Med hänsyn till att 
det är svårt att på förhand definiera hur ett entréområde ska avgränsas bör 
den som driver ett serveringsställe inte ansvara för att upprätthålla 
lagregler på platser som denne inte äger eller på annan grund disponerar 
över. Ansvaret för att ordningen upprätthålls på allmänt tillgängliga platser 
är i grunden en uppgift för polisen, jfr Lagrådets yttrande i propositionen 
Ny lag om tobak och liknande produkter (prop. 2017/18:156 s. 404–405). 
Regeringen anser mot bakgrund av detta att ansvaret för att vidta 
smittskyddsåtgärder vid entréer ska ligga på den som driver 
serveringsstället enbart om denne kan utöva rådighet över området. Så är 
fallet om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund 
disponerar över entréområdet. Exempelvis en hyresgäst eller annan 
nyttjanderättshavare kan vara en sådan person som disponerar över ett 
område.  

Även verksamheten i övrigt ska vara organiserad på ett från smitt-
skyddssynpunkt säkert sätt så att smittspridning bland besökare så långt 
som möjligt förhindras. Här avses andra åtgärder än hur lokaler och 
områden fysiskt är utformade och möblerade. Det kan handla om hur 
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Prop. 2019/20:172 serveringen organiseras, att besökare endast får äta och dricka sittandes 
vid ett bord eller hur många besökare som bör få vistas på ett 
serveringsställe. För att smittspridningen ska kunna förhindras är det av 
vikt att den som bedriver verksamheten arbetar med smittskyddsåt-
gärderna på ett genomtänkt och proaktivt sätt. Det bör därför krävas att 
denne ser till att det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan 
förhindras, t.ex. att personalen ges adekvat utbildning om hygienåtgärder. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har anfört att kraven på smittskydds-
åtgärder bör förtydligas i lagen. Eftersom dessa åtgärder kan förändras 
över tid, bland annat utifrån att kunskapsläget förändras, anser regeringen 
att de närmare detaljerna kring vilka smittskyddsåtgärder som kan behöva 
vidtas för att förhindra smittspridning bör regleras i Folkhälsomyndig-
hetens föreskrifter, se även avsnitt 6. 

8 Ansvaret för tillsyn 

Regeringens förslag: Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- 
och hälsoskyddsområdet ska ha tillsyn över att den nya lagen och 
anslutande föreskrifter följs.  

Regeringens bedömning: Tillsynen bör inte vara avgiftsfinansierad. 
Folkhälsomyndigheten bör ansvara för nationell tillsynsvägledning när 
det gäller nämndens tillsyn. Länsstyrelsen bör ansvara för tillsyns-
vägledningen i länet.  

 

Förslaget och bedömningen i utkastet till lagrådsremiss: Överens-
stämmer i huvudsak med regeringens förslag och bedömning. I utkastet 
anges inte vilken kommunal nämnd som ska utföra tillsynen. Det saknas 
också bedömning om tillsynsvägledning.  

Remissinstanserna: Flera remissinstanser, bl.a. Hudiksvalls kommun 
och Jönköpings kommun, tillstyrker förslaget att kommunen ska ansvara 
för tillsynen. Jönköpings kommun anser att förändringen av organisa-
tionen kommer att resultera i en bättre kontroll av trängsel, vilket tidigare 
har varit en lång process. Justitiekanslern anser att det förefaller vara en 
god ordning att kommunerna får ansvaret för tillsynen av efterlevnaden av 
det föreslagna regelverket. Justitiekanslern anför vidare att det om möjligt 
bör nämnas vad de anslutande föreskrifterna ska reglera. Smittskydds-
läkarföreningen ställer sig positiv till förslaget och anser att det är 
lämpligare att personal som normalt hanterar tillsyn av serveringsställen, 
och som de facto gör inspektionen på plats, också tar beslut i frågan. 
Föreningen påpekar att den nuvarande regleringen kan leda till tvek-
samheter från både praktisk tillämpning av föreskriften och eventuellt 
också utifrån rättsliga aspekter. Flera remissinstanser, bl.a. Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), förordar att det i lagen ska framgå vilken 
kommunal nämnd som ska ansvara för tillsynen. Flera remissinstanser 
bl.a. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, har påpekat att det 
finns behov av att någon aktör ansvarar för tillsynsvägledning. 



  

  

Prop. 2019/20:172 

22 

Skälen för regeringens förslag och bedömning 
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2020:9 är det smitt-
skyddsläkaren som efter samråd med kommunen får besluta om att 
förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskriften.  Eftersom 
smittskyddsläkarna inte tidigare har haft några tillsynsuppgifter saknar de 
rutiner och erfarenhet för att kunna bedriva en effektiv tillsyn. Smitt-
skyddsläkarna har framhållit att de inte är dimensionerade för denna typ 
av uppgift. Framför allt har de inga uppbyggda processer för att hantera 
den omfattande mängd anmälningar om trängsel som allmänheten upp-
manats att komma in med. Smittskyddsläkarföreningen framhåller att 
smittskyddsläkarna i den rådande pandemisituationen behöver koncen-
trera sina resurser, sin tid och kunskap på att fatta beslut och genomföra 
smittskyddsåtgärder utifrån det medicinska och epidemiologiska ansvar 
som stipuleras i smittskyddslagen. 

Kommunerna har i dag ingen tillsynsuppgift enligt smittskyddslagen. 
Den tillsyn som de bedriver på livsmedels- och alkoholområdet omfattar 
inte tillsyn över hur smittskyddsföreskrifterna om covid-19 följs. 
Kommunerna bistår i dag smittskyddsläkarna i deras tillsyn över hur 
serveringsställen följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, men utanför 
ramen för kommunernas sedvanliga tillsyn. Eftersom kommunernas 
inspektioner inte är reglerade innebär det en risk för att de kan ha svårt att 
hålla uppe det antal inspektioner som är nödvändiga för att se till att 
regelverket följs. Det är stor risk att reglerna inte följs, med utökad smitt-
spridning som följd, om inspektionerna inte genomförs. Detta är allvarligt 
under en period då smittspridningen i samhället fortsatt är hög och ett stort 
antal för varandra okända personer träffas på serveringsställen samt 
tillbringar längre stunder i varandras fysiska närhet utan beaktande av att 
de bör hålla avstånd.  

Det kan inte uteslutas att smittspridningen i samhället kommer att vara 
fortsatt hög under en längre tid eller att smittspridningen ökar under en 
andra våg senare under året. Det kommer därför att finnas ett fortsatt behov 
av intensiv tillsyn över att serveringsställena vidtar åtgärder för att i 
möjligaste mån förhindra smittspridningen, inte minst under sommar-
månaderna då serveringsställena kan förväntas få fler besökare. Det finns 
därför behov av en mer långsiktigt hållbar tillsynsorganisation än den som 
finns i dag. 

Kommunerna bedriver vanligtvis tillsyn på olika områden såsom livs-
medels-, alkohol- och miljöområdet. De har därigenom erfarenhet och 
kunskap av att vara tillsynsmyndighet över dessa typer av verksamheter. 
Det bedöms vara lämpligt att kommunerna får ansvar för att utöva tillsyn 
över att bestämmelserna i den nya lagen och anslutande föreskrifter följs. 
Tillsynsverksamheten förväntas bli mer hållbar och förenklad genom att 
kommunerna får befogenheter att både utföra tillsynen och fatta beslut i 
ärendena. Kommunerna kommer att bli mer handlingskraftiga och kunna 
vidta de åtgärder som anses brådskande utan att behöva vända sig till en 
annan myndighet för att få ett beslut meddelat. Eftersom det fortfarande är 
mycket som är okänt när det gäller det virus som orsakar covid-19 och det 
råder stor osäkerhet om hur viruset kommer att utveckla sig framöver, är 
det av yttersta vikt att myndigheterna har effektiva verktyg att ta till och 
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Prop. 2019/20:172 har nödvändiga resurser för att utföra sådana uppgifter som krävs för att 
minska riskerna för ytterligare smittspridning.  

Flera remissinstanser förordar att det ska framgå av lagen vilken 
kommunal nämnd som ska ansvara för tillsynen. SKR framhåller att det 
visserligen är den gängse modellen att ange kommunen som ansvarig för 
tillsynen och att kommunfullmäktige i varje kommun sedan pekar ut den 
nämnd som ska ges denna uppgift. Då bibehåller kommunerna sin 
organisatoriska frihet. När det som i detta fall är fråga om en tidsbegränsad 
uppgift som dessutom ska börja utföras om drygt en månad finns det enligt 
SKR tydliga fördelar med att en ansvarig nämnd pekas ut i lagen. 
Kommunfullmäktige behöver då inte ändra i nämndreglementena för att 
en viss nämnd ska få ansvaret för uppgiften. SKR och Stockholms kommun 
föreslår att den nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet 
ska ges denna uppgift. Regeringen anser att det är viktigt att den nämnd 
som ska utöva tillsyn enligt denna lag finns på plats och har mandat att 
utöva tillsyn den dag lagen träder i kraft. Det bör därför framgå av 
lagtexten att det är den nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydds-
området som ska ha tillsyn enligt lagen. Eftersom denna lag föreslås träda 
i kraft mycket kort tid efter att riksdagen antagit lagen och då det är en 
tidsbegränsad uppgift för kommunerna, anser regeringen att det är ett 
proportionerligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen att i lagen ange 
vilken nämnd som har i uppgift att utöva tillsyn enligt denna lag. 

Nämnden ska utöva tillsyn över att den föreslagna lagen och anslutande 
föreskrifter följs. Med begreppet anslutande föreskrifter avses förord-
ningar och myndighetsföreskrifter som antas med stöd av bemyndigandet 
i den nu föreslagna lagen. De krav som den som driver serveringsstället 
måste uppfylla kommer framgå av sådana författningar och därför kommer 
tillsynen ta sikte på hur sådana författningar efterlevs. Anslutande före-
skrifter kan också vara förordningar som regeringen antar med stöd av 
restkompetensen samt verkställighetsföreskrifter som regeringen eller 
Folkhälsomyndigheten kan besluta om, se 8 kap. 7 § regeringsformen. 
Tillsynen kommer troligtvis inte primärt avse att förordningar antagna 
med stöd av restkompetensen eller verkställighetsföreskrifter följs. Med 
anledning av den osäkerhet som råder kring smittspridningens utveckling 
och eftersom kunskapen om viruset ökar vartefter, är det svårt att exakt 
veta vilken typ av kompletterande författningar som kan behövas. Av detta 
skäl bör tillsynen omfatta såväl lagen som anslutande föreskrifter. 
Föreskrifter som meddelas med stöd av restkompetensen kan t.ex. avse 
enskilda näringsidkares kontakt med Folkhälsomyndigheten eller läns-
styrelsen. Verkställighetsföreskrifter kan t.ex. reglera hur handlingar ska 
lämnas in eller hur näringsidkaren ska kontakta kommunen för att få en 
bedömning av om vidtagna åtgärder är tillräckliga. 

Flera remissinstanser, bl.a. Folkhälsomyndigheten och Livsmedels-
verket, har påpekat att det finns behov av att någon aktör ansvarar för 
tillsynsvägledning. Regeringen instämmer i detta och bedömer att det är 
lämpligt att Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning på 
nationell nivå och att länsstyrelsen har motsvarande ansvar på regional 
nivå. Detta bör regleras på förordningsnivå. 

Med hänsyn till att restaurangbranschen är hårt drabbad av följderna av 
utbrottet av covid-19 bedömer regeringen att tillsynen inte bör vara 
avgiftsfinansierad (se även avsnitt 15.5).  
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9 Tillsynsåtgärder 

Regeringens förslag: Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- 
och hälsoskyddsområdet ska få besluta de förelägganden och förbud 
som behövs för att den nya lagen och anslutande föreskrifter ska följas. 
Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Ett beslut 
som har meddelats enligt lagen ska gälla omedelbart om inte något 
annat anges i beslutet. Beslut om förelägganden och förbud ska få 
förenas med vite.  

Nämnden ska ha rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar 
som behövs för tillsynen av den som driver serveringsstället samt rätt 
att få tillträde till serveringsställets lokaler, tillhörande områden och 
entréer. Polismyndigheten ska på begäran lämna nämnden den hjälp 
som behövs om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras 
att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogen-
heter enligt 10 § polislagen behöver tillgripas, eller det annars finns 
synnerliga skäl. 

Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning.  
Regeringens bedömning: Någon ändring i regleringen kring serve-

ringstillstånd bör inte göras. Länsstyrelsen i Stockholms län bör få i 
uppdrag att samordna länsstyrelsernas arbete. 

 

Förslaget och bedömningen i utkastet till lagrådsremiss: Överens-
stämmer i huvudsak med regeringens förslag och bedömning. Utform-
ningen av länsstyrelsens ansvar är något annorlunda i utkastet. I utkastets 
förslag angavs inte uttryckligen i lagtexten att det kan beslutas om förbud. 
Det fanns inte heller någon bestämmelse om att nämndens beslut ska gälla 
omedelbart. 

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker eller 
har inte några invändningar mot förslaget. Visita vill betona vikten av att 
kommunernas tillsyn primärt ska ha en rådgivande och stöttande inriktning 
i förhållande till företagen. Utgångspunkten måste vara att det vid tillsynen 
i första hand ska eftersträvas att rättelse sker frivilligt. Förelägganden bör 
då komma i fråga först om frivillig rättelse inte sker, om det är uppenbart 
att så inte kommer att ske eller om saken av något vägande skäl brådskar.  

Flera remissinstanser såsom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 
Smittskyddsläkarföreningen, Stockholms kommun, Båstads kommun och 
Länsstyrelsen i Västmanlands län anser att det bör framgå tydligt i lagen 
att kommunen även kan meddela förbud. 

Några remissinstanser, bl.a. SKR, Smittskyddsläkarföreningen, Stock-
holms kommun och Båstads kommun, har framhållit vikten av omedelbar 
verkställighet av beslut där det är motiverat och att det skulle göra arbetet 
för kommunerna enklare och effektivare om huvudregeln var att besluten 
ska verkställas omedelbart.  

Hudiksvalls kommun anser att en begränsning i öppettider skulle vara en 
bra lösning då det tar mycket resurser i anspråk att utföra ytterligare kon-
troller nattetid.  

Smittskyddsläkarföreningen anser att det behöver tydliggöras vad som 
avses med att kommunerna vid behov ska samråda med smittskyddsläkare. 
Här måste Folkhälsomyndigheten som har det nationella ansvaret formu-
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Prop. 2019/20:172 lera föreskrifter som tydligt beskriver vilka insatser som krävs av 
kommunen för att säkerställa att serveringsställen tar sitt smittskydds-
ansvar. Stockholms kommun anser att det är positivt att det är inskrivet i 
lagen att kommunen vid behov ska samråda med smittskyddsläkaren. I 
vissa fall kommer smittskyddskompetensen att behövas för adekvata 
bedömningar. Det är därför värdefullt att kommunen får samråda med 
smittskyddsläkare. Göteborgs kommun anser att utkastets förslag skapar 
en otydlighet när det gäller vilka förväntningar kommunerna kan ha på 
smittskyddsläkarnas tillgänglighet. Kommunerna saknar expertkompetens 
kring det virus som orsakar covid-19. Kommunerna måste kunna vända 
sig till smittskyddsläkarna och omgående få den rådgivning som krävs för 
myndighetsutövningen. Folkhälsomyndigheten föreslår att smittskydds-
läkare kontaktas endast inför beslut om stängning. 

Justitiekanslern anför att det bör tydliggöras vad förelägganden med 
stöd av anslutande föreskrifter kan tänkas avse. Vidare framhåller Justitie-
kanslern att den enskilde har möjlighet att i samband med ett överklagande 
av ett beslut begära att beslutet tills vidare inte ska gälla. Flera remiss-
instanser, såsom Folkhälsomyndigheten, SKR och Båstads kommun, anser 
att Polismyndigheten borde ges befogenheter att bistå även vid verk-
ställighet av beslut, vilket motsvarar de befogenheter som myndigheten 
har enligt livsmedelslagen. Polismyndigheten anser dock att bestämmelsen 
inte bör utvidgas. Länsstyrelsen i Västmanlands län och Stockholms 
kommun har framfört att begreppet ”följa” som används i utkastet bör 
bytas ut mot ”vägledning” i fråga om länsstyrelsen roll gentemot kom-
munerna. 

Skälen för regeringens förslag och bedömning 
För att tillsynen enligt den föreslagna lagen ska kunna bedrivas så smidigt 
och kostnadseffektivt som möjligt bör regelverket utformas på liknande 
sätt som den tillsyn som kommunen bedriver enligt alkohollagen och livs-
medelslagen. Utgångspunkten för regleringen är att effektiva tillsyns-
åtgärder ska kunna vidtas när det behövs, samtidigt som de näringsidkare 
som följer bestämmelserna ska belastas så lite som möjligt.  

Genom att ge kommunen fler sanktionsmöjligheter jämfört med att 
enbart förbjuda en verksamhet så som smittskyddsläkaren har rätt att göra 
enligt nuvarande regler, förväntas förslaget medföra att det skapas ut-
rymme för mer nyanserade bedömningar och varierade åtgärder. Förslaget 
bidrar till att ge bättre förutsättningar att åstadkomma ingripanden som 
uppfattas som proportionerliga och ändamålsenliga. Vidare förväntas 
påverkan på företagen bli mindre om dessa kan föreläggas att t.ex. nyttja 
färre bord och stolar i sin servering än om de skulle behöva stänga verk-
samheten i ett antal dagar för att nå samma resultat.  

Det ansvar för vägledning på regional nivå som länsstyrelsen ges ska 
bidra till en mer sammanhållen, enhetlig och jämförbar regeltillämpning 
både regionalt och nationellt.  

För smittskyddsläkarna innebär förslaget att deras resurser kommer att 
frigöras för att arbeta med det smittskyddsarbete som smittskyddsläkarna 
är ämnade att utföra. Den nuvarande organisationen tar mycket resurser i 
anspråk från smittskyddsläkarnas sedvanliga uppgifter. Smittskydds-
läkarna kan fortfarande vid behov bistå kommunerna med sin expertis.  
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Förslaget syftar således till att underlätta för alla inblandade aktörer. 
Eftersom kommunerna, till skillnad från smittskyddsläkarna, redan är 
tillsynsmyndighet mot dessa verksamheter enligt andra regelverk är den 
mest effektiva lösningen att kommunerna förses med de befogenheter som 
detta lagförslag föreskriver. Vidare syftar förslaget till att säkerställa 
resurser till hälso- och sjukvård samt begränsa inverkan på samhällsviktig 
verksamhet.  

Förelägganden och förbud 
För att säkerställa att kraven i den nya regleringen följs krävs att kom-
munen har tillgång till effektiva tillsynsverktyg. Den kommunala nämnd 
som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska därför få meddela de 
förelägganden och förbud som behövs för att lagen ska följas. Som anges 
i avsnitt 8 avses med begreppet ”anslutande föreskrifter” förordningar och 
myndighetsföreskrifter som meddelas med stöd av den nu föreslagna 
lagen, förordningar som regeringen antar med stöd av restkompetensen 
samt verkställighetsföreskrifter som regeringen eller Folkhälsomyndig-
heten antar. Tillsynen kommer troligtvis inte primärt avse att förordningar 
som är beslutade med stöd av restkompetensen eller verkställighets-
föreskrifter följs. Det förefaller inte heller särskilt troligt att nämnden 
kommer behöva meddela förelägganden eller förbud i fall sådana 
författningar inte följs. Med anledning av den osäkerhet som råder kring 
smittspridningens utveckling och eftersom kunskapen om viruset ökar 
vartefter, är det dock svårt att exakt veta vilken typ av kompletterande 
författningar som kan behöva antas. Av detta skäl bör nämnden få meddela 
de förelägganden och förbud som behövs för att anslutande föreskrifter ska 
följas. Ett tänkbart föreläggande är att uppgifter ska lämnas in inom en viss 
tid eller på ett visst sätt. 

I lagrådsremissen föreslogs att den kommunala nämnd som ansvarar för 
miljö- och hälsoskyddsområdet skulle få besluta de förelägganden som 
behövs för att den nya lagen och anslutande föreskrifter ska följas.  Flera 
remissinstanser såsom SKR, Smittskyddsläkarföreningen, Stockholms 
kommun, Båstads kommun och Länsstyrelsen i Västmanlands län anser att 
det även bör framgå tydligt av lagen att kommunen kan meddela förbud. 
Regeringen delar remissinstansernas synpunkt att det ska vara tydligt både 
för de kommunala nämnder som ansvarar för miljö- och hälsoskydds-
området och dem som driver serveringsställen att överträdelser av denna 
lag kan få till följd att nämnden beslutar att ett serveringsställe tillfälligt 
ska stängas. Såsom anges i lagrådsremissen inbegriper begreppet ”före-
läggande” både påbud och förbud att göra något.  För tillsynsmyndig-
hetens möjlighet att kunna besluta förelägganden som innebär ett förbud 
har det därför ingen betydelse om begreppen ”förelägganden” eller 
”förelägganden och förbud” används. Regeringen konstaterar dock att ett 
förbud, ytterst mot att fortsätta bedriva verksamheten, kan vara den enda 
ändamålsenliga åtgärden för att förhindra smittspridning på ett serverings-
ställe där reglerna inte följs. Det måste därför stå klart för inte bara de 
kommunala nämnder som ska utöva tillsynen utan även för enskilda 
näringsidkare att nämnden också kan besluta om förbudsföreläggande, 
vilket bl.a. kan innebära att näringsidkarens verksamhet förbjuds. I 
sammanhanget kan det även konstateras att det i viss närliggande reglering 
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Prop. 2019/20:172 som de kommunala nämnderna bedriver tillsyn enligt, t.ex. livsmedels-
lagen, anges att förbud och förelägganden kan meddelas. Mot denna 
bakgrund och i ljuset av de remissynpunkter som lämnats anser regeringen 
att det i den föreslagna lagen uttryckligen bör anges att den kommunala 
nämnden kan fatta beslut om förbud. I förhållande till lagrådsremissens 
förslag är ändringen endast språklig och innebär således ingen förändring 
i sak. 

Av 5 § förvaltningslagen (2017:900) följer att myndigheten får ingripa i 
ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda 
resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs 
och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande 
till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot. 
Detta gäller givetvis också vid de kommunala nämndernas tillämpning av 
denna lag.  Den kommunala nämnden kan begränsa ett förbud till att gälla 
en kortare tid och samtidigt förelägga näringsidkaren att vidta vissa 
konkreta smittskyddsåtgärder innan verksamheten kan börja bedrivas 
igen. Enligt 37 § förvaltningslagen får en myndighet också ändra ett beslut 
som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är 
felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av 
någon annan anledning.  

Såsom Visita anför måste det finnas proportionalitet mellan över-
trädelsen och den åtgärd som vidtas. Är överträdelsen mindre kan det 
finnas utrymme för den kommunala nämnden att söka rättelse genom 
enbart råd eller uppmaningar. Antalet bord och stolar kan behöva minskas 
för att besökare inte ska sitta för nära varandra. Annan inredning kan 
behöva tas bort för att de öppna ytorna ska bli större. Om sådana mindre 
åtgärder misslyckas kan nämnden återkomma och ingripa med ett före-
läggande. I en situation med omfattande trängsel på serveringsstället kan 
nämnden behöva meddela ett omedelbart förbud mot fortsatt verksamhet. 
Ett sådant förbud kan vara partiellt och innebära att serveringsstället inte 
får ha öppet efter ett visst klockslag. Vidare är det tänkbart att nämnden 
förbjuder att fler besökare än ett visst antal vistas på serveringsstället 
samtidigt. Utgångspunkten ska dock vara att i första hand eftersträva att 
rättelse sker frivilligt. Förelägganden och förbud bör komma i fråga först 
om frivillig rättelse inte sker, om det är uppenbart att så inte kommer ske 
eller om saken av något vägande skäl brådskar.  

Ett beslut som en kommunal nämnd fattar med stöd av den föreslagna 
lagen kan således innebära att ett beviljat serveringstillstånd tillfälligt inte 
kan utnyttjas fullt ut. Exempelvis kan öppettider begränsas och därmed 
även tiden för alkoholförsäljning begränsas tills rättelse vidtas. 

Enligt 9 kap. 18 § alkohollagen ska en kommun återkalla ett serverings-
tillstånd bl.a. om tillståndshavaren har brutit mot alkohollagen eller vad 
som i övrigt gäller för tillståndet. Det kan övervägas om det bör föras in 
en ändring i alkohollagen som möjliggör återkallelse av serveringstill-
ståndet även i de fall tillståndshavaren brutit mot bestämmelserna i den nu 
föreslagna lagen. 

Utgångspunkten för den nu föreslagna regleringen är dock att verksam-
het som bedrivs på serveringsställen inte ska begränsas mer än vad som är 
nödvändigt för att uppnå ett effektivt smittskydd. Så snart en näringsidkare 
rättat sig efter ett tillsynsbeslut och relevanta smittskyddsåtgärder vid-
tagits, ska verksamheten kunna återupptas. Om ett serveringstillstånd åter-



  

  

Prop. 2019/20:172 

28 

kallats, måste en ny ansökan lämnas in när de omständigheter som för-
anledde återkallelsen är åtgärdade. Att kunna återkalla serveringstill-
ståndet i de fall tillräckliga smittskyddsåtgärder inte har vidtagits bedöms 
därför vara alltför långtgående. 

Däremot bör beslut om förelägganden och förbud kunna förenas med 
vite, vilket bedöms vara en både lämplig och effektiv sanktion i de fall 
näringsidkaren inte följer lagens bestämmelser. Det är upp till den 
kommunala nämnden att fastställa vitet till ett belopp som med hänsyn till 
vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå denne att följa det beslut som 
är förenat med vitet, se 3 § lagen (1985:206) om viten. I bl.a. de fall 
nämnden meddelar ett förbud t.ex. mot att bedriva viss verksamhet, kan 
det vara lämpligt att beslutet förenas med ett löpande vite i enlighet med  
4 § lagen om viten. Givet den mycket utsatta situation som många 
serveringsställen befinner sig i till följd av utbrottet av covid-19 ska vitets 
storlek utgå från företagets omsättning och betalningsförmåga i den nu 
aktuella situationen. 

Flera remissinstanser såsom SKR, Smittskyddsläkarföreningen, Stock-
holms kommun och Båstads kommun, har framhållit vikten av omedelbar 
verkställighet där det är motiverat och att det skulle göra arbetet för 
kommunerna enklare och effektivare om huvudregeln var att besluten ska 
gälla omedelbart. I utkastet till lagrådsremiss fanns inte något förslag om 
att den nya lagen skulle innehålla en bestämmelse om att beslut enligt 
lagen som huvudregel ska gälla omedelbart. Det framgick dock av skälen 
till utkastets förslag att enligt 35 § förvaltningslagen får en myndighet 
verkställa ett beslut omedelbart bl.a. om beslutet endast gäller tillfälligt 
eller om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Det ligger i 
sakens natur att beslut som den kommunala nämnden fattar med stöd av 
den nu föreslagna lagen kan behöva verkställas omedelbart. I de flesta fall 
kan det visa sig vara motiverat med omedelbar verkställighet, om det 
bedöms vara proportionerligt. Att verksamheter kan stoppas snabbt är 
mycket angeläget när det finns risk för spridning av det virus som orsakar 
covid-19. En sådan presumtion ligger också i linje med bestämmelserna i 
10 kap. 3 § strålskyddslagen (2018:396) och 10 kap. 1 § alkohollagen. 
Regeringen föreslår därför en bestämmelse som fastslår att beslut enligt 
lagen gäller omedelbart om inte något annat anges i besluten. Nämnden 
ska dock i varje enskilt fall överväga om verkställigheten kan eller bör 
skjutas upp. Det gäller inte minst eftersom t.ex. ett förbud mot fortsatt 
verksamhet kan få långtgående konsekvenser för den enskilda närings-
idkaren och ha påverkan på grundläggande fri- och rättigheter. 

Såsom Justitiekanslern har framhållit i sitt remissvar vill regeringen 
även understryka den enskildes möjlighet att i samband med ett över-
klagande av ett beslut begära att beslutet tills vidare inte ska gälla, se 28 § 
förvaltningsprocesslagen (1971:291).  

Rätt till upplysningar och tillträde 
För att den kommunala nämnden ska kunna utöva sin tillsyn har den behov 
av information. Det föreslås därför att nämnden ska ha rätt att på begäran 
få de upplysningar och handlingar av den som driver serveringsstället som 
behövs för tillsynen. Det är inte möjligt att här utveckla och uttömmande 
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Prop. 2019/20:172 ange vilka upplysningar och handlingar det är fråga om, men det 
avgörande är att upplysningen eller handlingen ska behövas i tillsynen. 
Handlingar och upplysningar som kan vara av betydelse för tillsynen kan 
avse serveringsställets ytstorlek eller hur många besökare som brukar 
vistas på serveringsstället vid olika tidpunkter. För att kunna utöva tillsyn 
måste nämnden även ha rätt att få komma in på serveringsstället. Det 
föreslås därför att nämnden ska ha rätt att få tillträde till serveringsställets 
lokaler, tillhörande områden och entréer. Tillsynen avser de lokaler, 
områden och entréer som besökare har tillträde till. Nämndens tillträdesrätt 
enligt den föreslagna lagen omfattar därför t.ex. inte kök eller personal-
utrymmen. 

Tillträdesrätten syftar till att säkerställa att kraven på smittskydds-
åtgärder respekteras så att smittspridningen förhindras. Det är fråga om ett 
ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Den begränsning 
som rätten till tillträde innebär för det skydd som var och en har mot 
husrannsakan och liknande intrång går inte utöver vad som är nödvändigt 
(2 kap. 20–21 §§ regeringsformen). Kommunens rätt till tillträde är därför 
förenlig med 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen.   

I vissa fall kan den kommunala nämnden behöva få hjälp av polisen för 
att kunna utöva tillsynen. I likhet med vad som gäller enligt bestäm-
melserna i livsmedelslagen och alkohollagen bör nämnden därför kunna 
begära att Polismyndigheten lämnar nämnden den hjälp som behövs om 
det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan 
utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen 
behöver tillgripas, eller det annars finns synnerliga skäl. Flera remiss-
instanser, t.ex. Folkhälsomyndigheten och SKR, efterfrågar att Polis-
myndigheten ges befogenheter att bistå även vid verkställighet av beslut. 
Polismyndigheten har dock betonat vikten av att utformningen av bestäm-
melsen inte utvidgas, vilket talar emot att befogenheterna utökas till att 
även omfatta hjälp vid verkställighet av beslut. De erfarenheter som hittills 
vunnits är att när smittskyddsläkaren har stängt en verksamhet har frivillig 
rättelse vidtagits. Regeringen vill framhålla att förelägganden och förbud 
får förenas med vite. Härigenom ges enligt regeringen en tillräcklig garanti 
för att de som driver serveringsställen faktiskt rättar sig efter kom-
munernas beslut. Som Visita har framhållit vill också de flesta verksam-
hetsinnehavare göra rätt för sig.  

Smittskyddsläkarens och länsstyrelsens roll 
Till skillnad från vad som gäller enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
HSLF-FS 2020:9 har smittskyddsläkaren i den föreslagna lagen inget 
ansvar för att utöva tillsyn eller befogenhet att fatta beslut. I stället läggs 
tillsynsansvaret på den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och 
hälsoskyddsområdet. De beslut som nämnden fattar ska syfta till att 
åtgärder vidtas så att smittspridning förhindras. För att nämnden ska fatta 
det ur smittskyddssynpunkt mest lämpliga beslutet bör det föras in i lagen 
att nämnden, när det behövs, ska samråda med smittskyddsläkaren. 
Smittskyddsläkarföreningen anser att det behöver tydliggöras vad som 
avses med att kommunerna vid behov ska samråda med smittskydds-
läkaren. Föreningen framhåller att Folkhälsomyndigheten måste formulera 
föreskrifter som tydligt beskriver vilka insatser som krävs av kommunen 
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för att säkerställa att serveringsställen tar sitt smittskyddsansvar. 
Stockholms kommun ställer sig positiv till att det är inskrivet i lagen att 
kommunen vid behov ska samråda med smittskyddsläkaren. Smitt-
skyddsläkarens kompetens kan i vissa fall behövas för adekvata 
bedömningar. Göteborgs kommun anser att det i utkastet är otydlig när det 
gäller vilka förväntningar kommunerna kan ha på smittskyddsläkarnas 
tillgänglighet. Kommunerna måste kunna vända sig till smittskydds-
läkarna och omgående få den rådgivning som krävs. Folkhälsomyndig-
heten anser att smittskyddsläkare endast ska kontaktas inför beslut om 
stängning.  

Regeringen anser att det är viktigt att den kommunala nämnden inför ett 
beslut ska kunna samråda med smittskyddsläkaren. Det innebär inte att 
smittskyddsläkaren måste rådfrågas inför varje beslut, utan det är upp till 
nämnden att avgöra i vilka fall smittskyddsläkarens kompetens behövs. 
Smittskyddsläkaren i Stockholm, som hittills har fattat flest beslut om att 
stänga restauranger, har tagit fram en vägledning för regionens kommuner 
att använda sig av när de utövar sin tillsyn på serveringsställen. Samtalen 
från kommunens personal till smittskyddsläkaren var mest omfattande i 
den inledande fasen av tillsynsverksamheten. Därefter har kommunerna 
arbetat upp en praxis att förhålla sig till. Regeringen har för avsikt att i 
förordning ange att Folkhälsomyndigheten ska ansvara för nationell 
tillsynsvägledning. Länsstyrelsen ska ge sådan tillsynsvägledning i länet. 
Sådan vägledning kan avlasta smittskyddsläkarna och på sikt bidra till att 
samråd med smittskyddsläkaren endast sker i mindre omfattning och 
begränsas till när nya situationer uppstår eller då svåra avvägningar måste 
göras. 

Den nu föreslagna lagen kommer att gälla i hela landet och omfattar 
samtliga kommuner. Det finns därför behov av en aktör som kan vara ett 
stöd för kommunerna och som kan bidra till en enhetlig rättstillämpning. 
Länsstyrelsen ansvarar enligt sin instruktion för att följa tillståndet i länet 
och ska främja samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndig-
heter och andra relevanta aktörer i länet. Länsstyrelsen har därutöver bl.a. 
enligt livsmedelslagstiftningen ansvar för att ge kommunerna stöd, råd och 
vägledning. Regeringen anser därför att det är lämpligt att länsstyrelsen får 
en liknande uppgift i den nu föreslagna lagen. I utkastet till lagrådsremiss 
föreslogs att länsstyrelsen ska ”följa” kommunernas tillsynsverksamhet. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län och Stockholms kommun har framfört 
att detta begrepp bör bytas ut mot ”vägledning”. Bestämmelsen bör därför 
utformas i enlighet med detta. Därutöver anser regeringen att en särskild 
länsstyrelse bör få i uppdrag att samordna länsstyrelsernas arbete, vilket 
bör regleras i förordning. Med hänsyn till att smittspridningen har pågått 
under längst tid i Stockholmsområdet och det också är där som flest 
inspektioner har skett, bedöms det vara lämpligt att Länsstyrelsen i 
Stockholms län samordnar länsstyrelsernas arbete.  
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Prop. 2019/20:172 10 Överklagande 

Regeringens förslag: Beslut enligt den nya lagen ska kunna överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. 
 

Förslaget i utkastet till lagrådsremiss: Överensstämmer i huvudsak 
med regeringens förslag. I utkastet angavs att även beslut enligt anslutande 
föreskrifter ska kunna överklagas. 

Remissinstanserna har inte några synpunkter på förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: Beslut som fattas enligt den nya lagen 

kan ha betydande rättsverkningar. Det är därför ur rättssäkerhetssynpunkt 
av vikt att det tydliggörs i lagen att sådana beslut kan överklagas. I utkastet 
till lagrådsremiss föreslogs att det i lagen skulle anges att även beslut enligt 
anslutande föreskrifter får överklagas. Med ”anslutande föreskrifter” avses 
såväl föreskrifter som har meddelats med direkt eller indirekt stöd av lagen 
som föreskrifter som har meddelats med stöd av restkompetensen eller 
rätten att meddela verkställighetsföreskrifter enligt 8 kap. 7 § regerings-
formen, se även avsnitt 8. En utgångspunkt vid normgivning är att frågor 
om överklagande bör regleras i den författning som innehåller de 
materiella bestämmelser som ligger grund för ett visst förvaltningsbeslut. 
Regeringen anser att det inte finns skäl att i den nu föreslagna lagen reglera 
frågor om överklagande av beslut enligt föreskrifter på lägre norm-
hierarkisk nivå (jfr propositionen Tillfälliga bemyndiganden i smitt-
skyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19, prop. 
2019/20:155 s. 21, och propositionen Ny djurskyddslag, prop. 
2017/18:147 s. 269). Av detta skäl ska det inte anges i lagen att beslut 
enligt anslutande föreskrifter får överklagas.  

Enligt 41 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas om beslutet kan 
antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Den nu 
föreslagna överklagandebestämmelsen innebär således en särreglering i 
förhållande till förvaltningslagen.  

11 Sekretess och behandling av 
personuppgifter 

Regeringens bedömning: Det saknas behov av särskilda bestämmelser 
om sekretess eller om behandling av personuppgifter.   

 

Bedömningen i utkastet till lagrådsremiss: Överensstämmer med 
regeringens bedömning. 

Remissinstanserna: Datainspektionen har inga synpunkter. Inte heller 
övriga instanser har framfört några synpunkter när det gäller denna 
bedömning. 
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Skälen för regeringens bedömning 
Sekretess 
I denna proposition föreslås att den kommunala nämnd som ansvarar för 
miljö- och hälsoskyddsområdet ska bedriva tillsyn över att den nya lagen 
och anslutande föreskrifter följs. Det kan inte uteslutas att kommunerna i 
denna tillsynsverksamhet kommer att hantera uppgifter om enskildas 
affärs- eller driftsförhållanden. 

Sekretess i kommunal tillsynsverksamhet regleras i 30 kap. 27 § offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL. Enligt första 
stycket första punkten i denna bestämmelse gäller sekretess i verksamhet 
som bedrivs av någon annan än en statlig myndighet och som består i 
tillsyn med avseende på näringslivet för uppgift om en enskilds affärs- 
eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om 
uppgiften röjs. Enligt andra punkten gäller sekretess också för uppgift om 
andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i första 
punkten för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse 
med den som är föremål för sådan tillsynsverksamhet som avses i denna 
paragraf. Sekretessen gäller i högst tjugo år. 

Enligt 30 kap. 27 § andra stycket OSL gäller sekretessen inte för uppgift 
i tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som 
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av 
allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller 
redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att 
uppgiften bör lämnas ut.  

De eventuella uppgifter om enskildas affärs- och driftsförhållanden som 
kan förekomma i ett tillsynsärende enligt den nu föreslagna lagen bedöms 
falla under 30 kap. 27 § första stycket OSL. Det bedöms därför inte finnas 
något behov av ytterligare sekretessreglering. 

Syftet med 30 kap. 27 § andra stycket OSL är att kommunen ska kunna 
offentliggöra sekretessbelagda uppgifter bl.a. för att allmänheten ska 
kunna göra en bedömning av de hälsorisker som är förenade med den verk-
samhet som har tillsynats. I förarbetena tas det upp som exempel att 
allmänheten kan ha behov av att få information om missförhållanden i 
företagsverksamhet som rör brister i kvaliteten hos livsmedel, oriktiga 
datummärkningar, farliga ämnen i kläder eller dålig barnsäkerhet hos 
leksaker (prop. 1988/89:131 s. 13). Det får anses vara en fråga för rätts-
tillämpningen att i det enskilda fallet avgöra om denna bestämmelse är 
tillämplig när det gäller uppgifter i den tillsynsverksamhet som kommer 
att bedrivas enligt den föreslagna lagen. 

Enligt den föreslagna lagen ska Polismyndigheten i vissa fall lämna den 
kommunala nämnden hjälp vid utövandet av tillsynen. Nämnden ska också 
vid behov kunna samråda med smittskyddsläkare. Vidare ska länsstyrelsen 
ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. Bedömningen är att inga av 
dessa aktörer kommer att behöva hantera uppgifter om enskildas affärs- 
eller driftsförhållanden för att kunna utföra sina uppgifter enligt den 
föreslagna lagen. Sammanfattningsvis bedöms det alltså inte finnas behov 
av att göra ändringar i OSL. 
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Prop. 2019/20:172 Behandling av personuppgifter 
Kommunen, Polismyndigheten och smittskyddsläkaren måste ha lagligt 
stöd för behandlingen av sådana personuppgifter som förekommer i den 
nu föreslagna tillsynsverksamheten. Bestämmelser om behandling av 
personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, och lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning.  

Enligt EU:s dataskyddsförordning är behandlingen av personuppgifter 
laglig bl.a. om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig för-
pliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (artikel 6.1 c) eller om 
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse 
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning 
(artikel 6.1 e). Den grund för behandlingen som avses i artikel 6.1 c och e 
ska enligt artikel 6.3 fastställas i enlighet med unionsrätten eller en 
medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas 
av. För behandling som grundar sig på artikel 6.1 c ska syftet med behand-
lingen fastställas i den rättsliga grunden. Unionsrätten eller den nationella 
rätten ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas.  

Utöver att laglig behandling av personuppgifter endast kan ske om 
behandlingen är förenlig med något av de villkor som uppställs i artikel 6, 
måste all behandling även uppfylla förordningens principer om laglig 
behandling enligt artikel 5, exempelvis att uppgifterna behandlas på ett 
korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade samt att de samlas 
in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte 
senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 

Behandling av personuppgifter kommer att behöva ske i kommunens 
tillsynsplanering och när nämnden dokumenterar vilka tillsynsinsatser 
som har gjorts. Därutöver kommer personuppgifter att hanteras i de fall 
nämnden väljer att fatta beslut om föreläggande eller förbud, både vad 
gäller sammanställning av underlag från tillsynen för att motivera beslutet 
samt vid kommunikation med berörda parter. Personuppgifter kommer 
också att hanteras vid överklagande till domstol och vid ansökan om 
utdömande av vite. Kommunen kommer således att behöva behandla 
personuppgifterna i någon form av register eller ärendehanteringssystem. 
Nämnden, Polismyndigheten och smittskyddsläkaren behöver också 
behandla personuppgifter i samband med att nämnden begär hjälp av 
Polismyndigheten och smittskyddsläkaren inom ramen för tillsynen. 

De uppgifter som kan bli aktuella att behandla är sådana som identifierar 
den som är föremål för tillsynen, t.ex. personnummer, organisations-
nummer, namn och kontaktuppgifter. Det kommer inte finnas behov av att 
behandla sådana särskilda kategorier av personuppgifter som enligt 
huvudregeln i artikel 9 i dataskyddsförordningen är förbjudna att behandla 
(t.ex. personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa). Det 
kommer inte heller finnas behov av att behandla sådana uppgifter som 
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omfattas av artikel 10 i förordningen, t.ex. uppgifter om fällande domar 
och överträdelser. 

Vad gäller kommunens, Polismyndighetens och smittskyddsläkarens 
personuppgiftsbehandling i nu aktuella tillsynsärenden bedöms sådan 
behandling vara nödvändig för att dessa aktörer ska kunna fullfölja sina 
uppgifter enligt den föreslagna lagen. Behandlingen är därmed nödvändig 
för att de ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift 
av allmänt intresse. Behandlingen är också nödvändig som ett led i 
myndighetsutövningen. Syftet med behandlingen är fastställt i nationell 
rätt. Rättslig grund för behandlingen finns i artikel 6.1 c och e samt i 4 § 
den föreslagna lagen.  

Enligt artikel 87 i EU:s dataskyddsförordning får medlemsstaterna 
närmare bestämma på vilka särskilda villkor bl.a. ett nationellt identifika-
tionsnummer får behandlas. I 3 kap. 10 § lagen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning anges att personnummer och 
samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart 
motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Skälen till att det införs 
en reglering om smittskyddsåtgärder på serveringsställen bedöms moti-
vera att kommunen, Polismyndigheten och smittskyddsläkaren behandlar 
uppgifter om personnummer eller samordningsnummer i sådan verk-
samhet som omfattas av den föreslagna lagen. 

Syftet med tillsynsförfarandet är att försäkra sig om att verksamheten på 
serveringsställena bedrivs så att spridningen av det virus som orsakar 
covid-19 förhindras så långt det är möjligt. Någon mindre ingripande 
åtgärd än att bedriva tillsyn, vilket kräver personuppgiftsbehandling, be-
döms inte finnas. Vikten av en effektiv tillsyn för att upprätthålla sam-
hällets smittskydd innebär att det bedöms saknas möjligheter att behandla 
personuppgifterna på ett mindre ingripande sätt, t.ex. genom avidenti-
fiering eller begränsade lagringsmöjligheter. Det kan i detta sammanhang 
noteras att nämnden i sin tillsyn inte kommer att behöva behandla några 
andra personuppgifter än sådana som redan får behandlas inom ramen för 
den tillsynsverksamhet som bedrivs enligt alkohollagen och livsmedels-
lagen. Den nu föreslagna regleringen bedöms därför vara proportionerlig.  

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen är var och en gentemot 
det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, 
om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av 
den enskildes personliga förhållanden. Den behandling av personuppgifter 
som kommer att ske med stöd av den föreslagna lagen bedöms inte vara 
av sådan omfattning eller avse så känsliga personuppgifter att den kan 
anses utgöra ett betydande intrång i den personliga integriteten. 
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Prop. 2019/20:172 12 Lagen ska vara tidsbegränsad 

Regeringens förslag: Lagen ska vara tidsbegränsad och upphöra att 
gälla vid utgången av 2020. 

 

Förslaget i utkastet till lagrådsremiss: Överensstämmer med rege-
ringens förslag. 

Remissinstanserna har inte några synpunkter på förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: De krav som åläggs den som driver ett 

serveringsställe kan begränsa verksamhetens bedrivande och få eko-
nomiska konsekvenser. Åtgärderna för att förhindra smittspridning bör 
anpassas efter det rådande läget och inte vara mer långtgående än vad som 
är nödvändigt. Giltighetstiden för lagen bör därför begränsas. Det bedöms 
vara lämpligt att lagen upphör att gälla vid utgången av 2020. 

13 Förslagets förenlighet med 
egendomsskyddet och näringsfriheten  

Regeringens bedömning: De inskränkningar som lagen innebär i 
egendomsskyddet och näringsfriheten är förenliga med regerings-
formen. Lagen är också förenlig med rätten till skydd för egendom 
enligt Europakonventionen. 

 

Bedömningen i utkastet till lagrådsremiss: Överensstämmer med 
regeringens när det gäller näringsfriheten. I utkastet finns ingen 
bedömning när det gäller egendomsskyddet. 

Remissinstanserna har inte några synpunkter på bedömningen. Justitie-
kanslern anser dock att det också bör övervägas om bestämmelserna om 
egendomsskydd i regeringsformen (RF) respektive Europakonventionen 
berörs. 

Skälen för regeringens bedömning: Enligt 2 kap. 15 § RF är vars och 
ens egendom tryggad bl.a. genom att ingen kan tvingas tåla att det all-
männa inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs 
för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Regeringen bedömer att 
de krav på smittskyddsåtgärder som införs genom den föreslagna lagen till 
viss del innebär rådighetsinskränkningar för exempelvis den som äger eller 
efter upplåtelse har rätt att nyttja en lokal och som bedriver serveringsställe 
men inte kan använda fastigheten fullt ut som planerat. 

I sammanhanget kan också beaktas den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna (Europakonventionen), vilken gäller som lag. Enligt artikel 1 i 
första tilläggsprotokollet till Europakonventionen ska varje fysisk eller 
juridisk person ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin 
egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar 
som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. Enligt andra 
stycket inskränker emellertid dessa bestämmelser inte en stats rätt att 
genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera 
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nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse. 
Begreppet egendom har i artikel 1 i tilläggsprotokollet en autonom och 
vidsträckt innebörd. Med egendom avses således inte bara fast och lös 
egendom utan också begränsade sakrätter samt fordringar och immateri-
ella rättigheter. Även ekonomiska intressen och förväntningar avseende 
utövande av näringsverksamhet omfattas av skyddet. Av Europadom-
stolens praxis framgår att exempelvis förlust av klientel kan vara en be-
gränsning av den rätt till skydd för egendom som följer av artikel 1 (se 
bl.a. Europadomstolens dom i målet Könyv-Tár Kft m.fl. mot Ungern, nr 
21623/13, meddelad den 16 oktober 2018).  

Enligt Europadomstolens praxis innefattar det skydd som denna bestäm-
melse ger ett krav på att ett ingrepp i egendomsskyddet ska vara proportio-
nerligt. Även om det finns ett allmänt intresse som kan motivera ingreppet, 
måste det ske en avvägning mellan det allmännas och den enskildes 
intresse, och åtgärden måste genomföras på ett sådant sätt att den inte 
innebär en oskälig börda för den enskilde. Kravet på proportionalitet följer 
också av 2 kap. 15 § RF (se bl.a. NJA 2018 s. 753). 

Förslaget innebär också en begränsning av näringsfriheten. Enligt 2 kap. 
17 § RF får begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke införas 
endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart 
att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.  

Serveringsställen är sådana platser där det finns en större risk för smitt-
spridning och trots att Folkhälsomyndighetens föreskrifter började gälla 
den 25 mars 2020 är trängsel på restauranger och i liknande verksamheter 
fortfarande till viss del ett problem och utgör därmed en risk för 
smittspridning. Hur smittspridningen utvecklar sig framöver beror, som 
framhålls i avsnitt 5 i högsta grad på de åtgärder som vidtas och hur dessa 
efterföljs. Om reglerna om fysiskt avstånd på restauranger och andra 
liknande verksamheter inte hålls finns det risk att det leder till en vidare 
samhällspridning av det virus som orsakar covid-19, vilket kommer 
påverka enskilda individer, samhället, företagen och sjukvården i ännu 
större utsträckning än vad sjukdomen redan gör. 

Regeringen bedömer att de krav på smittskyddsåtgärder som lagen 
innebär för serveringsställen är nödvändiga för att förhindra smittsprid-
ningen. Lagstiftningen motiveras således av ett angeläget allmänt intresse. 
Detta intresse väger så tungt att det vid en intresseavvägning går före 
näringsidkarens rätt till skydd för egendom. Av avsnitt 9 följer vidare att 
det i enlighet med 5 § förvaltningslagen i varje enskilt fall måste ske en 
prövning av proportionaliteten mellan överträdelsen och den åtgärd som 
myndigheten vidtar. I fråga om lagens krav gör regeringen också bedöm-
ningen att det inte finns några andra mindre ingripande smittskydds-
åtgärder för att serveringsställen ska kunna hålla fortsatt öppet för kunder 
trots den pågående pandemin. Den börda som kraven innebär för en 
enskild näringsidkare är inte oskälig. Lagens krav om smittskyddsåtgärder 
är därför en proportionerlig inskränkning i egendomsskyddet. Det är också 
en tillåten inskränkning i näringsfriheten. 

Sammanfattningsvis gör regeringen bedömningen att förslagen är 
förenliga med såväl regeringsformen som Europakonventionen. 
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Prop. 2019/20:172 14 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Regeringens förslag: Lagen ska träda i kraft den 1 juli 2020. Trots att 
lagen upphör att gälla vid utgången av 2020 ska dock lagen fortfarande 
gälla för ärenden eller mål som har inletts innan lagen upphörde. 

 

Förslaget i utkastet till lagrådsremiss: Överensstämmer med rege-
ringens förslag. 

Remissinstanserna har inte några synpunkter på förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: Den nya lagen bör med hänsyn till 

rådande förhållanden träda i kraft så snart som möjligt. Som anförs i 
avsnitt 12 ska lagens giltighetstid begränsas till utgången av 2020.  

Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att beslut som fattats med stöd av 
lagen ska kunna prövas i domstol även efter det att lagen har upphört att 
gälla. Det bör därför införas en övergångsbestämmelse till lagen som inne-
bär att ett ärende eller ett mål får prövas efter det att lagen har upphört att 
gälla, om ärendet eller målet har inletts dessförinnan. 

15 Konsekvenser 

15.1 Konsekvenser för den kommunala 
självstyrelsen 

Eftersom förslaget innebär nya uppgifter för kommunerna och till viss del 
regionerna bedöms det ha effekter på den kommunala självstyrelsen. 
Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 
ändamål som föranleder inskränkningen.  

Den förväntade inverkan på den kommunala självstyrelsen är begränsad 
och bedöms vara nödvändig för att säkerställa en fullgod tillsyns-
organisation för att minska risken för ytterligare samhällsspridning av det 
virus som orsakar covid-19. Förslaget i propositionen baseras på att de 
kommunala nämnder som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet 
anses vara de bäst lämpade att utföra den typ av tillsyn som förslaget 
reglerar utifrån den tillsyn som finns i befintliga åtaganden i exempelvis 
alkohollagen och livsmedelslagen. Nämnderna kommer ha möjlighet att 
samråda med smittskyddsläkarna i regionerna. 

Den nuvarande lösningen med en reglering på enbart föreskriftsnivå är 
inte fullt ut ändamålsenlig då det finns risk att tillsynsorganisationen inte 
blir effektiv och hållbar på längre sikt. Eftersom nämndernas inspektioner 
inte är reglerade i dag innebär det en risk för att de kan ha svårt att hålla 
uppe det antal inspektioner som är nödvändiga för att se till att regelverket 
följs. Riskerna för att reglerna inte följs, med ökad smittspridning som 
följd, ökar om inspektionerna inte genomförs under en period då 
smittspridningen i samhället är fortsatt är hög och ett stort antal för 
varandra okända personer träffas på serveringsställen samt tillbringar 
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längre stunder i varandras fysiska närhet utan beaktande av att de bör hålla 
avstånd. Den lagstiftning som föreslås med förslag på en reglerad tillsyns-
organisation är därför nödvändig med hänsyn till vikten för hela samhället 
av att minska riskerna för spridning av det virus som orsakar covid-19.    

15.2 Konsekvenser för kommunerna 
Förslagen i denna proposition innebär ett ytterligare område för de kom-
munala nämnder som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet att 
utöva tillsyn över. Den nya tillsynsuppgiften väntas bestå av de 
inspektioner av serveringsställena som ska utföras. Det finns ett stort antal 
verksamheter att inspektera och flera verksamheter kommer troligen att 
behöva inspekteras vid ett flertal tillfällen. Framför allt om nämnden vid 
ett första besök uppmärksammar brister kommer sannolikt ett nytt besök 
att planeras.  

Eftersom det finns risk för att smittspridningen pågår under stora delar 
av innevarande år alternativt att det blir en andra våg under hösten kan det 
innebära att inspektioner av serveringsställen behöver pågå året ut. Under 
sommaren har personer vanligtvis semester och har därmed mer fritid och 
således möjlighet att besöka olika serveringsställen i en ökad utsträckning. 
Det kan innebära ett ökat behov av inspektioner under denna period.  

Förslaget kan även innebära en viss arbetsbelastning när det gäller att 
försvara eventuella beslut i domstol då kommunens beslut kan överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol. Hittills har dock inget av de serverings-
ställen som har behövt stänga för att de inte har följt Folkhälso-
myndighetens föreskrifter valt att överklaga beslutet. Den ökade arbets-
belastningen för nämnderna för domstolsprocesser bedöms därför vara 
liten.  

Kommunernas totala kostnader uppskattas till cirka 75 miljoner kronor 
för den reglerade perioden. Kostnaderna bedöms huvudsakligen bestå av 
inspektioner, administration och beslut kopplade till dessa samt hantering 
av klagomål. Ersättningen till kommunerna avses fördelas utifrån antal 
serveringsställen som har minst en anställd. Regeringen avser att kompen-
sera kommunerna med motsvarande belopp, vilket ska finansieras inom 
nuvarande ekonomiska ramar för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg. 

15.3 Konsekvenser för regionerna 
Enligt förslaget kommer smittskyddsläkarna i regionerna att ha en råd-
givande roll gentemot kommunerna. Trots att det är en ny reglerad 
arbetsuppgift är bedömningen att smittskyddsläkarna kommer att få en 
minskad arbetsbörda då kommunerna kommer att ta över det huvudsakliga 
ansvaret för de åtgärder som smittskyddsläkarna i dag har möjlighet att 
besluta om i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 
2020:9. De totala kostnaderna för det arbete som smittskyddsläkarna 
behöver utföra i enlighet med den nya regleringen uppskattas uppgå till 
cirka 5,5 miljoner kronor. Regeringen avser att kompensera regionerna 
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Prop. 2019/20:172 med motsvarande belopp, vilket ska finansieras inom nuvarande ekono-
miska ramar för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 
Ersättningen avses fördelas utifrån antal serveringsställen som har minst 
en anställd. Kostnaderna uppskattas främst bestå av den rådgivning ur 
smittskyddssynpunkt som smittskyddsläkarna vid behov kan behöva ge till 
kommunerna i deras tillsynsarbete.  

15.4 Konsekvenser för staten 
Förslaget innebär att länsstyrelsen får i uppdrag att stötta kommunerna i 
tillsynsarbetet. Detta blir en ny uppgift för länsstyrelsen och kommer 
därför att innebära en viss kostnadsökning. Länsstyrelsens totala kostnader 
uppskattas till cirka 1,5 miljoner kronor för den reglerade perioden. 
Regeringen avser att kompensera länsstyrelsen med motsvarande belopp. 

Polismyndigheten åläggs genom förslaget en ny uppgift att vid behov 
bistå kommunerna i deras tillsynsarbete. Polismyndigheten har dock som 
ett led i sitt sedvanliga arbete haft närvaro på och omkring serverings-
ställen, framför allt nattetid. Vidare har det hittills inte rapporterats att 
kommunerna har haft svårt att få tillträde till lokaler. Det förväntas inte 
ske någon förändring i detta avseende framöver. Därför uppskattas att 
Polismyndighetens verksamhet inte förväntas påverkas i någon nämnvärd 
grad.   

Folkhälsomyndigheten föreslås ansvara för nationell tillsynsvägledning 
när det gäller kommunernas tillsyn samt få bemyndigande att meddela 
föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Eftersom kun-
skapen om det virus som orsakar covid-19 successivt ökar och spridnings-
bilden kontinuerligt ändras kan föreskrifterna på området behöva ändras 
med jämna mellanrum. Förslaget förväntas dock inte föranleda några 
nämnvärda ekonomiska konsekvenser för Folkhälsomyndigheten. 
Myndigheten får dock i dag in många frågor om sina föreskrifter, vilket 
tar resurser i anspråk. Förslaget till ny reglering kan således leda till att 
antalet frågor minskar. 

Sammantaget innebär lagförslagen att statens kostnader ökar totalt med 
82 miljoner kronor för 2020. Regeringen avser att finansiera de ökade 
kostnaderna genom omprioriteringar inom anslaget 1:6 Bidrag till folk-
hälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg.   

15.5 Konsekvenser för företagen  
De företag som ansvarar för ett serveringsställe behöver på begäran lämna 
de upplysningar och handlingar som kommunen behöver för sin tillsyn 
samt ge tillträde till verksamhetens lokaler och tillhörande områden. Kom-
munernas tillsyn kommer däremot inte att vara avgiftsbelagd till skillnad 
från t.ex. tillsynen inom livsmedels- och alkoholområdet. Skälet till detta 
är att den aktuella branschen är ekonomiskt drabbad av minskat antal 
besökare på grund av smittspridningen och detta har inneburit minskade 
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intäkter. Det är således inte önskvärt att i onödan lägga på dessa verk-
samheter en större ekonomisk börda. 

Kraven på smittskyddsåtgärder, som t.ex. hur serveringen organiseras 
och att besökare endast får äta och dricka sittandes vid ett bord, kan leda 
till minskade intäkter eller ökade kostnader. Eventuella förelägganden 
eller förbud som kommunen kan besluta om för de verksamheter som inte 
följer reglerna kan också leda till minskade intäkter men detta kan 
förväntas främst för den tid ett sådant beslut gäller. Även begränsningar i 
antalet gäster kan leda till minskade intäkterna även för längre perioder än 
för den tid ett förbud gäller. Å andra sidan förväntas förslaget inte leda till 
större ekonomiska konsekvenser för företagen än enligt det regelverk som 
redan gäller.   

Förslaget syftar till att skapa en mer enhetlig reglering och tillämpning 
av de smittskyddsåtgärder som serveringsställen behöver vidta, vilket för-
väntas underlätta för näringsidkare att göra rätt och leda till mer rättvis 
konkurrens.  

Visita anser att de föreslagna reglerna bör kombineras med ett system 
för ersättning till företagen som kompensation för intäktsförluster till följd 
av nuvarande och eventuella kommande restriktioner och myndighets-
beslut. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att mildra de negativa 
konsekvenserna av virusutbrottet för svenska företag. Exempel på åtgärder 
som har vidtagits är sänkta arbetsgivaravgifter och slopat sjuklöneansvar.  
Den 15 maj 2020 remitterade dessutom Finansdepartementet ett förslag 
om att införa ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning 
som en följd av utbrottet av covid-19. Ändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 juli 2020. 

15.6 Konsekvenser för domstolsväsendet 
Kommunens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. På-
verkan på domstolarna bedöms dock inte bli stor då flertalet verksamheter 
som meddelas förelägganden eller förbud sannolikt ser det som en 
effektivare åtgärd att åtgärda bristerna än att överklaga beslutet. Vidare 
avses att förslaget ska innebära att reglerna blir tydligare och därmed 
lättare för alla aktörer att följa. De åtgärder som vidtas mot näringsidkare 
ska vara proportionerliga i förhållande till överträdelsen och den verk-
samhet som bedrivs på serveringsställen ska inte begränsas mer än 
nödvändigt. Så snart en näringsidkare rättat sig efter ett tillsynsbeslut och 
relevanta smittskyddsåtgärder vidtagits, ska verksamheten kunna åter-
upptas. Att överklaga beslutet kan därmed innebära merarbete som inte får 
någon praktisk effekt. Hittills har ingen näringsidkare valt att överklaga 
smittskyddsläkares beslut om förbud enligt nu gällande regler. Eventuella 
kostnadsökningar för domstolarna bedöms kunna hanteras inom befintliga 
förvaltningsanslag.   
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Prop. 2019/20:172 16 Författningskommentar 
Lagens innehåll och syfte 
1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för 
att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar 
covid-19. 

 
I paragrafen anges att det i lagen finns bestämmelser om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på serveringsställen av det 
virus som orsakar covid-19.  

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

Definition  
2 § Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs 
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmän-
heten och där möjlighet ges till förtäring på stället. 

 
I paragrafen definieras uttrycket serveringsställe. Med ordet serverings-
ställe avses samma typ av verksamhet som i lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter. Enligt förarbetena till den lagen är serverings-
ställen inrättningar som i näringsverksamhet serverar mat eller dryck till 
allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Exempel på 
serveringsställen är restauranger, barer, pubar, diskotek, caféer och 
konditorier. Även serveringsställen som abonneras eller som på annat sätt 
används eller hyrs ut till slutna sällskap omfattas av lagen (se prop. 
2003/04:65 s. 28).  

Inrättningen är den fysiska plats där serveringsverksamheten sker. Ordet 
näringsverksamhet tar sikte på att syftet med verksamheten är att den ska 
gå med vinst. En ideell organisation som t.ex. serverar gratis mat och dryck 
till människor i hemlöshet omfattas inte av denna lag. Det krävs inte att ett 
serveringsställe ska ha beviljats ett serveringstillstånd enligt alkohollagen 
(2010:1622) för att omfattas av den nya lagen. Serveringsställen där det 
inte ges möjlighet till förtäring på stället, t.ex. om det saknas sittplatser och 
bord, omfattas inte av denna lag. På vissa inrättningar serveras det inte mat 
och dryck till allmänheten utan enbart till en på förhand bestämd krets 
människor som deltar i en verksamhet som är knuten till inrättningen, t.ex. 
personalrestauranger och skolmatsalar. Sådana inrättningar omfattas inte 
heller av lagen. 

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

Smittskyddsåtgärder  
3 § Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att 

1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som 
besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att 
besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från 
varandra, 

2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland 
besökare så långt som möjligt förhindras, och 
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3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan för-
hindras. 

Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, 
om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar 
över entréområdet.  

 
Av paragrafen framgår den yttre ramen för de smittskyddsåtgärder som 
ska vidtas på serveringsställen för att förhindra spridning av det virus som 
orsakar covid-19. 

Enligt bestämmelsens första stycke är det den som driver ett 
serveringsställe som har ansvaret för att förhindra smittspridning på stället 
på sätt som följer av bestämmelsen. Med ”den som driver ett serverings-
ställe” avses den som har ansökt om registrering eller godkännande av 
verksamheten enligt livsmedelslagstiftningen. 

Enligt punkt 1 ska serveringsställets lokaler och tillhörande områden 
utomhus som besökare har tillträde till utformas så att trängsel undviks och 
att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från 
varandra. Med ”lokal” avses ett utrymme på serveringsstället som är 
beläget inomhus. Hit hör även sådana ytor inomhus som serveringsstället 
delar med andra vid t.ex. en food court och serveringsytor i en galleria. 
Om flera serveringsställen delar på en serveringsyta ansvarar de som 
driver ställena gemensamt för att förhindra smittspridning på serverings-
ytan.  

Med ”tillhörande områden utomhus” avses sådana områden utanför 
serveringsställets lokaler som är avsedda att användas av serveringsställets 
besökare. Det handlar framför allt om utomhusserveringar. På vissa 
utomhusserveringar finns det möjlighet att utöva aktiviteter såsom t.ex. 
boule och bangolf i samband med förtäring av dryck. Även sådana om-
råden omfattas av uttrycket. Det gör även ett område med bord och stolar 
utanför t.ex. en glasskiosk om sittplatserna är avsedda för kioskens kunder.  

Att lokaler och utrymmen ska vara utformade så att trängsel undviks och 
att besökare ska kunna hålla ur smittskyddssynpunkt säkra avstånd från 
varandra innebär att möbler och annan inredning ska placeras så att 
framkomligheten på serveringsstället är god. Bord och stolar ska vara 
placerade på lämpliga avstånd från varandra och kan behöva reduceras till 
sitt antal. Även annan inredning kan behöva tas bort.  

Den som driver ett serveringsställe ska ge förutsättningarna för att 
besökare ska kunna hålla avstånd men kan inte helt hållas ansvarig i de fall 
besökare inom ett sällskap ändå inte håller avståndet. Ansvaret för detta 
får anses falla på besökarna själva.  

Av punkt 2 framgår att även verksamheten i övrigt ska vara utformad så 
att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras. Antalet 
besökare som har tillträde till ett serveringsställe kan t.ex. behöva 
begränsas och trängsel i köer kan minskas genom system med kölappar. 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) 
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. ger vägledning om 
vad som ska beaktas i detta hänseende.  

Av punkt 3 framgår att verksamhetsutövaren ska ta fram rutiner för hur 
smittspridning bland besökare kan förhindras. Det kan exempelvis handla 
om rutiner som säkerställer att personalen ges adekvat utbildning kring 
hygienåtgärder. 
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Prop. 2019/20:172 Av andra stycket framgår att smittskyddsåtgärder även ska vidtas vid 
entréer till serveringsställets lokaler och tillhörande områden. Begreppet 
”vid entréer” avser områden utanför entrén där personer samlas i syfte att 
besöka serveringsstället. Ansvaret gäller dock enbart om den som driver 
serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet. 
Uttrycket ”på annan grund disponerar” har samma innebörd som i lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, se propositionen Ny lag om 
tobak och liknande produkter (prop. 2017/18:156 s. 205). Exempelvis en 
hyresgäst eller annan nyttjanderättshavare kan vara en sådan person som 
disponerar över ett område.  

Övervägandena finns i avsnitt 7. 

Tillsyn  
4 § Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydds-
området har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs. 

Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. 
 

Paragrafen reglerar tillsynsansvaret. Enligt första stycket är det den kom-
munala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet som ska 
utöva tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs. Med 
”anslutande föreskrifter” avses såväl föreskrifter som har meddelats med 
direkt eller indirekt stöd av lagen som föreskrifter som har meddelats med 
stöd av restkompetensen eller rätten att meddela verkställighetsföreskrifter 
enligt 8 kap. 7 § regeringsformen (se även propositionen Ny lag om tobak 
och liknande produkter, prop. 2017/18:156 s. 208). Verkställighetsföre-
skrifter eller föreskrifter som har antagits med stöd av restkompetensen 
kan t.ex. avse på vilket sätt som handlingar ska ges in till nämnden eller 
hur näringsidkaren ska kontakta nämnden för att få en bedömning av om 
vidtagna åtgärder är tillräckliga. 

Enligt andra stycket ska länsstyrelsen ge länets kommuner stöd, råd och 
vägledning när det gäller tillsynen.   

Övervägandena finns i avsnitt 8 och 9. 
 

5 § På begäran av sådan nämnd som avses i 4 § ska den som driver 
serveringsstället lämna de upplysningar och handlingar som behövs för 
tillsynen. Nämnden har rätt att få tillträde till sådana lokaler, områden 
och entréer som avses i 3 § för att utöva tillsynen. 

 
I paragrafen anges vilka befogenheter som den kommunala nämnd som 
ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har vid utövandet av tillsynen. 
Nämnden kan i den utsträckning det behövs för tillsynen begära att få 
upplysningar och ta del av handlingar av den som driver verksamheten. 
Upplysningar som kan behöva lämnas in kan avse exempelvis hur många 
besökare som serveringsstället brukar ha vid olika tidpunkter. Handlingar 
som kan vara av betydelse för tillsynen kan vara exempelvis planritningar. 
Nämnden har även rätt till tillträde till verksamhetens lokaler, tillhörande 
områden utomhus och entréer. Tillträdesrätten omfattar de lokaler, 
områden och entréer som allmänheten har tillträde till. Nämndens till-
trädesrätt enligt denna lag omfattar därför t.ex. inte kök eller personal-
utrymmen. 
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Bestämmelsen är utformad med 9 kap. 15 § alkohollagen (2010:1622) 
som förebild. 

Övervägandena finns i avsnitt 9. 
 

6 § Polismyndigheten ska på begäran lämna sådan nämnd som avses i 4 § 
den hjälp som behövs vid tillämpningen av 5 §.  

En begäran enligt första stycket får göras endast om  
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden 

inte kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § 
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller  

2. det annars finns synnerliga skäl.  
 

Paragrafen reglerar Polismyndighetens skyldighet att bistå den 
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Nämnden har enligt första stycket möjlighet att begära den hjälp av 
Polismyndigheten som behövs när nämnden ska hämta in upplysningar 
och handlingar eller utöva tillsyn på plats. I andra stycket klargörs i punkt 
1 att biträde av Polismyndigheten får begäras endast i sådana situationer 
där det finns ett verkligt behov av en polismans särskilda befogenhet enligt 
10 § polislagen (1984:387) att använda våld. Det är nämnden som ska 
pröva om det finns förutsättningarna att begära biträde av Polis-
myndigheten. Nämnden kan t.ex. begära biträde av Polismyndigheten när 
den verksamhetsansvarige tidigare satt sig till motvärn, framfört hot eller 
förklarat sig vägra tillträde. Biträde av Polismyndigheten kan vidare enligt 
punkt 2 begäras i andra fall då det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl 
kan t.ex. anses föreligga då det finns en överhängande risk att människor 
kommer till skada och man inte kan avvakta att situationen löses på annat 
sätt.  

Bestämmelsen är utformad med 9 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) 
som förebild. 

Övervägandena finns i avsnitt 9. 

Förelägganden och förbud 
7 § Den nämnd som avses i 4 § får i sin tillsynsverksamhet besluta de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och anslutande 
föreskrifter ska följas. 

Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. 
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i 

beslutet. 
 

Paragrafen reglerar rätten att meddela förelägganden och förbud. Av 
paragrafens första stycke följer att den kommunala nämnd som ansvarar 
för miljö- och hälsoskyddsområdet får besluta de förelägganden och 
förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. För 
begreppet anslutande föreskrifter, se kommentaren till 4 §. Åtgärderna 
som nämnden beslutar får inte medföra mer långtgående olägenheter för 
näringsidkaren än vad som står i proportion till de resultat som åtgärderna 
kan bidra till i form av minskad smittspridning. 

Utgångspunkten bör vara att det vid tillsynen i första hand ska efter-
strävas att rättelse sker frivilligt. Förelägganden bör komma i fråga först 
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ske eller om saken brådskar. Är överträdelsen mindre allvarlig kan det 
finnas utrymme för nämnden att söka rättelse genom enbart råd eller upp-
maningar. Hörsammas inte nämndens uppmaning kan nämnden i stället 
rikta ett föreläggande till den som driver serveringsstället att t.ex. ta bort 
ett visst antal bord och stolar så att avstånden mellan besökarna blir större. 
I en situation med omfattande trängsel på serveringsstället kan dock 
nämnden behöva meddela ett förbud mot fortsatt verksamhet. Ett sådant 
förbud kan vara partiellt och innebära att serveringsstället inte får ha öppet 
efter ett visst klockslag. Vidare kan nämnden t.ex. förbjuda serverings-
stället att ta emot fler än ett visst antal gäster samtidigt.  

Av andra stycket framgår att innan nämnden fattar beslut ska den vid 
behov samråda med smittskyddsläkaren. I varje region ska det finnas en 
smittskyddsläkare som har ett samlat ansvar för smittskyddet inom det 
område som han eller hon verkar i, se 1 kap. 9 § smittskyddslagen 
(2004:168). Det är smittskyddsläkaren i den region som kommunen tillhör 
som avses. Smittskyddsläkaren måste inte rådfrågas inför varje beslut, 
utan det är upp till nämnden att avgöra i vilka fall som smittskyddsläkarens 
kompetens behövs.  

Enligt tredje stycket ska beslut enligt lagen gälla omedelbart om inte 
något annat anges i beslutet. Näringsidkaren kan dock i samband med ett 
överklagande begära att beslutet tills vidare inte ska gälla, se 28 § 
förvaltningsprocesslagen (1971:291). Beslut som meddelas enligt 
anslutande föreskrifter till lagen kan vara sådana beslut som kan undantas 
från huvudregeln om att beslut enligt lagen gäller omedelbart.  

Övervägandena finns i avsnitt 9. 
 

8 § Beslut enligt 7 § första stycket får förenas med vite. 
 

Av bestämmelsen framgår att beslut om förelägganden och förbud som 
den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet 
fattar får förenas med vite. Allmänna bestämmelser om vite finns i lagen 
(1985:206) om viten. Vite får inte beslutas om adressaten kan antas sakna 
faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet, se 2 § lagen om viten. 
Det är nämnden som i varje enskilt fall ska bedöma om ett föreläggande 
eller förbud med vite är en lämplig tillsynsåtgärd. Enligt 3 § lagen om viten 
ska vitet fastställas till ett bestämt belopp som med hänsyn till vad som är 
känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i 
övrigt kan antas förmå denne att följa vitesföreläggandet. En omständighet 
av betydelse för hur högt ett vitesbelopp bör sättas är att många 
serveringsställen redan befinner sig i en ekonomiskt mycket utsatt 
situation med begränsad betalningsförmåga till följd av utbrottet av covid-
19. 

Övervägandena finns i avsnitt 9. 
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Överklagande 
9 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 

Paragrafen reglerar rätten att överklaga. Enligt första stycket får de beslut 
som den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydds-
området fattar med stöd av lagen överklagas. Enligt andra stycket krävs 
prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. 

Övervägandena finns i avsnitt 10. 

Bemyndigande 
10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder enligt 3 §. 

 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ges ett 
bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om sådana smitt-
skyddsåtgärder som ska vidtas på serveringsställen. Sådana föreskrifter 
kan avse både utformningen av de fysiska utrymmena, verksamhetens 
bedrivande och rutiner, t.ex. hur stora avstånden mellan sittande gäster ska 
vara, om beställning får ske över disk, om enbart bordsservering ska vara 
tillåten och hur länge ett sällskap får sitta vid ett bord.  

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020. 
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020. 
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål 

som har inletts före utgången av 2020. 
 
Den nya lagen ska enligt punkt 1 träda i kraft den 1 juli 2020 och enligt 
punkt 2 upphöra att gälla vid utgången av 2020.  

I punkt 3 införs en övergångsbestämmelse som innebär att ett ärende 
eller ett mål får prövas efter att lagen har upphört att gälla om ärendet eller 
målet har inletts dessförinnan.  

Övervägandena finns i avsnitt 12 och 14. 
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Bilaga 1 Sammanfattning av utkastet till lagrådsremiss En 

ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 
I detta utkast till lagrådsremiss lämnas förslag till en ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att 
vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar 
covid-19. Kommunen utövar tillsyn och kan meddela de förelägganden 
som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter följs. Kommunen ska 
vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska följa 
kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och 
råd. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om smittskydds-
åtgärder och får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen. 

Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 
2020. 
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Lagförslaget i utkastet till lagrådsremiss  

Förslag till lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen  
Härigenom föreskrivs följande. 

Lagens innehåll och syfte 
1 §    I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för 
att på serveringsställen förhindra spridning av det virus som orsakar 
covid-19. 

Definition 
2 §    Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs 
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten 
och där möjlighet ges till förtäring på stället. 

Smittskyddsåtgärder 
3 §    Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att 

1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som 
besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att 
besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från 
varandra, 

2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland 
besökare så långt som möjligt förhindras, och 

3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras. 
Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, 

om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar 
över entréområdet. 

Tillsyn 
4 §    Kommunen har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter 
följs. 

Länsstyrelserna ska följa kommunernas tillsynsverksamhet och biträda 
kommunerna med information och råd. 

 
5 §    På begäran av kommunen ska den som driver serveringsstället lämna 
de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen har 
rätt att få tillträde till sådana lokaler, entréer och områden som avses i 3 § 
för att utöva tillsynen. 

 
6 §    Polismyndigheten ska på begäran lämna kommunen den hjälp som 
behövs vid tillämpningen av 5 §.  

En begäran enligt första stycket får göras endast om  
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte 

kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller  
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2. det annars finns synnerliga skäl.  

Förelägganden  
7 §    Kommunen får i sin tillsynsverksamhet besluta de förelägganden 
som behövs för att denna lag och anslutande föreskrifter ska följas. 
Kommunen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. 

 
8 §    Beslut om förelägganden enligt 7 § får förenas med vite.  

Överklagande 
9 §    Beslut enligt denna lag eller anslutande föreskrifter får överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Bemyndigande  
10 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder enligt 3 §. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020. 
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020. 
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som 

har inletts före utgången av 2020. 
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Förteckning över remissinstanserna 
Efter remiss har yttranden kommit in från Datainspektionen, Domstols-
verket, Folkhälsomyndigheten, Förvaltningsrätten i Malmö, Justitie-
kanslern, Konkurrensverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Polis-
myndigheten, Båstad kommun, Göteborgs kommun, Hudiksvalls 
kommun, Jönköpings kommun, Lunds kommun, Region Stockholm, 
Smittskyddsläkarföreningen, Stockholms kommun, Sveriges Kommuner 
och Regioner samt Visita. 

Därutöver har yttranden kommit in från Livsmedelsverket och Malung-
Sälens kommun. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att 
lämna några synpunkter: Företagarna, Gällivare kommun, Hotell- och 
restaurangfacket, Leksands kommun, Riksdagens ombudsmän, Svenskt 
Näringsliv, Umeå kommun samt Uppvidinge kommun. 
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Förslag till lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen  
Härigenom föreskrivs följande. 

Lagens innehåll och syfte 
1 §    I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för 
att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar 
covid-19. 

Definition 
2 §    Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs 
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten 
och där möjlighet ges till förtäring på stället. 

Smittskyddsåtgärder 
3 §    Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att 

1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som 
besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att 
besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från 
varandra, 

2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland 
besökare så långt som möjligt förhindras, och 

3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras. 
Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, 

om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar 
över entréområdet. 

Tillsyn 
4 §    Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydds-
området har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs. 

Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. 
 

5 §    På begäran av sådan nämnd som avses i 4 § ska den som driver serve-
ringsstället lämna de upplysningar och handlingar som behövs för till-
synen. Nämnden har rätt att få tillträde till sådana lokaler, områden och 
entréer som avses i 3 § för att utöva tillsynen. 

 
6 §    Polismyndigheten ska på begäran lämna sådan nämnd som avses i 
4 § den hjälp som behövs vid tillämpningen av 5 §.  

En begäran enligt första stycket får göras endast om  
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte 

kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller  

2. det annars finns synnerliga skäl.  
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Förelägganden  
7 §    Den nämnd som avses i 4 § får i sin tillsynsverksamhet besluta de 
förelägganden som behövs för att denna lag och anslutande föreskrifter ska 
följas.  

Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. 
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i 

beslutet. 
 

8 §    Beslut enligt 7 § första stycket får förenas med vite.  

Överklagande 
9 §    Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Bemyndigande  
10 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder enligt 3 §. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020. 
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020. 
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som 

har inletts före utgången av 2020. 
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Bilaga 5 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-05-28 
 

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden 
Per Classon och Stefan Johansson 

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Enligt en lagrådsremiss den 28 maj 2020 har regeringen (Socialdeparte-
mentet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om till-
fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
 
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Zandra Milton, 
biträdd av ämnesrådet Helena Rosén och departementssekreteraren 
Paula Ericson. 

 
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 
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Socialdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 juni 2020 
 
Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, 
Johansson, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Bolund, Damberg, 
Shekarabi, Ygeman, Eriksson, Linde, Ekström, Eneroth, Nilsson, 
Ernkrans, Lindhagen, Lind, Hallberg, Nordmark, Micko 
 
Föredragande: statsrådet Hallengren 
 
                     

 
 
Regeringen beslutar proposition 2019/20:172 En ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
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Rindö 3:378, VAXHOLM 

Yttrande över förslag till detaljplan för Rindö hamn etapp 
3, Grenadjären inom Oskar Fredriksborg 

Förslag till beslut 

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka förslag till detaljplan för Rindö hamn 
etapp 3, Grenadjären inom Oskar Fredriksborg samt anta kontorets 
tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande.  

 

Sammanfattning 

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Rindö och avgränsas i norr av 
Oskar-Fredrikborgsvägen och i öster av Grenadjärsvägen. Detaljplanen är 
uppdelad i en nordlig och en sydlig del där den norra delen omfattar en ny 
vägdragning mellan Rindövägen och Byviksvägen medan den södra delen 
möjliggör småhusbebyggelse kring den äldre Grenadjärsvillan. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd yttrade sig över det tidigare 
detaljplaneförslaget i samrådsskedet i juni 2019. 

Efter granskning av det aktuella detaljplaneförslaget har kontoret ytterligare 
synpunkter: 

Markföroreningar 

Vid ny exploatering i planområdet är det viktigt att ytterligare provtagning  
med avseende på markföroreningar sker. 

Länshållningsvatten  

I samband med områdets exploatering ska ett förslag på kontrollprogram för 
hantering av länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor. 

Bakgrund 

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Rindö och avgränsas i norr av 
Oskar-Fredrikborgsvägen och i öster av Grenadjärsvägen. Detaljplanen är 
uppdelad i en nordlig och en sydlig del där den norra delen omfattar en ny 
vägdragning mellan Rindövägen och Byviksvägen medan den södra delen 
möjliggör småhusbebyggelse kring den äldre Grenadjärsvillan. Planförslaget 
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ingår i det område på västra Rindö som är utpekat för bebyggelseutveckling i 
den fördjupade översiktsplanen för Rindö och Skarpö samt gällande 
översiktsplan för Vaxholms stad.  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd yttrade sig över det tidigare 
detaljplaneförslaget i samrådsskedet i juni 2019 och framförde då följande 
synpunkter: 

 Eftersom planområdet har varit militärt område finns risk för föroreningar i 
marken. Kontoret anser därför att provtagning med avseende på 
markföroreningar ska utföras inom planområdet innan marken bebyggs. 

 Kontoret har granskat förslaget på lokalt omhändertagande av 
dagvatten och anser att det ska utföras i enlighet med förslaget. 

Vaxholms stad har kommenterat nämndens synpunkter på följande sätt: 
Synpunkterna beaktas. Provtagning har genomförts på 4 platser inom 
planerad kvartersmark. Analysresultaten visar på genomgående låga halter 
och samtliga uppmätta halter underskrider riktvärden för känslig 
markanvändning. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Efter granskning av det aktuella detaljplaneförslaget har kontoret ytterligare 
synpunkter: 

Markföroreningar 

Vid ny exploatering i planområdet är det viktigt att ytterligare provtagning  
med avseende på markföroreningar sker. 

Länshållningsvatten  

I samband med områdets exploatering ska ett förslag på kontrollprogram för 
hantering av länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor.  

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

 

Inspektör 

 

Bilaga:   Plankarta 

Expedierat till:   Vaxholms Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen,  
 185 83 Vaxholm 
    



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

Lokalgata

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Bostäder. Endast enbostadshus med en lägenhet per fastighet. Högst en

friliggande huvudbyggnad och en komplementbyggnad per fastighet.

B

1

Tekniska anläggningar

E

Vattenområden,  4 kap 5 § 3

Öppet vattenW

1

Badbrygga

W

2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Mark och vegetation

00.00 Plushöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 m

2

.

  4 kap 11 § 1

e

2

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 150 m

2

 

 4 kap 11 § 1

e

3

Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 60 m

2

,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad ,  4 kap 16 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 16 § 1

00-00

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen. Gäller ej takkupor. Ej brutet

sadeltak,  4 kap 11 § 1

Takkupor får utgöra max 30% av fasadliv. Maxbredd per takkupa på 2,4 m,  4 kap 16 § 1

Placering

Huvudbyggnad placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns med undantag för bestämmelsen f

1

.

Komplementbyggnad får inte placeras närmare än 4,5 m från fastighetsgräns mot allmän plats och kvartersväg

samt placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns

,  4 kap 16 § 1

Utformning

f

3

 

Byggnader, med undantag för Grenadjärsvillan, ska färgsättas med mörka, dova kulörer enligt NCS-skalan.

Nyans; svarthet över NCS4500 (45-85), Kulörthet(/intensitet) under 30 (05-30). Kulörer i brun, grön, grå.

Materialval på ny bebyggelse ska bidra till områdets karaktär som naturmark.Fasadmateral ska till största del

utgöras av trä, kompositskivor, plåt med inslag av naturmaterial som sten och trä i detaljer och uttryck. Tak får

färgsättas i grått, brunt eller svart, NCS 1500N eller mörkare. Byggnadsdelar och installationer på tak ska vara

väl integrerade i takets gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur. Tomtplatsavgränsningar

ska färgsättas i samma färgskala som huvudbyggnader. Gäller endast byggnadsverk, 4 kap 16 § 1

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap 11 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Träd får ej fällas eller på annat sätt skadas. Träd som utgör fara för liv eller

egendom får fällas och ska ersättas med nytt. Återplantering ska ske med träd av

samma art, samma funktion eller som är naturligt förekommande inom planområdet

och som har ett stamomfång på minst 30-35 cm på en höjd av 1,3 m över mark, 4 kap

10 §

Byggnader och tomter ska utformas och terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och

naturförutsättningar för att minimera sprängning. Högsta tillåtna höjd på stödmur och plank är 1,2 m,  4 kap 16 § 1

Skydd av kulturvärden

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas,  4 kap 16 § 4

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt

Utökad lovplikt gäller för åtgärder enligt PBL 9 kap 4 § 3 och 4a-4c §§ (friggebod inom prickmark,

komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 25 m

2

, två takkupor, 15 m

2

 tillbyggnad, inreda

ytterligare en bostad i ett enbostadshus),

  4 kap 15 § 1

Marklov krävs för fällning av träd med en stamomkrets över 1,0 m på en höjd av 1,3 m över mark.

Se planbeskrivning sid 32 för vägledande kriterier, 9 kap 12 § 1

Strandskydd

a

2

Strandskyddet är upphävt,  4 kap 17 §

b

1

Marken får inte hårdgöras,  4 kap 16 § 1

b

3

Endast 40% av markytan får hårdgöras,  4 kap 16 § 1

b

4

Takvatten ska infilteras på tomten,  4 kap 16 § 1

Bostäder, café, butik, hantverk, galleri, restaurang, kontor

n

2

50 m

2

 av marken ska vara tillgänglig för fördröjning av dagvatten

,  4 kap 10 §

b

2

Minst 40% av marken ska vara genomsläpplig,  4 kap 16 § 1

Parkstråk

träd 

1

 

Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 30 m

2

 med undantag för e

3

. Komplementbyggnad får uppföras

med en högsta nockhöjd på 4 m, 

4 kap 11 § 1

Skydd av kulturvärden

Mark och vegetation

f

1

                                        Huvudbyggnad får inte placeras närmare än 3,0 m från fastighetsgräns,

  4 kap 16 

§ 

1

f

2

                                        Garage och carport får sammanbyggas med huvudbyggnad och räknas som

komplementbyggnad,

  4 kap 16 § 1

a

1

Marklov krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet,

9 kap 12 § 3

Startbesked får inte ges förrän en skålformad avledningsyta, m

1

, har anordnats

,  4 kap 14 § 1

Parkering ska ordnas inom egen fastighet,  4 kap 13 § 2

ILLUSTRATION

Illustrationstext

Administrativ och egenskapsgräns

Genomförandetid

q-skydd

1

Solgrottans utbredning och utformning ska bevaras,  4 kap. 8 §

Rivningsförbud

r-förbud

1

Solgrottan får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

varsam

1

Solgrottans material och proportioner ska vara lika ursprunglig. Planbeskrivningen

anger specifika egenskaper och värden för varje solgrotta, 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Varsamhet

k

1

Taktäckning ska vara av rött enkupigt lertegel med plåtskoningar i svartmålad

skivtäckt plåt,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

2

Ursprungliga detaljer såsom fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar samt taklandskapet

med skorstenar och takkupor bör bibehållas till sin utformning i nationalromantisk stil.

Vid ett fönsterbyte bör fönster till form, proportioner, hängning, indelning, material och

glasning vara lika ursprungliga,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

q

1

Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Ursprungliga detaljer såsom

fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar och fönster samt taklandskapet med skorstenar

och takkupor ska bevaras.  Brandskadad byggnad ska återställas exteriört.

Totalförstörd byggnad får ersättas med ny byggnad och uppföras i puts och

motsvarande volym som befintlig byggnad,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

2

Fasader ska vara klädda med puts och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör enligt

NCS-skalan Y20R. Nyans; svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet (/intensitet)

mellan 20-40.,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

3

Trädgårdsanläggningens utformning med terrasser och trappor ska bevaras.,  4 kap. 16

§ 1 st 3 p.

Fastighetsbildning ska vara genomförd innan bygglov söks

,  4 kap 14 § 1

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek i m

2

,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Skydd mot störningar

Skålformad avledningsyta ska anläggas,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

n

3

skog

Plantering

N

1

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

g Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

000

Marken får inte användas till parkering

,  4 kap 10 §

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighetsbildningen ska ske i huvudsak enligt illustration 3

,  

4 kap. 18 § 2 st 1 p.

Väg på kvartersmark. Vägen ska vara framkomlig för bilar, cyklar,

räddningstjänst och sophantering, 4 kap 16 § 1

kvartersväg

m

1

Fastighetsindelning

Områdets indelning i fastigheter,  4 kap. 18 § 2 st 1 p.

Område med användning BC

1

K ska omfatta en fastighet

,  4 kap. 18 § 2 st 1 p.

Träd får ej fällas eller på annat sätt skadas. Träd som utgör fara för liv eller

egendom får fällas och ska ersättas med nytt. Återplantering ska ske med träd av

samma art, samma funktion eller som är naturligt förekommande inom planområdet

och som har ett stamomfång på minst 30-35 cm på en höjd av 1,3 m över mark, 4 kap 5

§ 2

Trots bestämmelse q1 får köksentrén på den västra fasaden på Grenadjärsvillan

förses med balkong. Fasadändringar i form av öppnande av fönster och balkongdörr

får utföras.Se illustration nr.1 På västra delen av verandan får ny entré öppnas upp.

Se illustration nr.2, 4 kap 16 § 1
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Illustration nr.1

Grenadjärsvillan- 

ombyggnad och renovering

Skala:  1:200

Skala:  1:200

Illustration 3

SKALA: 1:1000        (A1) 

SKALA: 1:2000        (A1) 

Illustrerad fastighetsgräns

UPPLYSNING

Planen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

BESLUT

Uppdrag           KSPU § 25/2014-04-09

Samråd            KSPU § 7/2017-01-25 

Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser 

- Planbeskrivning 

- Gestaltningsprogram

Illustration nr.2

Granskning      KSPU § 25/2019-05-22 
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Meddelanden till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Sammanträdet den 11 juni 2020

Dnr: SRMH-2020-514

Handlingsnr Typ Status Datum Anteckning Avsändare

4 Information Inkommen 2020-05-11
Information om tillsyn av kommunernas 
handläggning enligt lag om tobak och 
liknande produkter

Länsstyrelsen Stockholm 

5 Information Inkommen 2020-05-19 Inbjudan till höstmöte Sveriges miljökommuner
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