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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Dag och tid Tisdagen den 15 juni kl. 18.30  

Plats  Skype-möte och Täby kommunhus, sal 4747 

Beslutande Ledamöter i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Övriga deltagare Ersättare och tjänstemän  

Dagordning 

Nr.  Ärende  Bilaga 

1. Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning

2. Muntlig information från kontoret

- SRMH:s roll i detaljplaneprocessen
Malin Lindqvist

- Aktuellt om kontorets trängseltillsyn
Martin Rodell

- Övrig information från kontoret
Martin Rodell

3. Yttrande över kommundirektörens förslag till verksamhetsplan för
år 2022

Dnr: SRMH 2021-1478 

3:1 - 3:4 

4. Budgetuppföljning per 31 maj 2021

Dnr SRMH 2021-1479 

4:1 – 4:2 

5. Taxa inom miljöbalkens område

Dnr SRMH 2021-1517 

5:1 – 5:2 

6. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Dnr: SRMH 2021-1543

6:1 – 6:2 

7. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt
alkohollagen

Dnr: SRMH 2021-41

7:1  
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8. Taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen

Dnr: SRMH 2021-42

8:1 – 8:2 

9. Antagande av reviderad SPAT-överenskommelse

Dnr: SRMH 2021-1016

9:1 – 9:3 

10. Yttrande över förslag till avfallsföreskrifter för Vaxholms stad

Dnr: SRMH 2021-1266

10:1 – 10:2 

11. Serveringstillstånd för Viggbyholms stationscafé, Täby

Dnr: SRMH 11.01-2021-63

11:1 

12. Serveringstillstånd för Resarö paviljong, Vaxholm

Dnr: SRMH SRMH 11.01-2021-45

12:1 

13. Tobakstillstånd för My Way Gribbylund, Täby

Dnr: SRMH 20.01-2021-22

13:1 

14. Sammanträdesdagar för SRMH år 2022

Dnr: SRMH 2021-1209

14:1 

15. Redovisning av anmälningar och delegationsbeslut

a) Delegationsbeslut i tillståndsgruppen 2021-05-01 – 2021-05-31

b) Delegationsbeslut 2021-05-01 – 2021-05-31 Ecos 2

c) Beslut om sanktionsavgifter 2021-05-01 – 2021-05-31 Ecos 2

d) Beslut om viten 2021-05-01 – 2021-05-31 Ecos 2

15:1 - 15:4 

16. Meddelanden

Dnr: SRMH 2021-13

16:1 

17. Övrigt

Välkommen! 

Annica Nordgren Nina Svensson 
Ordförande Nämndsamordnare 
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Information om det digitala sammanträdet 
 
Även denna gång uppmanas samtliga ledamöter och ersättare att delta på distans via sin iPad. 
Detta för att minska risken för smittspridning. Ordförande och några få tjänstemän är på plats i 
kommunhuset och administrerar Skype-mötet. Deltagande fysiskt på plats avrådes, men är 
tillåtet.  
 
Vänligen meddela nämndsamordnare om du behöver anmäla förhinder eller om du har frågor om 
distansdeltagande.  

 
E-post: nina.svensson@taby.se  
Telefon: 08-57866329 
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK    

Malin Jonsson SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- 
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Förslag till verksamhetsplan 2022 

Sammanfattning 

Förslag till verksamhetsplan 2022 utgår från den politiska inriktningen för 
mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2022-2024. 
Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller 
kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, 
nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023-
2024 samt investeringsplan för åren 2022-2024.  

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2022 för sin 
del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen 
ärendet med verksamhetsplan 2022 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i 
november 2021. 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att inte lämna något yttrande för 
egen del avseende förslag till verksamhetsplan 2022 daterat den 4 maj 2021 och 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Ärendet 

Förslag till verksamhetsplan 2022 utgår från den politiska inriktningen för 
mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2022-2024. 
Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller 
kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, 
nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023-
2024 samt investeringsplan för åren 2022-2024. 

Verksamhetsplanen har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningar som 
fastställdes i planeringsunderlaget 2022, med hänsyn taget till befolkningsprognos per 
mars 2021, förändringar på grund av ny uppföljning av verksamheternas hittillsvarande 
och förmodade resultat, ny skatteunderlagsprognos per april 2021 samt riktade 
prioriteringar utöver generell uppräkning inom flera områden.  
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Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige fastställer mål och indikatorer för 
kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen. Täby kommun har tre 
inriktningsmål som ska vara vägledande och nämndernas mål och indikatorer ska tydligt 
kopplas till inriktningsmålen. Inriktningsmålen är: 

 Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby 
 Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 
 Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet  

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är kommunens långsiktiga 
finansiella mål: 

 Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av 
kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning 
(resultatmål) 

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

 Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål) 

Resultatmålet för kommunen är ett långsiktigt mål och en årlig bedömning av nivån får 
göras i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. För planeringsperioden är 
resultatnivån budgeterad till 3,0 % för 2022 och 2,1 % respektive 2,6 %  för 2023 och 
2024.  

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

Nämnderna har i förslaget kompenserats för volymökningar, kapitalkostnader 
(avskrivningar och räntor) och prisökningar. Därutöver har nämndernas anslagsramar 
räknats upp med riktade höjningar inom flera områden, främst inom skola och social 
omsorg. Det budgeterade resultatet innehåller en utdelning från kommunens bolag till 
kommunen med 25 mnkr per år.  

Fortsatt beredning 

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2022 för sin 
del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen 
ärendet med verksamhetsplan 2022 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i 
november 2021. Höstens verksamhetsplan kommer att kompletteras med en uppdaterad 
investeringsplan för perioden och effekt på kapitalkostnaderna. Den kommer också att 
uppdateras med eventuella förändringar på grund av ny befolkningsprognos och 
skatteunderlagsprognos. 
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Ann-Charlotte Mann    Malin Jonsson 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling   Controller 
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Förslag till verksamhetsplan 2022 för Täby kommun 

Förslag till verksamhetsplan 2022 (VP22) utgår från den politiska inriktningen för 
mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2022-2024. 
  
Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och 
innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till 
kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 
2022 med plan för åren 2023-2024 samt investeringsplan för åren 2022-2024. 
  
Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över Förslaget till verksamhetsplan 2022 
för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter 
kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2022 under hösten för beslut i 
kommunfullmäktige i november 2021. Under hösten kommer verksamhetsplanen 
att uppdateras med: 
  

 Ny prognos för investeringar per delår 
 Ny prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2021 och en 

ny befolkningsprognos per september 2021. 
 Skatteintäkter och utjämning enligt senaste skatteunderlagsprognosen 

och ny befolkningsprognos per september 2021. 
 Ny prognos för intäkter från exploatering och markförsäljning per delår 
 Avgifter för 2022 inom respektive verksamhet 

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 näringslivs-
klimatet är gott och nyföretagandet högt. 
  
Att Täby är en kommun som det är attraktivt och tryggt att leva och verka i och att 
invånarna är nöjda med kommunens verksamheter, blev tydligt i SCB:s medbor-
garundersökning där Täby nådde en tredje respektive andraplats. Även vad 
gäller insyn och inflytande når Täby en andraplats. 
  
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. Trafik och infrastruktur ska fungera i 
vardagen och utvecklas för framtiden. 
  
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 organis-
ationer ska användas i utvecklingsarbetet och vi fortsätter att ta stöd från 
forskningen för till exempel skolutveckling, utveckling av vård- och omsorg, 
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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. 

Politisk beslutad inriktning 

Den politiska majoritetens inriktning för mandatperioden har sammanställts i en 
överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Krist-
demokraterna 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. Utgångs-
punkt är Täby kommuns vision och inriktningsmål. 
  

 Visionen ska gälla på lång sikt 
 Inriktningsmålen är vanligtvis knutna till mandatperioden 
 Nämndmålen 1 år - 4 år 
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Täby kommuns vision: 
  
Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid 

Täby kommuns inriktningsmål 

Täby kommun har tre inriktningsmål som ska vara vägledande och i 
verksamhetsplanen ska nämndernas mål och indikatorer tydligt kopplas till 
inriktningsmålen. 
  

 Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby 
 Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 
 Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet  

  
Nedan är en sammanställning av kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens 
mål, arbetsmiljömål och finansiella mål inom respektive inriktningsmål. 

Kommunens inriktnings- och nämndmål för 2022 

Inriktningsmål Nämndmål 

Det är tryggt och attraktivt att 
leva och verka i Täby 

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

Verksamheter under tillsyn ska ha god lagefterlevnad (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) 
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Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (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) 

Vi skapar arbetsglädje (KS) 

Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande (KS) 

Täby ska ha 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) 

* Bolagens mål är under översyn eftersom förutsättningarna för verksamheterna förändras under 2021. 

Särskilda utvecklingsområden 

För planeringsperioden 2022-2024 finns kommungemensamma 
utvecklingsområden som alla verksamheter behöver arbeta med för att 
inriktningsmålen ska kunna nås. 

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 där det bland annat framgår att kommunen 
kan äga fastigheter för verksamhet som bedrivs i egen regi men inte bör 
äga fastigheter där verksamheten bedrivs av privata utförare. 

 att minska investeringsvolymen genom prioritering av 
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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 och 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 
 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 och demografi har. Detta för att säkerställa 
att Täby använder de möjligheter som digitalisering kan ge både för Täbyborna 
och för att effektivisera. 

Kvalitet och resultat i Täbys verksamheter 

Täby arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera resultaten i 
kommunens verksamheter. Nedan redovisas en sammanfattning för Täbys 
verksamheter jämfört med andra kommuner. 

Utbildning 

Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet. Skolorna i Täby står 
sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad det gäller 
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meritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen. 
  
Elevernas kunskapsresultat är mycket goda i Täbys verksamheter. Vårterminen 
2020 nådde Täbys skolor sammantaget ett meritvärde i genomsnitt på 262,9, 
vilket är det högsta någonsin. 
  
Figur 1 Kommunala skolor – elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17ämnen)  

 
  
Figur 2 Fristående skolor – elever i åk 9, meritvärde genomsnitt (17ämnen)  

 
Måluppfyllelsen avseende andel elever som uppnår kunskaper motsvarande 
minst betyget E i alla ämnen var det högsta någonsin. 
  
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är högt, sammantaget 
uppgår andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen till 89,8. 
  



  
 2021-05-04 
 

  
  

 

10(95) 

Figur 3 Kommunala skolor – andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen  

 
  
Figur 4 Fristående skolor – andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen   

 
  
Andelen behöriga till yrkesprogram i Täbys skolor var sammantaget den högsta 
någonsin med 94,1. 
  
Figur 5 Kommunala skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram 
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Figur 6 Fristående skolor – andel elever som är behöriga till yrkesprogram  

 
  
Även gymnasieskolorna i Täby håller hög kvalitet och är fortsatt attraktiva för 
många elever. Programutbudet är brett och utvecklas efter hand som efterfrågan 
och söktryck förändras. Den genomsnittliga betygspoängen för elever som tagit 
gymnasieexamen på högskoleförberedande program på Åva gymnasium har 
ökat jämfört med föregående år. Den genomsnittliga betygspoängen fortsätter 
också att utvecklas positivt för yrkesprogrammen. 
  
Vuxenutbildningen fortsätter att prestera goda resultat för både grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning. 

Social Omsorg 

Brukarundersökningen för äldre genomfördes under våren 2020. Resultaten visar 
bland annat att 82 % av brukarna inom hemtjänst anser att de fått välja utförare 
vilket är betydligt högre nöjdhet i jämförelse med riket (58 %) och länet (74 %). 
  
Både för brukarna av särskilt boende och brukarna inom hemtjänst har 
helhetsomdömet för nöjdhet ökat sedan den förra mätningen. 
  
Nöjdheten med bemötandet inom hemtjänsten ligger fortsatt högt på 97 %. 
  
Resultaten visar också att 85 % av brukarna av hemtjänst är ganska eller mycket 
nöjda med insatserna som helhet, vilket är i nivå med länet. 
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Figur 7 Hemtjänst, brukarundersökning 2017-2020  

 
  
Resultaten visar att 82 % inom särskilt boende inom äldreomsorgen är ganska 
eller mycket nöjda med insatserna som helhet, vilket är i nivå med länet. 
  
Figur 8 Särskilt boendet, brukarundersökning 2017-2020 
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Kultur och fritid 

Täby har ett rikt föreningsliv. När det gäller idrotts- och motionsanläggningar är 
invånarna i Täby mer nöjda än genomsnittet i länet. Nöjdheten har varit stabil de 
senaste åren. 
  
Statistik visar att kommunen har en aktiv befolkning. I jämförelse med andra 
kommuner i länet är Täbys ungdomar bland de mest aktiva med ett högt antal 
deltagartillfällen bland barn och ungdomar i idrottsföreningar. Täby har en hög 
andel fysiskt aktiva i åldersgruppen 16-84 år. 
  
Invånarna i Täby kommun är fortsatt mer nöjda med kommunens kulturaktiviteter 
än genomsnittet i länet. Resultatet stöds av kommunens egna brukarunder-
sökningar som genomförs i anslutning till kulturevenemang, som uppvisar stor 
nöjdhet. 
  
Figur 9 Medborgarundersökningen 2017-2020, Nöjd-Medborgar-Index – Kultur 

  

Så tycker medborgarna 

Täbyborna ger Täby ett mycket gott betyg i den medborgarundersökning som 
Statistiska centralbyrån genomförde hösten 2020. 
  
Kommunens verksamheter har fortsatt goda resultat. Sammanlagt Nöjd-
Medborgar-Index placerar Täby på andraplats i landet. 
  
I undersökningen finns ett område som avsåg medborgarnas möjlighet till insyn i 
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och inflytande över kommunens verksamhet. Även inom detta område ligger 
Täbys resultat på andraplats i landet. 
  
Täby har ett förbättrat resultat vad det gäller medborgarnas syn på att bo och 
leva i kommunen, där Täby når en tredjeplats i landet. 
  
Figur 10 2020 års medborgarundersökning, Nöjd-Medborgar-Index (helheten)  

 
  
Indexet mäter 14 områden: bemötande och tillgänglighet, förskola, grundskola, 
gymnasieskola, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, gator och vägar, gång- 
och cykelvägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, miljöarbete, vatten och 
avlopp, renhållning och sophämtning samt räddningstjänsten. 
  
Täby arbetar för att utveckla näringslivsklimatet ytterligare. Ett viktigt område är 
service och bemötande som bland annat mäts i Svenskt näringslivs rankning av 
kommunernas företagsklimat. I 2020 års undersökning tog Täby ett kliv framåt 
och steg drygt 30 placeringar i fråga om service och bemötande. Arbetet med 
service och bemötande gentemot invånare och det lokala näringslivet kommer 
även fortsättningsvis att vara högprioriterat. 
  
Andelen som upplever otrygghet och rädsla att utsättas för brott är generellt sett 
mindre i Täby än länet i stort, vilket bekräftades av Polisens 
trygghetsundersökning. 
  
I undersökningen ”Öppna Jämförelser, Trygghet och Säkerhet” som SKR och 
MSB genomförde 2020 placerade sig Täby i topp inom flera områden. Täby tillhör 
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de kommuner i regionen med minst antal skador, bränder och brott. Nationellt 
placerar sig Täby på plats 21 i undersökningen, vilket i jämförelse med 2019 års 
undersökning är en förbättring med fem placeringar. 
  
Genom Välkommen framtid får nyanlända tidigt möjlighet till praktik och studier. 
Detta har varit en framgångsrik verksamhet som hjälpt många till egen 
försörjning. Arbetsförmedlingens senaste statistik från mars 2021 visar att Täby 
har näst lägst arbetslöshet i länet på total nivå. Bland utrikes födda ligger Täby 
lägst i länet. Även för Täbys ungdomar är arbetslösheten låg, där ligger Täby på 
en tredjeplats i länet. Täbys arbetslöshet ligger på 4,4 % vilket kan jämföras med 
riket där arbetslösheten ligger på 8,4 %. 

Ekonomi 

Ekonomiska bedömningar för planperioden 

Det ekonomiska läget domineras helt av effekterna av Covid-19-pandemin. 
Konjunkturläget har dock ljusnat något. Den mycket negativa ekonomiska 
bedömningen som gjordes under våren 2020 har inte infriats. 
  
Statens stödinsatser till kommunsektorn var stora och har motverkat stora 
neddragningar som skulle spätt på nedgången ytterligare.  
  
Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att såväl BNP som sysselsättning 
kommer att få bättre fart under andra halvåret 2021. Avgörande för utvecklingen 
blir hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen 
över. Prognossäkerheten bedöms ännu vara mer osäker än normalt, även om det 
värsta av pandemin torde ligga bakom oss. Återhämtningen är enligt SKR något 
utdragen och de förutspår att det dröjer ända till 2024 innan ekonomi är tillbaka i 
konjunkturell balans. 

Täby jämfört med andra kommuner 

Kommunalskatt och kostnadseffektivitet 

Täby kommun har en låg kommunalskatt jämfört med andra kommuner. En låg 
kommunalskatt kräver låga kostnader. Givet dagens utjämningssystem ger högre 
inkomster hos kommunens invånare 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 jämförelsekommuner i Stockholms län kan vi se det förväntade 
sambandet. 
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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 nettokostnadsavvikelse för 2019. Preliminära siffror för 2020 indikerar en 
fortsatt stor negativ avvikelse. 
  
Figur 11 Sambandet mellan skattesats och nettokostnadsavvikelse (Källa: SCB och SKR) 

 

Investeringar 

Stockholmsregionen har vuxit under de senaste åren. Detta har resulterat i stora 
kommunala investeringar i lokaler och infrastruktur. Siffrorna för 2020 visar att 
investeringsnivåerna har gått ned i vissa kommuner. 
  
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 24 % av intäkterna 2020 och det var högre än vad 
de flesta jämförelsekommunerna redovisade. Skillnader i tillväxt, organisering av 
VA (vatten och avlopp), avfall samt inslag av externa aktörer kan förklara 
skillnaderna. Nedanstående diagram visar kommunernas investeringar 2020 som 
andel av skatter, statsbidrag och utjämning i %. 
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Figur 12 Investeringar som andel av skatter m.m. % (Källa: SCB) 

 

Soliditet 

Ett mått på kommunens finansiella styrka på sikt är soliditeten. Den definieras 
som andelen av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Täby 
kommun har i relation till jämförelsekommunerna en låg soliditet. De senaste tre 
åren har dock Täbys soliditet ökat. Soliditet för 2020 enligt balansräkningen i % 
framgår av nedanstående diagram. 
  
Figur 13 Soliditet, % (Källa: SCB)  
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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 
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 infra-
strukturinvesteringar. 
  
Två kommuner med samma soliditet kan således ha olika grad av skuldsättning. 
De kommuner som har tecknat avtal med staten i Stockholms- och Sverige-
förhandlingen 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 för 2020. 
  
Figur 14 Eget kapital, korta och långa skulder samt avsättningar som andel av samtliga 
tillgångar, % (Källa: SCB) 

 

Finansiella mål 

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är kommunens 
långsiktiga finansiella mål: 

 Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 
3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och 
utjämning (resultatmål) 

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

 Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid 
(soliditetsmål) 

  
Ett resultatmål på tre procent motsvarar 2021 ett resultat på 119 mnkr. 
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Skuldtaket motsvarar ett lån på 2 800 mnkr år 2021. Vid en normalränta på tre 
procent innebär det att cirka två procent av kommunens intäkter går till ränte-
kostnader. Vid maximal belåning kan inte lånen öka mer än vad intäkterna ökar. 
Om förutsättningarna för kommunens ekonomi kraftigt förändras kan en låneram 
som tillfälligt överstiger det fastställda skuldtaket behöva tillåtas. Skulle detta 
behövas ska det godkännas av kommunfullmäktige i vanlig ordning. 
 
De tillgångar kommunen behöver för att driva verksamheten kan finansieras med 
egna medel eller lånade medel. Relationen mellan dem benämns soliditet – dvs. 
hur stor andel av tillgångarna som finansierats med egna medel. Ur ett längre 
perspektiv bör kommunen ha en balanserad finansiering av tillgångarna – med 
andra ord en stabil soliditet. 
  
Värdena på de finansiella målen jämfört med utfall 2020 och budget enligt VP 
2021 för planperioden framgår av nedanstående sammanställning.  
 

Finansiella mål Utfall VP Budget Plan Plan 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Årets resultat efter justering för poster av 
engångskaraktär som andel av kommunens intäkter från 
skatter, generella statsbidrag och utjämning 

5,5 % 2,1 % 3,0 % 2,1 % 2,6 % 

Kommunens långfristiga lån som andel av kommunens 
intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning 

43,5 % 56,8 % 49,2 % 49,9 % 50,5 % 

Kommunens soliditet 44,9 % 42,3 % 48,4 % 49,2 % 50,2 % 

Förutsättningar för att nå de finansiella målen 

Ett resultat på tre procent kommer med stor sannolikhet att kräva ytterligare 
effektiviseringar. 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 höga 
investeringstakten). 
  
En viktig komponent i kommunens ekonomiska planering är bedömningen om 
den framtida befolkningen i kommunen. Kommunens verksamheter behöver veta 
hur många som deltar i verksamheten för att kunna dimensionera personal, 
lokaler för den egna regin samt inslaget av externa aktörer. Kommunens intäkter 
styrs till största del av hur många personer som är folkbokförda den 1 november 
året innan budgetåret. Befolkningsstrukturen påverkar även utfallet i kostnads-
utjämningen inom ramen för den kommunalekonomiska utjämningen. 
  
I Täby används en så kallad byggbaserad befolkningsprognos. I denna används 
en bedömning av hur många bostäder som kommer färdigställas. Med hjälp av 
olika nyckeltal kan antalet personer i de nybyggda lägenheterna uppskattas. 
Utöver detta tillkommer bedömningar av antalet födda och döda. 
  
I arbetet med verksamhetsplanen används befolkningsprognosen för att skatta 
de framtida volymerna i kärnverksamheten samt hur många personer som 
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kommunen kan tillgodoräkna sig när det gäller beräkningen av skatter, 
statsbidrag och utjämning. 
  
Om det blir förändringar i antalet färdigställda lägenheter finns det en stor risk att 
kommunens bedömning av folkmängden blir en annan. Intäkterna anpassar sig 
tämligen direkt till en förändrad folkmängd. På kostnadssidan minskar volymerna 
men det kan uppstå svårigheter att anpassa personal och lokaler i den egna 
regin. Vidare kan investeringsnivån vara svår att förändra i det korta perspektivet. 

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 tagit fram översiktliga 
långsiktiga kalkyler av kommunens ekonomiska förutsättningar. I dessa kalkyler 
är perspektivet år 2040. Detta år ska kommunens åtaganden enligt Sverige-
förhandlingen vara slutförda. 
  
Enligt kommunens befolkningsprognos ska kommunens befolkning genom 
kommunens åtagande avseende ny bostäder öka med ca 1,5 % per år till 2040. 
  
Denna 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 i genomsnitt på drygt 20 procent av 
intäkter från skatter m.m. Det handlar om stora investeringar i nya utbyggnads-
områden 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. 
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Figur 15 Investeringarnas andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag och 
utjämning, % 

 
Trots att kommunen planerar för positiva resultat kommer kommunen inte att 
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 maximalt 70 %. 
  
Figur 16 Räntebärande skulder som andel av intäkter från skatter, generella statsbidrag 
och utjämning, % 
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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. 
  
Figur 17 Soliditet, % 

 
  

Riskanalys 

Verksamhetsplanen innehåller uppskattningar och bedömningar. Nedan redogörs 
för de risker och osäkerhetsfaktorer som är av större betydelse. 

Konjunkturen 

Kommunens intäkter bygger på SKR:s bedömning av konjunkturen. Ekonomiska 
prognoser innehåller alltid osäkerheter. Osäkerheten är extra stor på grund av 
pågående Covid-19-pandemi och vad den får för konsekvenser på kommande år. 
Det innebär att de intäkter som finns med i planen kan avvika från de slutgiltiga. 
Viss marginal finns genom att kommunen budgeterar ett överskott. Blir 
avvikelsen större än denna marginal kan det komma att krävas ytterligare 
åtgärder för att upprätthålla en ekonomi i balans. 

Bostads- och befolkningsprognos 

En betydande del av kommunens kostnader har en direkt koppling till 
demografin. För kommunens intäkter är befolkningen vid ingången av 
beskattningsåret (1 november) det som bestämmer nivån på intäkterna året efter. 
  
För att få en uppskattning av den framtida folkmängden tar kommunen fram en 
befolkningsprognos. Metoden utgår från planerade bostäder. Utifrån historiska 
data kan konstateras att kommunens befolkningstillväxt är starkt relaterad till hur 
många bostäder som färdigställs. Förändras konjunkturen kan det påverka 
bostadsmarknaden och därmed kommunens framtida folkmängd. 
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Statens bidrag 

En del av kommunens intäkter utgörs av statsbidrag. Dessa är inte indexerade 
och kommunsektorns finansiering blir således beroende av den inriktning som 
staten väljer och statens finansiella möjligheter. Under de senaste åren har 
staten täckt upp för det svagare skatteunderlaget genom ökade anslag. Hur det 
ser ut på några års sikt är dock osäkert. 

Svag självfinansiering och ökad upplåning 

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för en självfinansiering på 
cirka 80 procent under planeringsperioden. Detta förutsätter att kommunen når 
upp till de budgeterade resultaten. Om kommunens intäkter blir lägre på grund av 
konjunkturen finns det en risk att självfinansieringen sjunker och andelen lån 
ökar. 

Strategisk lokalförsörjning 

Att växa innebär en utmaning när det gäller strategisk lokalförsörjning. Det finns 
en risk att kommunen står utan nödvändiga lokaler och tvingas till dyra tillfälliga 
lösningar. Samtidigt är det inte önskvärt att ha ett överskott på lokaler om 
kommunen bygger för tidigt och för mycket. 

Sverigeförhandlingen 

Enligt Sverigeförhandlingen ska kommunen medfinansiera projektet Roslags-
banan till city med 836 miljoner kronor (2016 års prisnivå). Utöver detta kan det 
tillkomma 77 miljoner kronor till en så kallad riskreserv. Totalt kan medfinan-
sieringen maximalt uppgå till 913 miljoner kronor. Kommunen resultatförde 
kostnaden 2018 och medfinansieringen ligger som en avsättning på balans-
räkningens skuldsida. Utbetalningen kommer ske under perioden 2020-2035. 
Med hänsyn tagit till inflationen beräknas utbetalningen uppgå till 1 300 miljoner 
kronor. Kommunen planerar för att finansiera detta med så kallad medfinan-
sieringsersättning från de företag som ska bygga de utlovade 16 200 bostäderna 
inom Roslagsbanans influensområde. Byggs det färre bostäder eller om 
kommunen av något skäl inte kan sluta avtal på de ersättningsnivåer som krävs 
finns det en risk att delar av projektet måste finansieras via skatten. 
  
I november 2020 gav regeringen ordförande i styrelse för uppföljning av 
Stockholms- respektive Sverigeförhandlingen i uppdrag att som förhandlings-
person omförhandla de avtal som innefattar investeringar i Stockholms län. 
Förhandlingspersonen skulle genomföra förhandlingar med region Stockholm och 
berörda kommuner med målsättningen att kunna ingå överenskommelser om en 
hantering av kostnaderna, inklusive villkor för hur ytterligare eventuella 
kostnadsfördyringar ska hanteras. Förhandlingarna resulterade i att tre 
kontrollstationer läggs in i arbetet med roslagsbanan till city. 

Resultatbudget 

Årets budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär år 2022 
uppgår till 122,5 mnkr. Enligt planen för år 2023-2024 uppgår det till 90,4 mnkr 
2023 och 111,2 mnkr 2024.  
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Nämndernas nettokostnader ökar främst på grund av ökade kostnader för 
volymer och prisuppräkning. Internräntan har sänkts med en procent per år 2021 
respektive 2022, från 3% år 2020 till 1% år 2022. Den sänkta internräntan 
minskar nämndernas kostnader men påverkar inte kommunens totala budget. 
  
Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i 
kommunen. Intäkter från exploatering som markintäkter och gatukostnads-
ersättning varierar mellan åren och påverkar soliditet och lånebehov, men 
påverkar inte resultatet efter justering för poster av engångskaraktär. 
  
Det justerade resultatet har utöver justeringen för intäkter från exploatering även 
justerats för orealiserade vinster och förluster i värdepapper samt för 
kompensation för eftersläpning på grund av befolkningsutvecklingen i 
kostnadsutjämningen. 
  
Budgeten innehåller en årlig utdelning från de kommunala bolagen med 25 mnkr 
per år. Det budgeterade resultatet framgår av nedanstående sammanställning. 
 

Resultaträkning Budget Plan Plan 

mnkr 2022 2023 2024 

Verksamhetens intäkter 1 433,7 1 336,0 1 337,1 

Verksamhetens kostnader -4 778,5 -4 912,9 -5 058,0 

Avskrivningar -267,3 -303,8 -320,8 

Verksamhetens nettokostnader -3 612,0 -3 880,7 -4 041,7 

Skatteintäkter 4 402,6 4 563,4 4 760,5 

Generella statsbidrag och utjämning -333,4 -356,6 -405,6 

Verksamhetens resultat 457,1 326,2 313,2 

Finansiella intäkter 64,2 69,9 75,1 

Finansiella kostnader -32,5 -41,4 -49,7 

Årets resultat 488,8 354,7 338,6 

Justering för poster av engångskaraktär    

Orealiserade vinster och förluster värdepapper -31,2 -36,9 -42,1 

Intäkter exploatering -335,0 -200,1 -161,3 

Kompensation för eftersläpningsersättning p.g.a. 
befolkningsutveckling i skatteunderlaget 

0,0 -27,2 -24,0 

Årets resultat efter justering för poster av 
engångskaraktär 

122,5 90,4 111,2 

Följande förutsättningar ingår i den ekonomiska planen för åren 2022-2024: 
 Skatteintäkterna är beräknade enligt SKR:s prognos per april 2021 

avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden. 
 Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från 

KPA per december 2020 
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 Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen per 
mars 2021. 

 Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den senaste 
Investeringsplanen per mars 2021. 

 Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per 
mars 2021. 

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. Underskottet ska balanseras med motsvarande överskott de 
närmaste tre följande åren. Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering 
inte ska ske, ska upplysning lämnas om detta och skälen till beslutet anges. 
  
Vid beräkning av balanskravsresultatet ska realisationsvinster från försäljningar 
av materiella och finansiella anläggningstillgångar inte tas med. Vidare ska 
orealiserade vinster och förluster i värdepapper exkluderas. Kommunens 
budgeterade balanskravsresultat har justerats för en orealiserad realisationsvinst 
i värdepapper. Det budgeterade balanskravsresultatet framgår av nedanstående 
sammanställning och är positivt. 
 

Balanskravsutredning Budget Plan Plan 

mnkr 2022 2023 2024 

Årets resultat enligt resultaträkningen 488,8 354,7 338,6 

- samtliga realisationsvinster    

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet    

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet    

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper -31,2 -36,9 -42,1 

-/+ återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

   

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 457,6 317,8 296,5 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv    

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv    

Årets balanskravsresultat 457,6 317,8 296,5 

Skatteunderlagsprognos 

Det råder osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen i Sverige och 
värden. Bedömningen enligt SKR är dock att konjunkturen stärks i Sverige under 
2021 och att ett balanserat konjunkturläge nås först 2024. För planperioden är 
det därför nödvändigt med fortsatt god budgetdisciplin. Täby står inför en fortsatt 
utmaning vad gäller den kommunala ekonomin. 
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Skatteintäktprognosen för planperioden grundas på den prognos som Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i april 2021. Prognosen för 2021 
pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar SKR med hög tillväxt, såväl 
för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och syssel-
sättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång. 
 
Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också 
”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som 
gällde före pandemin. SKR:s prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlags-
tillväxten på 10 år. Det är en effekt av den kraftiga konjunkturnedgång pandemin 
utlöst. 
 
SKR räknar med att lönesumman ökar betydligt mer 2021 än 2020. Det beror 
främst på att de prognostiserar en tilltagande ökning av arbetade timmar under 
andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av 
befolkningen då bör vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning 
börjar återgå till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir 
lägre än 2020 men arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. 
Totaleffekten är en prognos med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 
2021. 
 
För 2022 visar SKR:s beräkningar att skatteunderlagstillväxten tilltar till den 
historiska trenden, för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till väsentligt lägre 
ökningstal. De bygger på scenariot för den samhällsekonomiska utvecklingen, 
som efter 2021 innebär stadig konjunkturförbättring med ihållande stor ökning av 
arbetade timmar, framförallt 2022. Därefter ökar arbetade timmar långsammare 
men ändå i relativt hög takt både 2023 och 2024, då arbetsmarknaden når 
konjunkturell balans. Löneökningarna tilltar gradvis i deras framskrivning men är 
måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med antagandet om låg 
inflation, liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällsekonomin. 
 
Skatteunderlagsprognoser         

procentuell förändring 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 

SKR, april 21 2,2 3,2 4,2 3,3 3,1 17,1 

Reg, apr 2,0 3,2 3,6 3,4 3,0 16,1 

ESV, mars 2,0 2,6 3,6 3,4 3,5 16,0 

SKR, feb 2,2 3,0 4,1 3,5 3,2 17,1 

 
Den prognos regeringen presenterade i vårpropositionen i april visar lägre 
skatteunderlagstillväxt än SKR:s, trots att regeringen utgår från samma öknings-
takt för lönesumman som SKR eller något högre samtliga år. Skillnaden mellan 
prognoserna är särskilt stor 2022. Vad som förklarar skillnaden framgår inte av 
vårpropositionen. 
 
Även den prognos Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterade i mars visar 
mindre ökning av skatteunderlaget än SKR:s totalt för hela perioden. ESV utgår 
också från större ökning av lönesumman för perioden som helhet. Att SKR:s 
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prognos visar större ökning än ESV:s 2020 och 2021 förklaras av att bedöm-
ningarna skiljer sig åt på en rad punkter. Främst handlar det om att pensioner, 
arbetsmarknadsersättningar, sjuk- och föräldraförsäkring samt grundavdrag 
utvecklas olika i de båda prognoserna. Att bedömningarna skiljer sig åt för 2022 
beror till stor del på att SKR:s prognos baseras på större ökning av timlönerna. 
Mot slutet av perioden räknar ESV med större ökning av skatteunderlaget än 
SKR. Det beror främst på att löneökningarna är större i ESV-prognosen. 

Skatteunderlagsprognos i Täby 

Skatteunderlagsprognosen för Täby kommun för planeringsperioden är beräknad 
enligt SKR:s prognos per april 2021 och Täby kommuns befolkningsprognos per 
mars 2021. 
  
Skatteintäkterna ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och befolkningen i 
kommunen. Skatteintäkterna (före inkomstutjämning) 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 genom inkomstutjämningen. 
  
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 5,2 % för 2022 och 
därefter med 3,4 % respektive 3,5 % för åren 2023 och 2024. Av nedanstående 
sammanställning framgår skatteunderlagsprognosen för planeringsperioden. 
 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Budget Plan Plan 

mnkr 2022 2023 2024 

Skatteintäkter 4 402,6 4 563,4 4 760,5 

Generella statsbidrag och utjämning    

Inkomstutjämning -733,6 -719,7 -745,4 

Kostnadsutjämning 181,0 194,5 185,7 

LSS-utjämning -79,0 -80,5 -82,0 

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 

Övriga generella bidrag från staten 0,0 0,0 0,0 

Regleringspost 171,4 119,7 103,5 

Fastighetsavgift 126,8 129,5 132,5 

Summa generella statsbidrag och utjämning -333,4 -356,6 -405,6 

Skatteintäkter netto 4 069,2 4 206,9 4 354,9 

Summa inkomst- kostnads- och LSS-utjämning -631,6 -605,7 -641,7 

Kostnadsutjämningen inkluderar kompensation för 
eftersläpningsersättning p.g.a. befolkningsutveckling med 

0,0 27,2 24,0 

Förändring av skatteintäkter netto 5,2 % 3,4 % 3,5 % 
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Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens nettokostnader för 2022 planeras öka med 24,2 mnkr jämfört 
med budget 2021, vilket motsvarar ca 0,7 %. För nämnderna beräknas netto-
kostnaderna öka med 110,4 mnkr, viket motsvarar 3 %. Ökningen innehåller 
främst ökade kostnader för volymer1 (brukare, barn och elever) och pris-
uppräkning. Internräntan har sänkts med en procent år 2022 och minskar 
nämndernas kostnader men påverkar inte kommunens totala budget. 
 
Figur 18 Nämndernas andel av kommunens nettokostnader samt fördelat på volym och 
övrig budget 2021 

 
Verksamhetens nettokostnader Budget Plan Plan 

mnkr 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen -177,5 -179,3 -182,7 

Stadsbyggnadsnämnden -236,0 -254,4 -267,8 

Lantmäterinämnden -1,3 -1,3 -1,3 

Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd -6,5 -6,6 -6,7 

Kultur- och fritidsnämnden -185,0 -217,1 -225,7 

Socialnämnden -1 271,5 -1 319,6 -1 375,1 

Barn- och grundskolenämnden -1 598,2 -1 626,6 -1 655,2 

Gymnasie- och näringslivsnämnden -428,1 -439,2 -452,5 

Överförmyndarnämnden -4,1 -4,2 -4,2 

Summa nämnderna -3 908,1 -4 048,3 -4 171,2 

Centrala poster -39,0 -32,5 -31,8 

Intäkter exploatering 335,0 200,1 161,3 

Summa verksamhetens nettokostnader -3 612,0 -3 880,7 -4 041,7 

                                                      
1 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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Investeringar 

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 478,3 mnkr under 
planeringsperioden 2022-2024. 
  
Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnadsområdena Arninge, 
Täby park, Täby slottsområde och Roslags-Näsby. Utbyggnaden avser 
investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång och 
cykelvägar, anslutningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för 
kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av 
upprustning, ombyggnad och nybyggnad av fastigheter inom de olika 
verksamhetsområdena, bland annat är en ny simhall under uppförande 

  

 Utfall Prognos Likviditetsplan 

Investeringar (mnkr) 2020 2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 328,8 559,3 430,0 451,4 377,8 

Stadsbyggnadsnämnden 569,4 496,3 446,1 346,4 358,3 

Övriga nämnder (inventarier) 18,7 19,1 33,9 22,6 11,8 

Summa investeringar 916,9 1 074,6 910,0 820,4 747,9 

Finansiering och likviditet 

Kommunen hade i december 2020 en låneskuld på 1 650 mnkr. Under perioden 
2022-2024 ökar den totala investeringsvolymen. Prognosen innebär att den 
räntebärande låneskulden ökar under perioden. Tidpunkten för när mark-
intäkterna infaller har avgörande betydelse för kommunens lånebehov. 
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Balansräkning 

Nedan redovisas budget för balansräkningen för perioden 2022 – 2024. 
 

Balansräkning Budget Plan Plan 

mnkr 2022 2023 2024 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 8 583 9 100 9 527 

Finansiella anläggningstillgångar 171 179 179 

Summa anläggningstillgångar 8 754 9 278 9 705 

Bidrag till statlig infrastruktur 27 25 23 

Omsättningstillgångar    

Lager 19 19 19 

Fordringar 651 651 651 

Kortfristiga placeringar 935 972 1 014 

Kassa och bank 0 0 0 

Summa omsättningstillgångar 1 605 1 642 1 684 

SUMMA TILLGÅNGAR 10 386 10 945 11 413 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Eget kapital vid årets början 4 542 5 031 5 386 

Årets resultat 489 355 339 

Summa eget kapital 5 031 5 386 5 724 

Avsättningar    

Avsättning för pensioner och särskild löneskatt 576 599 632 

Andra avsättningar 957 976 999 

Summa avsättningar 1 533 1 574 1 630 

Skulder    

Långfristiga skulder 2 322 2 485 2 558 

Kortfristiga skulder 1 500 1 500 1 500 

Summa skulder 3 822 3 985 4 058 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 10 386 10 945 11 413 
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Kassaflödesanalys 

Nedan redovisas budget för kassaflödesanalysen för perioden 2021-2023. 
 

Kassaflödesanalys Budget Plan Plan 

mnkr 2022 2023 2024 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 741 665 675 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -918 -828 -748 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 177 163 73 

Periodens kassaflöde 0 0 0 

Likvida medel vid årets början 0 0 0 

Likvida medel vid årets slut 0 0 0 

Befolkning 

Under den senaste treårsperioden har folkmängden i Täby kommun ökat med i 
genomsnitt 842 personer årligen (1,2%). 2019 års lägre inflyttning sänkte 
tillväxttrenden. Under 2021 väntas befolkningsökningen bli cirka 1 300 personer. 
 
Figur 19 Folkmängd Täby kommun utfall 2017-2020 samt prognos 2021-2020 

 
 
Kommunens folkökning utgörs till största delen av en positiv nettoinflyttning från 
andra kommuner och utlandet. Endast en mindre del av folkökningen kommer 
från ett positivt födelsenetto. 
 
Bortsett från 2019 har flyttnettot legat omkring 900 personer per år de senaste 
åren. När bostadsbyggandet ökar de närmaste åren förväntas nettoflyttningen 
öka med upp emot 1200 personer per år. 
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Figur 20 Befolkningsförändringar utfall 2017-2020 samt prognos 2021-2024 

 

 

Befolkningsutveckling under år 2020 

Under 2020 ökade folkmängden i Täby kommun med 881 personer, från 71 874 
till 72 755 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 794 
personer och ett födelsenetto på 73 personer. 
  
Under året flyttade 6 138 personer till Täby, vilket var fler än 2019. Antalet 
personer som flyttade från kommunen ökade med 185 personer jämfört med året 
innan, från 5 159 till 5 344. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 
2020 var således 794 personer. 
  
Det föddes 640 barn under 2020, 25 fler än 2019. Antalet personer som avled var 
567 vilket är 81 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto 
(antalet födda minus döda) under året på 73 personer. 

Befolkningsutveckling under perioden 2017-2024 

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 ca 1,5 % årligen. 
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Figur 21 Befolkningsutveckling i Täby respektive riket utfall 2017-2020 samt prognos 
2021-2024, % 

 
Med en ökande andel i yrkesverksam ålder (20-64 år), innebär detta att 
försörjningskvoten* för kommuninvånarna sjunker. Med detta skiljer sig Täby 
kommun mot rikets mer betungande trend. 
  
Figur 22 Försörjningskvot i Täby och riket utfall 2017-2020 samt prognos 2021-2024 

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

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter 

Kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och 
ekonomiska ställning samt leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
  
Kommunstyrelsen leder och samordnar den årliga budgetprocessen, upprättar 
förslag till budget och har uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ansvarar även för 
arbetet med översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. 
  
Kommunstyrelsen företräder kommunen som markägare vad avser kommunens 
mark och handhar de uppgifter som är förenade med markägandet. Här ingår 
ansvar för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och lägenheter 
inklusive anläggningar för kommunens övriga verksamheter med undantag för 
det som ankommer på annan nämnd 
  
Utöver detta ansvarar kommunstyrelsen, i egenskap av anställningsmyndighet, 
för personalpolitiken och är kommunens arbetsgivarföreträdare. Här ingår det 
yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet 
  
Kommunstyrelsen fullgör även kommunens ansvar för analys och planering av 
extraordinära händelse samt totalförsvar och höjd beredskap enligt lag. 

Kommunstyrelsens utvecklingsområden 

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

Kvalitet och effektivitet 

Täby utvecklas med kvalitet  

Arbetet med långsiktig ekonomisk analys fortsätter. Under 2022 kommer en 
uppdatering av tidigare framtagen långsiktig ekonomisk prognos att göras. 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 ca 1,5 % per år under 
kommande tioårsperiod enligt de nya prognoserna vilket är en halvering av den 
tidigare prognostiserade ökningen. Den mer varsamma befolkningstillväxten ger 
Täby goda möjligheter att växa med kvalitet och att optimera kommunens 
investeringar över tid. 
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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. Under 2022 och de kommande åren krävs både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder. De strategiska riktlinjerna utreds och fastställs inom arbetet 
med framkomlighetsstrategin. Utöver förbättrad framkomlighet ska denna strategi 
även utgöra ett redskap för hållbar tillväxt och utveckling. Här är samarbetet med 
de andra nordostkommunerna en viktig faktor. En del i detta samarbete är även 
utredningen angående en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. 
  
Sverigeförhandlingen gällande förlängning av Roslagsbanan till City via 
Odenplan är slutförd i syfte att tidigarelägga projektets trafikstart och arbetet 
fortsätter. För Täby och nordostsektorns utveckling är den pågående dubbel-
spårsutbyggnaden, nya vagnar och depå även mycket viktig. Parallellt med detta 
fortsätter arbetet med att implementera kommunens kollektivtrafikplan. 
  
En ny översiktsplan för kommunen tas fram under 2021 och tar sikte på år 2050. 
Översiktsplanen anger inriktning för framtida stadsutveckling med 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. 
  
Fem övergripande mål för hållbar utveckling har tagits fram inom ramen för den 
nya översiktsplanen. Målen ersätter nuvarande miljöprogram och innefattar även 
sociala och ekonomiska perspektiv. Genom ett fortsatt systematiskt och verksam-
hetsnära arbete, i kombination med målinriktad kommunikation, ska 
hållbarhetsarbetet utvecklas ytterligare. 
  

Utveckling av processer 

Utvecklingen av kommunens systematiska kvalitetsarbete fortsätter genom 
införande av en förtydligad styrmodell. Ett fortsatt viktigt arbete är att ta fram och 
analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner 
som underlag för styrning och utveckling. 
  
Arbetet med att utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning i syfte att förbättra 
uppföljning, prognos och budget i verksamheternas ekonomi fortsätter under 
2022. Detta gäller även arbetet med investeringsplanering så som besluts-
process, budgetering, uppföljning och prognoser. Syftet är att få en tydligare 
styrning och ytterligare minska gapet mellan budget och utfall - samt att snabbt 
kunna vidta åtgärder vid avvikelser. 
  
För att utveckla inköpsprocessen har en kategoribaserad inköps- och 
upphandlingsmetod valts. Under de senaste åren har kategorier och under-
kategorier definierats och spend- och riskanalyser har tagits fram. Under 2022 
kommer inköpsverksamheten att fortsätta utveckla dessa arbetssätt. Syftet är att 
uppnå effektivare verksamhet samt bättre upphandlingar där kommunen i större 
utsträckning erhåller det som efterfrågas och till bättre priser. 
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Kompetensförsörjning 
För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet behöver kommunen kunnig och 
motiverad personal. Antalet anställda i välfärden kommer att behöva öka om inte 
arbetssätt förändras. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det 
blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen 
förutspår. Det gör att Täby kommun behöver säkra kompetensförsörjningen på 
flera sätt. Exempel på åtgärder som kan behövas är stärkt ledarskap och stöd till 
medarbetares utveckling, att börja rekrytera bredare och använda kompetensen 
rätt, att utnyttja tekniken smart, att söka nya samarbeten samt ett förlängt 
arbetsliv. 
  
Täby kommun arbetar för att säkra kompetensförsörjningen 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. 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 
en god standard. Utifrån de kommunala verksamheternas behov och rådande 
ekonomiska förutsättningar utvecklas lokalförsörjningsarbetet kontinuerligt. 
  
En lokalförsörjningsplan säkerställer en strategisk och långsiktigt hållbar 
lokalförsörjning där prioritering och planering sker utifrån ett helhetsperspektiv. 
Under de senaste åren har planer och processer utvecklats och strategier för 
kommunens fastighetsägande och lokaluthyrning har tagits fram. För att skapa 
bättre planeringsförutsättningar ska de bostadsprognoser och befolknings-
prognoser som ligger till grund för den strategiska lokalförsörjningen fortsätta att 
utvecklas. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen 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. 

Trygghets- och säkerhetsarbetet 

Trygghets- och säkerhetsarbetet fortsätter under 2022 i enlighet med de mål som 
anges i kommunens trygghets- och säkerhetsprogram. Fem fokusområden finns i 
programmet: Förebygga olyckor, trygghet och säkerhet i offentlig miljö, skapa 
motståndskraft och krishanteringsförmåga, bygga en god informationssäkerhet 
samt förebygga droganvändning bland barn och unga. 
  
Den nya verksamheten med kommunvakter kommer under 2022 att 
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vidareutvecklas för att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten i Täby. 
  
Arbetet med kamerabevakning kommer under 2022 att vidareutvecklas med fler 
kameror, utöver de som redan finns vid Täby torg. De centrala delarna ska 
fortsättningsvis prioriteras. En ansökan om utökad kamerabevakning vid 
bussterminalen, samt intilliggande stråk och gångtunnlar, utgör grunden i det 
fortsatta arbetet. 
  
Ett kommunalt beredskapslager ska under 2022 implementeras för att höja 
krisberedskapsförmågan och kommunens förmåga att stå emot framtida 
samhällskriser. Särskilt fokus kommer att ägnas åt upprättandet av så kallade 
trygghetspunkter i kommunen. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Kommunikation, dialog, service och bemötande är nycklar i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare, 
företagare och besökare enkelt kan hitta information för att göra välinformerade 
val. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Täby kommun. Genom en nära 
dialog med Täbyborna fångas behov upp och löpande förbättringar kan genom-
föras. En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar invånarnas 
och företagens förväntningar, ska eftersträvas i kommunens samtliga 
verksamheter. 
  
Ett gott bemötande innebär också att kommunens chefer och medarbetare är 
engagerade och närvarande i alla möten. Invånare och företagare ska uppleva 
att det är enkelt att ta och ha kontakt med Täby kommun, att det fungerar i varje 
kontakt och att de får ett professionellt och trevligt bemötande. 
  
För ytterligare förbättrad intern och extern service implementerades under 2021 
ett nytt ärendehanteringssystem. Under 2022 går detta utvecklingsarbete vidare 
och analys och uppföljning blir viktiga för ökad kunskap om hur invånare, 
företagare och besökare bemöts och får service i Täby kommun. Löpande 
kundundersökningar som mäter invånarupplevelsen i kontakten med Täby 
kommun kommer också att göras under året. 

Digitaliseringens möjligheter 

Täby kommun ska använda digitaliseringen för att effektivisera och utveckla 
kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster i toppklass 
för invånare och företagare. I utvecklingsarbetet är det alltid invånarnas och 
företagarnas behov som är i fokus. Utvecklingen av nya och fler digitala tjänster 
för invånare och företagare ska fortsätta. Kommunens digitala kommunikation 
kring driftstörningar och trafikinformation ska utvecklas för att möta behovet både 
vad gäller webb och i appar. 
  
Införande av gemensam ärendehantering i alla verksamheter ska skapa effektiva 
arbetsflöden i kommunens handläggning och förbättra servicen gentemot 
invånarna. Kommunens arbete för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter med 
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stöd av RPA (Robotic Process Automation) ska fortsätta för ökad effektivitet och 
kvalitet. 
  
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 2022 ska informationssäkerheten utvecklas ytterligare genom förbättrade 
metoder, ökad kunskap och utvecklad dokumentation kring informationsflöden, 
klassificering av datamängder och användarrutiner. Utvecklingen av kommunens 
digitala arbetsplats ska fortsätta med införande av säkra lösningar för 
kommunikation av känsliga uppgifter samt säkra digitala mötesapplikationer för 
alla verksamheter. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2022 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 

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby 

Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Täbys invånare ska känna sig trygga på 
gator och torg. Täbys placering i 
Stockholms län (Polisens 
trygghetsundersökning). 

 plats 7 minst plats 5 minst plats 5 

Täbys invånare ska inte känna oro att 
utsättas för brott. Täbys placering i 
Stockholms län (Polisens 
trygghetsundersökning). 

 plats 5 minst plats 5 minst plats 5 

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 

Täby är en av landets bästa miljökommuner. 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel positiva till kommunens miljöarbete i 
SCB:s medborgarundersökning. 

59% 58% minst 60% minst 60% 
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Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Täbys placering i listan över Sveriges 
bästa miljökommuner. 

plats 11 plats 21 minst plats 10 minst plats 10 

Fr.o.m. 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-
gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år 
har betygsindex uppskattats vara motsvarande andel i procent. 

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet 

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

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel positiva till Täby som en plats att bo 
och leva på (NMI-index) i SCB:s 
medborgarundersökning 

66 65 minst 65 minst 65 

Fr.o.m. 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-
gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år 
har betygsindex uppskattats vara motsvarande andel i procent. 

Täby är en attraktiv kommun med bra service och bemötande 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel som anser sig kunna rekommendera 
vänner och bekanta att flytta till kommunen i 
SCB:s medborgarundersökning. 

78% 82% minst 77% minst 75% 

Medborgarnas generella nöjdhet av service i 
kommunens kontaktcenter (Betygsskala 1-5) 
(ny indikator 2021) 

  minst 4 minst 4 

Fr.o.m. 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-
gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år 
har betygsindex uppskattats vara motsvarande andel i procent. 

Vi skapar arbetsglädje 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 Utfall år 2021 
Nämndens 
indikatorvärde 
År 2022 

Täby kommuns placering i jämförelse med 
andra kommuner i Stockholms län gällande 
den totala sjukfrånvaron för samtliga 
anställda 

plats 2 Plats 1 Minst plats 5 minst plats 5 

Resultat från Pulsmeter för påståendet ”Jag 
trivs med mina arbetsuppgifter”. 
Medarbetares självskattning 

  8,4   7,7 minst 7 minst 7 

Resultat från Pulsmeter för påståendet ”Jag 
känner arbetsglädje”. Medarbetares 
självskattning 

  7,9   6,9 minst 7 minst 7 
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Vi har ett högt engagemang och ansvarstagande 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 Utfall år 2021 
Nämndens 
indikatorvärde 
År 2022 

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

82 80 minst 77 minst 77 

Resultat från Pulsmeter/HME för påståendet 
”Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga 
arbete". Medarbetares självskattning 

  7,9   7,3 minst 7 minst 7 

Resultat från Pulsmeter för påståendet ”Min 
arbetsplats erbjuder möjligheter för mig att 
växa och ta nytt ansvar”. Medarbetares 
självskattning 

  7,9   7,0 minst 7 minst 7 

Budget 

Kommunstyrelsens budget för 2022 uppgår till 177,5 mnkr (netto) vilket utgör 5 % 
av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar med 9 % 
jämfört med 2021. 
  
De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkning med en procent, 
högre kostnader för fastighetsunderhåll, kostnader kopplade till valet 2022 samt 
vissa personalförstärkningar. 
  
Internräntan sänks från två till en procent, vilket ger lägre internhyror jämfört med 
föregående år. 

Driftbudget 

KS Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnader -154,1 -162,9 -177,5 -179,3 -182,7 

Förändring i mnkr -8,8 -14,6 -1,8 -3,4 

Förändring i % 6 % 9 % 1 % 2 % 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

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

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 

Under 2021 implementerades en ny organisation på Samhällsutvecklingskontoret 
och under 2022 fortsätter arbetet med att skapa en effektiv organisation med 
effektiva arbetssätt och stödprocesser som säkrar en hög kvalitet. 
  
I syfte att säkerställa god ekonomistyrning kommer budgetprocessen inom 
stadsutvecklingsprojekt att förtydligas, framförallt i det tidiga skedet innan 
projekten startar upp. 
  
En grundläggande förutsättning för en hållbar utveckling av Täby är att de 
tekniska försörjningsystemen så som fjärrvärme, vatten och avlopp (VA) och 
avfall har tillräcklig kapacitet och god miljöprestanda till en rimlig kostnad. Fokus 
under 2022 kommer därför att läggas på att kartlägga kapaciteten i de tekniska 
försörjningssystemen i förhållande till den planerade tillväxten. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Dialog och kommunikation i stadsutvecklingsarbetet kommer fortsatt att 
prioriteras under 2022. I syfte att förbättra serviceupplevelsen i kontakten med 
Täby kommun kommer ärendehanteringen av frågor som rör drift av kommunens 
gator, torg och parker att fortsätta utvecklas och förenklas i samarbete med 
kommunens kontaktcenter. 
  
Service och bemötande i bygglovsärenden ska också fortsätta att utvecklas. 
Digitala informationstjänster, så som kartmaterial och störningsinformation på 
webben, kommer att förbättras och blir mer tillgängliga. 

Digitaliseringens möjligheter 

Digitala verktyg och automatisering är viktiga medel för en effektiv förvaltning och 
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utveckling av kommunen. För att optimera nytta, säkerhet och kostnads-
effektivitet kommer arbetet med att se över verksamhetssystem fortsätta - likväl 
som att systemägarskap, förvaltning och utveckling för samtliga system fastställs. 
  
Bevakningen av arbetet med en digital samhällsutvecklingsprocess på nationell 
nivå kommer att fortsätta. Syftet är att säkerställa att arbetet med att digitalisera 
kommunens detaljplaner följer de nationella ramverk och standarder som 
beslutas av Lantmäteriet (i regeringsuppdraget om en smartare 
samhällsbyggnadsprocess). 
  
Ett förberedande arbete för att införa digital tömningsregistrering kommer att 
påbörjas. Detta möjliggör för fastighetsägare att följa sin förbrukning/mängder av 
lämnat mat- och restavfall för sin fastighet. 

Mål och indikatorer 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2022 
fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. 
Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning 
ska rapporteras till kommunfullmäktige. 

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet 

Täby ska ha välfungerande samhällsfunktioner 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andelen positiva till möjligheterna att 
transportera sig med bil. (SCB:s 
medborgarundersökning). 

77% 78% minst 78% minst 78% 

Andelen positiva till skötsel av kommunens 
gång- och cykelvägar (SCBs 
Medborgarundersökning). 

69% 71% minst 71% minst 71% 

NKI-företag, bygglov (SKR och SBA:s 
årliga mätning om kommuners 
företagsklimat) 

56 52 minst 60 minst 60 

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

73 78 minst 75 minst 75 

Medborgarnas betyg på upplevelsen av hur 
enkelt deras ärende i kontaktcenter varit att 
lösa (Betygsskala 1-5) 

3,8 3,9 minst 4 minst 4 

From 2021 använder SCB en ny mätmetod i sin undersökning. Tidigare indexberäkningar baserad på en 10-
gradig skala ersätts med att mäta andel svar på en 4-gradig skala. För att möjliggöra jämförelser med tidigare år 
har betygsindex uppskattats vara motsvarande andel i procent. 
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Budget 

Stadsbyggnadsnämndens budget för 2022 uppgår till 236,0 mnkr (netto) vilket 
utgör 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader minskar med 
11 % jämfört med 2021. 
  
Den lägre budgeterade nettokostnaden jämfört med budget 2021 beror på en 
sänkning av internräntan med en procent samt att det budgeterats för en 
anpassning av verksamheten till en långsammare utbyggnadstakt. Cirka hälften 
av nämndens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på 
tidigare års investeringar). 
  
Nedanstående tabell visar budget 2022 för stadsbyggnadsnämndens skatte-
finansierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna (vatten/ 
avlopp och avfall) har en nettobudget som är noll eftersom intäkterna ska täcka 
kostnaderna. 

Driftbudget 

SBN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnader -274,6 -264,6 -236,0 -254,4 -267,8 

Förändring i mnkr 16,9 28,7 -18,5 -13,4 

Förändring i % -6 % -11 % 8 % 5 % 

Lantmäterinämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Lantmäterinämnden utövar huvudmannaskapet för den kommunala lantmäteri-
myndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om 
kommunal lantmäterimyndighet. 
  
Lantmäterinämnden ansvarar för att de förutsättningar som gäller för att bibehålla 
tillstånd att ha en kommunal lantmäterimyndighet upprätthålls. Nämnden ska 
även bevaka att lantmäterimyndighetens arbetsuppgifter väsentligen begränsas 
till förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till förrättnings-
verksamheten. 
  
Vidare ansvarar nämnden för arkivhållning av kartor, ritningar och handlingar 
inom sitt verksamhetsområde. 

Nämndens utvecklingsområden 

För planeringsperioden har utvecklingsområden identifierats för kommunen som 
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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. 
  
Ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en hög nivå av service och 
bemötande under 2022. 

Digitaliseringens möjligheter 

Verksamheten tillämpar idag ett digitalt arbetssätt i nästan alla processer. Som 
exempel kan arbetet med utveckling av e-ansökningar nämnas. Utvecklingen av 
fler digitala arbetssätt fortsätter under 2022. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av lantmäterinämndens verksamhet under 2022 fastställer 
kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut 
och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska rapporteras till kommun-
fullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 

Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess. 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel nöjda kunder (enligt egen 
enkätundersökning) 

86% 94% minst 80 % minst 80 % 

Handläggningstid för lantmäteriförrättningar 
efter komplett ansökan. Minst 90 % av 
ärendena ska ha en handläggningstid på 
högst 6 månader. 

100 % 100 % minst 90 % minst 90 % 

Handläggningstid för lantmäteriförrättningar 
av nya laga kraftvunna detaljplaner för 
bostäder (gäller inte 3D) efter komplett 

91 % 86 % minst 80 % minst 80 % 
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Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

ansökan. Minst 80 % av ärendena ska 
avslutas inom 12 veckor. 

Budget 

Lantmäterinämndens budget för 2022 uppgår till 1,3 mnkr (netto). Nämndens 
nettokostnader ökar med den generella uppräkningen med en procent jämfört 
med 2021. 

Driftbudget 

LMN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnader -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 

Förändring i mnkr 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring i %  1 % 1 % 1 % 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att 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 myndighets-
utövning som påförts kommunerna enligt miljöbalken (med vissa undantag), 
livsmedelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, lagen om foder och animaliska 
biprodukter, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer. 

Nämndens utvecklingsområde 

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 arbete har påbörjats med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser och 
detta arbete kommer att fortsätta även under 2022. Effektiviseringar ska göras 
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utan att det sker på bekostnad av kvalitet. 
  
Under 2022 fortsätter även arbetet med att hitta samarbetsytor inom verksam-
heten för att kunna använda  resurser på bästa möjliga och effektiva sätt. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande 
och detta arbete fortsätter under 2022. Verksamheten arbetar med inställningen 
att hjälpa företag och invånare att göra rätt samt att det ska vara enkelt att 
kontakta SRMH med frågor inom olika områden. 
  
Arbetet med SRMH:s hemsida fortsätter under 2022 i syfte att göra den så tydlig 
och lättnavigerad som möjligt. 

Digitaliseringens möjligheter 

SRMH erbjuder för närvarande e-tjänster inom området serveringstillstånd. 
Arbetet med att utveckla dessa e-tjänster, samt e-tjänster för andra ärendetyper 
inom nämndens andra ansvarsområden, fortsätter under 2022. 
  
Inom några av nämndens ansvarsområden används digitala verktyg under 
inspektioner ute i fält. Under 2022 ska denna möjlighet kunna erbjudas inom flera 
av nämndens ansvarsområden. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
verksamhet under 2022 fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt 
nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårs-
uppföljning ska rapporteras till kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet 

Verksamheter under tillsyn ska ha god lagefterlevnad 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av 
hälsoskyddsverksamheter med stöd av 
miljöbalken. 

0% 3,8% högst 5% högst 5% 

Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av 
miljöskyddsverksamheten med stöd av 
miljöbalken. 

0% 0% högst 5% högst 5% 
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Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel föreläggande vid vite, stängning eller 
förbud vid livsmedelskontroll med stöd av 
livsmedelslagen. 

0,9% 0,8% högst 5% högst 5% 

Andel återkallelser av serveringstillstånd i 
Täby och Vaxholm. 

0% 0% högst 5% högst 5% 

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

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

NKI Serveringstillstånd 84 83 minst 80 minst 80 

NKI Livsmedelskontroll 73 78 minst 75 minst 75 

NKI Miljö- och hälsoskydd 71 65 minst 70 minst 70 

Budget 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2022 uppgår till 6,5 
mnkr (netto) vilket utgör 0,2 % av kommunens totala budget. Nämndens netto-
kostnader minskar med 6 % jämfört med 2021. 
 
De väsentliga förändringarna är, förutom generell uppräkning med en procent, att 
den ökade hyreskostnad som finansierades med anslag 2021, finansieras med 
taxeintäkter från och med 2022. 

Driftbudget 

SRMH Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnader -7,8 -6,9 -6,5 -6,6 -6,7 

Förändring i mnkr 0,9 0,4 -0,1 -0,1 

Förändring i % 11 % 6 % 1 % 1 % 

Nedanstående tabell visar Täby kommuns samt Vaxholm stads nettobudget. 
 

SRMH Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Täby -7,8 -6,9 -6,5 -6,6 -6,7 

Vaxholm stad -1,9 -1,9 -2,0 -2,0 -2,0 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens ansvar och uppgifter 

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur-, idrotts-, frilufts- och fritids-
verksamhet i kommunen. Nämnden ansvarar särskilt för att fullgöra kommunens 
ansvar för folkbibliotek, kulturskoleverksamheten, kulturmiljövård, museala frågor, 
fritidsgårdar, mötesplatser och annan öppen verksamhet för ungdomar. 
Nämnden ger även stöd och bidrag till föreningar och organisationer i enlighet 
med kommunens fastställda riktlinjer. 
  
Nämnden ansvarar även för driften av kommunens anläggningar för fritids- och 
kulturändamål samt för korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar som 
kommunstyrelsen bestämmer att kultur- och fritidsnämnden får hyra ut - när 
dessa lokaler inte nyttjas av ordinarie verksamhet. 
  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förvärva konstnärlig gestaltning till 
allmänna platser, offentliga byggnader och verksamheter samt förvalta och 
förteckna de konstverk som tillhör kommunen. Nämnden ansvarar även för 
kommunens uppgifter enligt spellagen vad gäller spel för allmännyttiga ändamål. 

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. 
Metoder ska fortsätta att utvecklas för att ta tillvara invånarnas intressen och på 
så vis skapa ett relevant och attraktiv utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla 
Täbybor. Fokus ligger på att alla grupper ska ha möjlighet att delta. 
  
Täby kulturskola ska vara tillgänglig och attraktiv. Etableringen av den nya 
kommunala verksamheten ”Ung kultur” ska fortgå. Verksamheten ska utveckla 
metoder för strukturerad uppföljning och utvärdering i dialog med eleverna. 
Pilotprojektet ”Kulturskola över kommungränserna”, som förlängts till sommaren 
2022, ska utvärderas och ge underlag för en hållbar modell i framtiden. 
  
Ung fritids mötesplatser kommer att vidareutvecklas. Fokus i utvecklingsarbetet 
är trygghet och främjande arbete. 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 där barn och elever i förskola och 
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skola är en viktig del. Arbetet med att göra Täby torg till en attraktiv plats 
fortsätter. Täby kulturhus spelar här en viktig roll. 
  
Täby biblioteks samhällsviktiga uppdrag ska stärkas och utvecklas, inte minst 
genom att utvärdera erfarenheter och lärdomar från pandemin. Kommunens 
folkbibliotek utgör viktiga knutpunkter för information, läsning, lärande, möten och 
digital service. Biblioteken ska vara inkluderande, tillgängliga och stimulerande. 
Här erbjuds ett brett utbud av medier och program både digitalt och fysiskt. 
  
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. 
  
Verksamheterna ska verka för ett effektivt lokalutnyttjande, bland annat genom 
att se över möjligheterna till samlokalisering och utökat nyttjande av befintliga 
lokaler. En viktig del av detta arbeta är att identifiera potentiella hinder till ett 
effektivt nyttjande. Det är även viktigt att anläggningar nyttjas optimalt och att 
regional samverkan beaktas, bland annat vad gäller specialanläggningar där 
nyttjandet är högt. Möjligheten till fysisk aktivitet ska inte minska 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. Verksamheterna ska utarbeta en gemensam 
värdegrund, för att tydliggöra vilka förväntningar som finns gällande dessa frågor. 
  
Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Verksamheternas 
kommunikationskanaler, och formerna för kommunikation, ska fortsätta att 
utvecklas. En viktig del är att se över kommunikationen avseende verksam-
heternas utbud och aktiviteter. Denna information ska alltid finnas samlad och 
vara lättillgänglig och uppdaterad för kommunens invånare. Kultur- och fritids-
nämnden ska även bidra till att kommunens kontaktcenter kan utveckla sin roll 
genom ökad kunskap om nämndens verksamheter. 

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 samtidigt 
som befintliga lösningar ska utvecklas löpande för att möta verksamheternas och 
användarnas behov. 
  
Covid-19 har inneburit att digitaliseringstakten accelererat. Verksamheterna ska 
se över hur befintlig kompetens ser ut och behöver utvecklas utifrån de nya 
förutsättningarna. Digitala lösningar som varit framgångsrika ska bibehållas. 
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Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet under 2022 
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 

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby 

Invånare i Täby är fysiskt aktiva 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 
antal/invånare 13-16 år. Täbys placering i 
länet. 

 plats 3 minst plats 5 minst plats 5 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 
antal/invånare 17-20 år. Täbys placering i 
länet. 

 plats 4 minst plats 5 minst plats 5 

Andel invånare som anger att de är fysiskt 
aktiva minst 150 min/vecka. Täbys 
placering i länet. 

 plats 3 minst plats 5 minst plats 5 

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola 
under ett år. 

4 070 3 609 minst 3 800 minst 3 800 

Förväntningar: Deltagares uppfattning om 
kommunens kultur- och fritidsaktiviteter 
motsvarar deras förväntningar (1-10) (ny 
indikator 2021) 

  minst 7 minst 7 

Bemötande: Deltagares uppfattning om de 
blivit väl bemötta vid kommunens kultur- 
och fritidsaktiviteter (1-10) (ny indikator 
2021) 

  minst 7 minst 7 

Tillgång och utbud: invånarnas uppfattning 
avseende kultur, fritid och idrott. Täbys 
placering i länet. 

 plats 1 minst plats 5 minst plats 5 

Budget 

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2022 uppgår till 185,0 mnkr (netto) vilket 
utgör 5 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 
6 % jämfört med 2021. 
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De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkning med en procent, 
högre kostnader för internhyror till följd av nya eller renoverade anläggningar 
samt verksamhetsanpassade lokaler. Internräntan sänks med en procent, vilket 
ger lägre internhyror på befintliga objekt jämfört med föregående år. Budgeten 
innehåller även kostnader för införande av badvärdar samt en höjd musik-
skolepeng med 111 kr utöver generell uppräkning. Totalt räknas musik-
skolepengen upp med 1,15 %. 

Driftbudget 

KFN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnader -167,1 -174,8 -185,0 -217,1 -225,7 

Förändring i mnkr -7,7 -10,1 -32,1 -8,6 

Förändring i % 5 % 6 % 17 % 4 % 

Nettokostnad per verksamhet 

KFN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Sport och förening -91,7 -96,7 -105,9 -137,3 -145,1 

Kulturenheten -5,3 -8,4 -8,3 -8,4 -8,5 

Bibliotek -31,3 -30,2 -30,4 -30,7 -31,0 

Kulturskola -19,2 -21,7 -22,1 -22,3 -22,5 

Ung fritid -13,4 -16,3 -16,6 -16,8 -17,0 

Centralt anslag -6,2 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

Nettokostnad -167,1 -174,8 -185,0 -217,1 -225,7 

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 
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till vissa funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst, begrav-
ningslag, 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 

Socialnämndens verksamheter arbetar strategiskt med kompetensförsörjning för 
att möta framtida ökade krav på kunskapsbaserad vård samt en alltmer komplex 
problematik hos socialnämndens målgrupper. Deltagande i SKR:s kompetens-
utveckling "Yrkesresan" 2021-2027 bidrar till ökad kunskap och högre kompetens 
hos medarbetarna. Inom individ- och familjeomsorgen leder användningen av 
beprövade metoder till mer varaktiga resultat för den enskilde. Inom avdelning 
funktionsnedsättning fortsätter satsningen på att utveckla kompetensen inom 
samtliga verksamheter. Vidare prövas den så kallade "delaktighetsmodellen" för 
ökad delaktighet och inflytande. Inom äldreomsorgen fokuseras på allmänt 
kompetenshöjande insatser inom såväl omsorg som hälso-och sjukvård. 
  
Brukarnöjdhet gällande bemötande och självbestämmande ska prioriteras och 
utgöra mått på god kvalitet. Arbetet med fördjupad analys av resultaten i de 
nationella brukarundersökningarna för äldre och personer med funktions-
nedsättning fortsätter. Arbetet ska leda till fortsatt hög brukarnöjdhet och till högre 
svarsfrekvens. 
  
Under 2022 kommer fokus även vara förebyggande arbete bland annat inom 
områdena våld i nära relation, suicid och fall. I enlighet med ”Täby kommuns 
handlingsplan för suicidprevention 2021-2026” ska kunskapen hos medarbetare 
öka kring suicidprevention. 
  
Arbetet med förbättrad systematisk uppföljning av insatser på individuell- och 
gruppnivå fortsätter och ligger till grund för kontinuerlig kunskaps- och 
verksamhetsutveckling. Under 2022 utvecklas uppföljningen av insatser för barn 
och unga och deras upplevelse av insatserna. Den höga brukarnöjdheten hos 
barn och unga ska bibehållas. Inom äldreomsorgen utvecklas uppföljningen 
genom samverkansmöten med fokus på genomförande av beviljade insatser. 
  
Det systematiska kvalitetsarbetet är implementerat och en naturlig del av arbetet. 
Det leder till kontinuerliga förbättringar av kvalitet i utredning, stöd och insatser. 
Modeller för kvalitetspeng för äldre, utvecklingen av kvalitetspeng för personer 
med funktionsnedsättning samt kvalitetspeng för mat bidrar till ökad kvalitet. 
  
Utifrån verksamheternas behov av lokaler på kort och lång sikt medverkar 
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socialnämnden 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 fortsatt 
präglas av ett gott bemötande som uppnås genom professionalism och 
anpassning av kommunikationen utifrån den enskildes förutsättningar. För barn 
med funktionsnedsättningar prövas och utvärderas metoder för anpassad 
kommunikation. Metoder ska även utvecklas för personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning. 
  
Den enskilde ska göras delaktig under utredning, stöd och insats och 
brukarnöjdheten gällande delaktighet och självbestämmande ska öka. Barns 
rättigheter och barns delaktighet är en naturlig del av arbetet med barn och unga 
som är i kontakt med socialnämndens verksamheter. 
  
Strukturen för fördjupad samverkan med kontaktcenter utvecklas vidare. 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 fortsätter med utveckling av strukturerad dialog med socialnämndens 
utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om offentlig 
upphandling (LOU). De förväntningar och krav som ställs på utförare ska vara 
tydliga genom hela processen, från beställning till uppföljning. Informationen till 
utförare på kommunens hemsida ska förbättras. 

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. För flera av nämndens insatser finns redan möjligheten att ansöka 
digitalt. Under 2022 fortsätter arbetet genom att tillgängliggöra stöd och insatser 
digitalt i syfte att nå fler invånare. 
  
Användning av digital välfärdsteknik inom verksamheterna bidrar till ökad kvalitet 
för invånarna. Inom funktionsnedsättning ska ökad användning av så kallat 
kognitivt stöd bidra till bättre kvalitet.  Inom äldreomsorgen ökar användning av 
trygghetsskapande teknik och teknik som hjälpmedel som skapar mervärde i den 
dagliga omsorgen. Riktad information till äldre över 65 år, om välfärdsteknik som 
stöd i vardagen, ska utvecklas. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 



  
 2021-05-04 
 

  
  

 

54(95) 

nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2022 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 

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 

Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam 
livssituation 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med 
beroendeproblem ett år efter avslutad 
utredning eller insats 

80% 90% minst 85% minst 85% 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats 

82 % 74 % minst 82 % minst 80 % 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett 
år efter avslutad utredning eller insats 

84% 86% minst 82% minst 83% 

Ej återaktualiserade personer inom 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd 

88% 84% minst 86% minst 84% 

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt 
bistånd av totalt antal vuxna 
biståndsmottagare. 

 19 % högst22 % högst22 % 

Andel brukare inom hemtjänsten som 
anser att det är ganska eller mycket tryggt 
att bo hemma med stöd från hemtjänsten 
(Ny indikator 2022) 

79% 80%  minst 80% 

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet 

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel brukare av hemtjänst inom 
äldreomsorgen som är ganska eller mycket 
nöjda med insatsen som helhet. 

81% 85% minst 81% minst 81% 

Andel brukare av särskilt boende inom 
äldreomsorgen som är ganska eller mycket 
nöjda med insatsen som helhet. 

78% 82% minst 78% minst 78% 

Andel brukare av hemtjänst inom 
äldreomsorgen som är ganska eller mycket 
nöjda med personalens bemötande 

95% 97% minst 95% minst 95% 
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Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

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

91% 93% minst 91% minst 91% 

Andel uppföljningar av kommunal hälso- 
och sjukvård inom äldreomsorg där 
verksamheten uppnår resultatet delvis 
godkänt eller godkänt på frågeområdet 
rapportering enligt patientsäkerhetslagen 
(Ny indikator från 2020, omformulerad 
2022) 

 43,4% minst 80% minst 80% 

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel brukare av gruppbostad (LSS) 
omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning som anger att de får 
bestämma om saker som är viktiga 
hemma. (Ingen mätning 2019 och 2020) 

  minst 61% minst 70% 

Andel brukare av servicebostad inom 
omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning som anger att de får 
bestämma om saker som är viktiga 
hemma. (Ingen mätning 2019 och 2020) 

  minst 78% minst 80% 

Andel brukare av bostad med särskild 
service (SoL) inom omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning som anger att de 
får bestämma om saker som är viktiga 
hemma. (Ingen mätning 2019 och 2020) 

  minst 56% minst 70% 

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. (Ingen mätning 2020) 

76%  minst 66% minst 70% 

Andel brukare som upplever att personalen 
på sysselsättningen (SoL) förstår vad han 
eller hon säger (bemötande) (Ny indikator 
2022, ingen mätning 2020) 

62%   minst 70% 

Andel brukare som upplever att de får den 
hjälp de behöver av sin boendestödjare 
(självbestämmande SoL) (Ny indikator 
2022, ingen mätning 2020) 

72%   minst 70% 

Andel uppföljningar av kommunal hälso- 
och sjukvård inom omsorgen för personer 
med funktionsnedsättning där 
verksamheten uppnår resultatet delvis 
godkänt eller godkänt på frågeområdet 
rapportering enligt patientsäkerhetslagen 
(Ny indikator från 2020, omformulerad 
2022) 

 43,4% minst 80% minst 80% 
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Barn och unga med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Barn och ungas genomsnittliga bedömning 
av bemötandet i kontakt med öppenvård. 
(Ny indikator 2022), skala 1-5 

   minst 4 

Barn och ungas genomsnittliga bedömning 
av den upplevda tryggheten under insatsen 
(placering) (Ny indikator 2022) 

   minst 4 

Budget 

Socialnämndens budget för 2022 uppgår till 1 271,5 mnkr (netto) vilket motsvarar  
33 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 3 % 
jämfört med budget 2021 enligt verksamhetsplanen. 
  
Förändringen beror, utöver generell uppräkning med en procent och riktade 
höjningar av hemtjänstpeng och peng till särskilt boende med 1,6 mnkr 
respektive 3,3 mnkr, huvudsakligen på ökade kostnader för volymer inom 
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
 
Ökade kostnader beräknas även för försörjningsstöd och HVB-placeringar inom 
individ- och familjeomsorg. Vidare höjs anslagen för kvalitetspeng inom 
äldreomsorgen med 2,0 mnkr för hemtjänst och 3,0 mnkr för vård och 
omsorgsboende. 
 
Ersättningen till hemtjänsten inklusive generell uppräkning ökar i snitt med 1,4 %, 
varav besöksersättningen höjs med 4 % och övrig ersättning med 1 %. Peng för 
särskilt boende höjs med 2 % inklusive den generella uppräkningen. 

Driftbudget 

SON Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnader -1 130,6 -1 232,2 -1 271,5 -1 319,6 -1 375,1 

Förändring i mnkr -101,5 -39,0 -48,1 -55,6 

Förändring i % 9 % 3 % 4 % 4 % 
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Nettokostnad per verksamhet 

SON Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Äldreomsorg -582,4 -640,1 -671,7 -700,9 -732,0 

Funktionsnedsättning -388,8 -414,6 -415,3 -433,4 -455,8 

IFO -150,2 -167,4 -174,4 -175,0 -177,0 

Samordnad verksamhet -9,3 -10,0 -10,1 -10,2 -10,3 

Nettokostnad -1 130,6 -1 232,2 -1 271,5 -1 319,6 -1 375,1 

Nyckeltal och volymer 

Äldreomsorg 

Volymer 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Äldreomsorg 2020 2021 2022 2023 2024 

Hemtjänst (insatser per år) 2 563 845 2 686 795 2 806 024 2 919 803 3 046 395 

Korttidsboende (dygn) 5 606 5 100 4 500 3 285 3 285 

Särskilt boende (årsplatser) 563,5 616,0 628,0 656,5 682,0 

À-pris, kr 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Äldreomsorg 2020 2021 2022 2023 2024 

Hemtjänst (per insats) -50,2 -51,8 -50,8 -51,3 -51,8 

Korttidsboende (per dygn) -1 962 -2 237 -2 283 -2 580 -2 618 

Särskilt boende (per 
årsplats) 

-590 618 -606 157 -632 617 -639 166 -646 893 
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Funktionsnedsättning 

Volymer 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Funktionsnedsättning 2020 2021 2022 2023 2024 

Boende LSS (årsplatser) 156,0 161,0 166,0 178,0 190,0 

Personlig ass SFB (timmar) 93 276 88 400 93 600 95 680 97 760 

Daglig verksamhet LSS 
(dagar) 

49 465 51 372 52 380 53 388 54 396 

Hemtjänst SoL (insatser) 112 854 119 907 121 706 124 140 126 623 

Särskilt boende & HVB 
(årsplatser) 

23,5 25,0 25,5 26,5 27,5 

À-pris, kr 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Funktionsnedsättning 2020 2021 2022 2023 2024 

Boende LSS (per årsplats) -966 904 -972 378 -983 264 -980 565 -992 888 

Personlig ass SFB (per 
timme) 

-306 -311 -316 -321 -324 

Daglig verksamhet LSS (per 
dag) 

-1 019 -1 051 -1 061 -1 072 -1 082 

Hemtjänst SoL (per insats) -49,0 -48,4 -48,9 -49,4 -49,8 

Särskilt boende & HVB (per 
årsplats) 

-944 340 -980 602 -1 008 810 -1 033 139 -1 066 055 

Individ- och familjeomsorg 

Volymer 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Individ- och familjeomsorg 2020 2021 2022 2023 2024 

Försörjningsstöd (genomsnitt 
antal hushåll) 

158 170 185 180 180 

Exklusive nyanlända och ensamkommande unga där försörjningsstödet finansieras av bidrag från 
Migrationsverket. 

À-pris, kr 

SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan 

Individ- och familjeomsorg 2020 2021 2022 2023 2024 

Försörjningsstöd (À-pris per 
hushåll, kr) 

-125 500 -128 000 -130 000 -131 300 -132 600 
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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 studiero. Kvalitetsutvecklingen inom utbildningsområdet pågår ständigt och 
alltid med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

Utveckling av undervisningskvalitet och bedömarkompetens 

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2022. 
Implementering av det systemstöd som utvecklades under 2021 pågår. På både 
huvudmanna- och enhetsnivå ska analyserna och uppföljningen utvecklas och 
förankras för att spegla och främja enheternas och verksamhetsområdets 
systematiska kvalitetsarbete. 
 
En kvalitetspeng för grundskolan infördes från och med läsåret 2019/2020 i syfte 
att stimulera skolorna att utveckla sin undervisningskvalitet så att fler elever når 
högre måluppfyllelse. En utredning har även genomförts vad gäller tilldelning av 
kvalitetspeng i förskolan och en rapport är framtagen som underlag för beslut. 
Rapporten baseras på forskning, dialog med huvudmän, beprövad erfarenhet 
samt en juridisk rättsutredning.  
 
Skolutvecklingsprojektet “Likvärdig skola” fortsätter. Projektet innebär uppföljning 
av alla elevers formella resultat i alla ämnen och årskurser i syfte att identifiera 
möjligheter till skolutveckling för en ökad undervisningskvalitet och stärkt 
bedömarkompetens. I samarbete med Örebros och Stockholms universitet 
utvecklas bedömarkompetensen på enheterna för att ge ökade förutsättningar för 
en rättssäker och likvärdig bedömning mellan och inom Täbys kommunala skolor. 
  



  
 2021-05-04 
 

  
  

 

60(95) 

Inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling sker kompetens-
utveckling inom definierade skolutvecklingsområden så som kollegiala läranden, 
s.k. Universell Design för lärande (UDL), läranderonder samt språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Medarbetare som har ett uppdrag som ledare 
eller chef ges kompetensutveckling inom sitt uppdrag och utbildas inom olika 
utbildningsprogram. 

Elevhälsa och särskilt stöd 

Inom elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt 
högprioriterat. Kompetensutveckling bedrivs inom elevhälsan utifrån före-
byggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå. En 
verksamhetsövergripande handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande 
arbete som riktar sig till barn och unga i Täby kommer att utvecklas. 
  
Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention är nedbruten till en verksam-
hetsspecifik handlingsplan för utbildningsområdet. Mål och åtgärder för 
suicidprevention ska nu utarbetas på olika nivåer. 
  
För att främja kunskap och medvetenhet om psykisk hälsa kommer kompetens-
utveckling och fortbildning att genomföras för samtliga medarbetare. 
Utbildningarna ger personal inom utbildningsområdet redskap kring hur man på 
ett tidigt stadium kan upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och ger stöd i 
samtalsteknik. 
  
Skolnärvaron inom grundskolan ska främjas. Ett utökat stöd kring närvaro-
främjande insatser har påbörjats och ska vidareutvecklas. Närvarofrämjande 
arbete sker inom grundskolan utifrån ett stödmaterial som vilar på vetenskaplig 
grund. Stödmaterialets syfte är att skolorna ska uppmärksamma och agera på 
elevers frånvaro på ett tidigt stadium samt få verktyg till att kartlägga behov hos 
elever och i skolmiljön. 

Effektiv lokalförsörjning 

En lokalförsörjningsplan för utbildningsområdet tas fram under 2021 och ska 
under 2022 förankras i verksamheterna. Målsättningen är att uppnå en långsiktig, 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv lokalförsörjning som ger förutsättningar för 
att bedriva kommunalt finansierade verksamheter med hög kvalitet. 
  
Lokalerna ska bidra till en ändamålsenlig, effektiv, sund och säker 
verksamhetsmiljö som skapar förutsättning för hög produktivitet och kvalitet. 
Kostnaderna ska vara så låga som möjligt och med största möjliga effektivitet. 
Detta kräver samordning och planering ur ett övergripande kommunperspektiv. 
Eftersom de kommunala verksamheternas behov varierar över tid är det 
angeläget att ständigt anpassa utbudet efter aktuellt behov. Detta förutsätter en 
kontinuerlig lokalförsörjningsplanering med en tydlig koppling till kommunens 
mål- och budgetarbete. 
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Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Pedagogisk professionsutveckling 

Frågor som rör dialog och bemötande kommer under 2022 att få fortsatt prioritet 
inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling där arbetet 
bedrivs i form av kompetensutvecklande insatser på olika nivåer. 

Strategisk kompetensförsörjning 

Lärarbrist råder i hela landet, vilket kräver åtgärder på kommunal nivå för att vara 
en attraktiv arbetsgivare - både på kort och lång sikt. Kompetensutvecklings-
insatser utifrån profession sker inom ramen för Täby akademi. En satsning sker 
också på skolledare utifrån rektorsprogrammet där skolledare fortbildas till 
rektorer. 
  
I Täby läggs fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt på att skapa 
trygga arbetsplatser. En extra satsning på VFU genomförs där webbsidor med 
stödmaterial är framtagna och gemensamma informationstillfällen anordnas. 
  
Kompetensutveckling sker för samtliga yrkesgrupper på olika nivåer under till 
exempel rektorsmöten, kollegialt lärande i ämneslärargrupper samt under 
kompetensutvecklingstillfällen via en digital plattform som kontinuerligt 
uppdateras och utvecklas. 

Tillsyn och insyn 

Kommunens tillsynsenhet, vars uppdrag är att utöva tillsyn av de fristående 
förskolorna, har utvecklat återkopplingen till de granskade enheterna. 
Återkoppling är nu av mer formativ karaktär där förslag på utvecklingsinsatser 
ges. Ett arbete kring systematiskt kvalitetsarbete är prioriterat under 2022 där de 
fristående utförarna erbjuds stöd i att förbättra och förankra sina processer. 
  
Insynsdialoger med de fristående verksamheterna fortgår med syfte att stärka 
relationen mellan kommunen och utförarna samt ge en djupare inblick i skolornas 
verksamhet och deras systematiska kvalitetsarbete. 

Digitaliseringens möjligheter 

Under 2022 kommer en ny informations- och kommunikationsstrategi utarbetas 
och implementeras. Strategin bygger på den nationella handlingsplanen där 
SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga skolväsendet, tagit fram en 
handlingsplan. Planen realiseras genom en lokal strategi för att utveckla en hög 
digital kompetens och för att främja kunskapsutveckling hos både elever och 
pedagoger. Strategin ska även skapa förutsättningar att möta kommande 
lärarbrist med bibehållen kvalitet i undervisningen. 

  



  
 2021-05-04 
 

  
  

 

62(95) 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamhet under 
2022 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 

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby 

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel vårdnadshavare som anger att de är 
nöjda med verksamheten i sitt barns 
förskola. 

93% 93% minst 90% minst 90% 

Andel vårdnadshavare som anger att deras 
barn är tryggt i förskolan. 

97% 96% minst 95% minst 95% 

Andel elever som anger att de är nöjda 
med sin skola. 

81% 83% minst 80% minst 80% 

Andel elever som anger att de känner sig 
trygga på sin skola. 

89% 88% minst 90% minst 85% 

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 

Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Indextal för god psykisk hälsa (mäts 
vartannat år genom Stockholmsenkäten) 

 57% minst 60% minst 55% 

Andel elever som anger att de deltar i 
någon form av fysisk aktivitet varje dag i 
skolan. 

81% 87% minst 85% minst 85% 

Andel elever som uppger att de oftast mår 
bra i skolan (ny mätning 2020) 

 82% minst 85% minst 80% 

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet 

Eleverna når högt ställda kunskapskrav 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel elever som efter årskurs 9 uppnått 
kunskaper motsvarande minst betyget E i 
alla skolämnen. 

89,1% 89,5% minst 88% minst 88% 
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Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 261,8 263 minst 260 minst 260 

Andel elever som efter årskurs 9 är 
behöriga till yrkesprogram. 

93,4% 94,5% minst 94% minst 94% 

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

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel vårdnadshavare som anger att 
verksamheten är stimulerande för deras barn 
(Ny indikator) 

96% 95%  minst 90% 

Budget 

Barn- och grundskolenämndens budget för 2022 uppgår till 1 598,2 mnkr (netto) 
vilket utgör 41 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar 
med 4 % jämfört med 2021. 
 
Förändringen beror, utöver generell uppräkning med 1 %, huvudsakligen på 
riktade höjningar av grundpengen inom förskola och grundskola med 2,5 mnkr 
respektive 12,0 mnkr. Därutöver har beslut fattats om en höjning av lokaldelen i 
pengen för förskola och grundskola. Höjningen sker i två etapper under 2021 och 
2022, viket får fullt genomslag från och med första januari 2022. 
 
Merparten av nämndens budget består av kostnader för peng till fristående och 
kommunala utförare. Total uppräkning av grundpeng2 inklusive generell 
uppräkning jämfört med pengen för 2021 innebär för förskola en höjning på 
mellan 2,1% till 2,2%. För förskoleklass innebär det en höjning med 5,6 % och för 
grundskola en höjning motsvarande 4,2 % till 4,6 %. Övriga verksamheter har 
höjts med den generella uppräkningen på 1 %. 
 
Antalet barn och elever beräknas bli lägre år 2022 inom de flesta verksamheter, 
jämfört med budgeten i verksamhetsplan 2021. Antagandet  baseras på den nya 
befolkningsprognosen där antalet barn sänkts jämfört med den tidigare 
prognosen. 
  

                                                      
2 Grundpengen för förskola och skola har två nivåer beroende på ålder. Det innebär att 
uppräkningen blir olika för de olika nivåerna. 
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Driftbudget 

BGN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnader -1 467,8 -1 537,4 -1 598,2 -1 626,6 -1 655,2 

Förändring i mnkr -69,6 -60,8 -28,4 -28,6 

Förändring i % 5 % 4 % 2 % 2 % 

 

Nettokostnad per verksamhet 

BGN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Öppen förskola -4,0 -4,9 -5,0 -5,0 -5,1 

Förskola -401,6 -426,7 -436,4 -450,9 -468,5 

Pedagogisk omsorg -2,3 -1,4 -2,1 -2,2 -2,2 

Fritidshem -141,2 -151,3 -151,0 -151,7 -153,1 

Förskoleklass -43,8 -50,8 -55,0 -54,8 -55,1 

Grundskola -844,5 -865,3 -910,2 -923,0 -931,9 

Grundsärskola -30,4 -37,0 -38,5 -39,0 -39,4 

Nettokostnad -1 467,8 -1 537,4 -1 598,2 -1 626,6 -1 655,2 

Nyckeltal och volymer 

Beräkningen av antalet barn baseras på befolkningsprognosen per mars 2021. 
Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i verksam-
heten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall. Jämfört med budget 
2021 beräknas antalet barn och elever bli färre inom förskola, fritidshem och 
grundskola. 
 

BGN Utfall Budget Budget Plan Plan 

Antal barn och elever med 
grundbelopp 

2020 2021 2022 2023 2024 

Förskola 3 763 3 892 3 847 3 921 4 020 

Pedagogisk omsorg 25 15 23 24 24 

Fritidshem 4 800 4 890 4 739 4 722 4 718 

Förskoleklass 954 976 978 964 960 

Grundskola 9 412 9 587 9 457 9 492 9 487 

Grundsärskola 69 70 71 71 71 
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BGN Utfall Budget Budget Plan Plan 

Nettokostnad per barn och 
elev (kr) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Förskola -106 559 -109 624 -113 452 -114 986 -116 521 

Pedagogisk omsorg -92 269 -93 252 -89 851 -90 565 -91 651 

Fritidshem -31 026 -30 947 -31 857 -32 128 -32 455 

Förskoleklass -50 087 -52 038 -56 271 -56 843 -57 418 

Grundskola -88 225 -90 253 -96 248 -97 239 -98 221 

Grundsärskola -495 882 -527 577 -541 148 -546 168 -551 723 

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. 

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 

Gymnasieskolan 

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet 
och studiero. Kvalitetsutvecklingen inom utbildningsområdet pågår ständigt och 
alltid med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Täby kommun arbetar för att vara en attraktiv gymnasie-
kommun med ett brett och varierat programutbud anpassat efter 
arbetsmarknadens behov och elevers efterfrågan.  
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Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under 2022. 
Implementering av det systemstöd som utvecklats under 2021 pågår. På både 
huvudmanna- och enhetsnivå ska analyserna och uppföljningen utvecklas och 
förankras för att spegla och främja enheternas och verksamhetsområdets 
systematiska kvalitetsarbete. 
  
Skolutvecklingsprojektet “Likvärdig skola” fortsätter. Projektet innebär uppföljning 
av alla elevers formella resultat i alla ämnen och årskurser i syfte att identifiera 
möjligheter till skolutveckling för ökad undervisningskvalitet och stärkt bedömar-
kompetens. I samarbete med Örebros och Stockholms universitet utvecklas 
bedömarkompetensen på enheterna för att ge ökade förutsättningar för en 
rättssäker och likvärdig bedömning mellan och inom Täbys kommunala skolor. 
  
Inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling sker kompetens-
utveckling inom definierade skolutvecklingsområden så som kollegiala läranden, 
s.k. Universell Design för lärande (UDL), läranderonder samt språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Medarbetare som har ett uppdrag som ledare 
eller chef ges kompetensutveckling inom sitt uppdrag och utbildas inom olika 
utbildningsprogram. 
  
Inom elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt 
högprioriterat. Kompetensutveckling bedrivs inom elevhälsan utifrån före-
byggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå. En 
verksamhetsövergripande handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande 
arbete riktad till barn och unga kommer att utvecklas. 
  
Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention är nedbruten till en verksam-
hetsspecifik handlingsplan för utbildningsområdet. Mål och åtgärder för suicid-
prevention ska nu utarbetas på olika nivåer. 
  
För att främja kunskap och medvetenhet om psykisk hälsa kommer kompetens-
utveckling och fortbildning att genomföras för samtliga medarbetare. 
Utbildningarna ger personalen redskap kring hur man på ett tidigt stadium kan 
upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa samt ger stöd i samtalsteknik. 

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv  

För den kommunala vuxenutbildningen i Täby finns ett auktorisationssystem 
vilket innebär att alla utbildningsanordnare som uppfyller de krav som anges i ett 
auktorisationsavtal får möjlighet att erbjuda utbildningar inom vuxenutbildning och 
sfi för kommuninvånare. Detta sker genom ett samverkansavtal mellan ett antal 
kommuner vilket för eleverna ger möjlighet till en ökad valfrihet inom ett större 
utbud. Under föregående år har ett nytt auktorisationsavtal och nya arbets-
metoder för att styra och följa upp utbildningsanordnare tagits fram. Under 2022 
ligger fokus på att implementera dessa metoder. 
  
År 2020 inrättades en ny arbetsmarknadsenhet, som bland annat har haft i 
uppdrag att implementera den handlingsplan för stärkt integration som 
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beslutades samma år. Under 2022 kommer arbetet med denna Täbymodell att 
fördjupas. Analys- och uppföljningsarbetet kommer att vidareutvecklas i syfte att 
kontinuerligt utvärdera och utveckla de insatser som genomförs. 
  
Näringslivet har en viktig roll i Täby, inte minst då många företag tillhandahåller 
välfärdstjänster till kommunens invånare. Vidare skapar företagen arbetstillfällen 
och bidrar till levande och trygga miljöer samt ett brett serviceutbud. Både 
befintliga och nya företag ska ha möjlighet att utvecklas och växa i kommunen. 
Principen ”en bostad – ett arbetstillfälle” anges i kommunens näringslivsstrategi 
och arbetet för att ytterligare stärka företagsklimatet fortskrider. 

Effektiv lokalförsörjning 

En lokalförsörjningsplan för utbildningsområdet tas fram under 2021 och ska 
under 2022 förankras i verksamheterna. Målsättningen är att uppnå en långsiktig, 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv lokalförsörjning som ger förutsättningar för 
att bedriva kommunalt finansierade verksamheter med hög kvalitet. 
  
Lokalerna ska bidra till en ändamålsenlig, effektiv, sund och säker 
verksamhetsmiljö som skapar förutsättning för hög produktivitet och kvalitet. 
Kostnaderna ska vara så låga som möjligt och med största möjliga effektivitet. 
Detta kräver samordning och planering ur ett övergripande kommunperspektiv. 
Eftersom de kommunala verksamheternas behov varierar över tid är det 
angeläget att ständigt anpassa utbudet efter aktuellt behov. Detta förutsätter en 
kontinuerlig lokalförsörjningsplanering med en tydlig koppling till kommunens 
mål- och budgetarbete. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 

Gymnasieskolan 

Frågor som rör dialog och bemötande kommer under 2022 att få fortsatt prioritet 
inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling där arbetet 
bedrivs i form av kompetensutvecklande insatser på olika nivåer. Arbetet sker 
även utifrån aggregerade analyser och identifierade behov. 
  
Lärarbrist råder i hela landet vilket kräver åtgärder på kommunal nivå för att vara 
en attraktiv arbetsgivare - både på kort och lång sikt. Kompetensutvecklings-
insatser utifrån profession sker inom ramen för Täby akademi. En satsning sker 
också på skolledare utifrån rektorsprogrammet där skolledare fortbildas till 
rektorer. 
  
I Täby läggs fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt på att skapa 
trygga arbetsplatser. En extra satsning på VFU genomförs där webbsidor med 
stödmaterial är framtagna och gemensamma informationstillfällen anordnas för 
de studenter som har sin verksamhetsförlagda utbildning i Täby. 
  
Kompetensutveckling sker för samtliga yrkesgrupper på kommun-, profession- 
och enhetsnivå under till exempel rektorsmöten, kollegialt lärande i ämneslärar-
grupper samt under kompetensutvecklingstillfällen via en digital plattform som 
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kontinuerligt uppdateras och utvecklas. 

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration 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 internt såväl som 
externt. Exempel på sådana samarbeten är med Arbetsförmedlingen, civil-
samhället samt det lokala näringslivet. Arbetet med att systematisera och 
strukturera detta samarbete är av fortsatt hög prioritet. 
  
Näringslivsperspektivet ska beaktas i alla kommunens verksamheter. Kommunen 
behöver arbeta för att de företag som redan finns i Täby kan utvecklas samtidigt 
som nya företag ska attraheras och erbjudas bästa möjliga service och be-
mötande. I kommunens näringslivsstrategi betonas krav på service och förståelse 
för företagarnas behov samt vikten av god dialog och proaktiv kommunikation. 

Digitaliseringens möjligheter 

Gymnasieskolan 

Under 2022 kommer en ny information- och kommunikationsstrategi att utarbetas 
och implementeras. Strategin bygger på den nationella handlingsplanen där 
SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga skolväsendet, har tagit fram 
en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter. Handlingsplanen realiseras 
genom en lokal strategi för att utveckla en hög digital kompetens och för att 
främja kunskapsutvecklingen hos både elever och pedagoger. Strategin ska även 
skapa förutsättningar för att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet i 
undervisningen. 

Vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration och näringsliv  

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 vidare-
utvecklas 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 han-
teringen av sina ärenden och i kontakten med kommunen. 
  
Systemverktyg och arbetssätt utvecklas kontinuerligt för arbete riktat mot såväl 
individ som näringsliv. Digitala verktyg förenklar kommunikationen och är särskilt 
viktiga för de invånare och företag som är i behov av vägledning. Insatser för de 
invånare som befinner sig i digitalt utanförskap är också viktiga. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet under 



  
 2021-05-04 
 

  
  

 

69(95) 

2022 fastställer kommunfullmäktige mål och indikatorer enligt nedan. Målupp-
fyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning ska 
rapporteras till kommunfullmäktige. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby 

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel elever som anger att de är nöjda 
med sin gymnasieskola 

79% 75% minst 75% minst 75% 

Andel elever som anger att de kan 
rekommendera sin skola (vuxenutbildning 
och utbildning i svenska för invandrare). 

84% 82% minst 85% minst 80% 

Andel elever som anger att de känner sig 
trygga på sin skola (gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan). 

92% 87% minst 90% minst 90% 

Andel elever som anger att de känner sig 
trygga i skolan (vuxenutbildning och 
utbildning i svenska för invandrare). 

84% 88% minst 85% minst 85% 

Det finns goda förutsättningar för företag i Täby kommun 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Svenskt Näringslivs företagsklimatranking minst plats 18 minst plats 47 minst plats 10 minst plats 20 

Nöjd kund-index (NKI) i SBA/SKR:s 
servicemätning. 

65 71 över 73 över 70 

Nöjdhet i näringslivet vad gäller 
Välkommen framtids bemötande och 
service (ny indikator och ny mätning, 
historiska utfall saknas) 

  minst 80% minst 80% 

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 

Täbybor är i egen försörjning 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel aspiranter med egen försörjning efter 
insats från Välkommen framtid.* 

 88% minst 50% minst 50% 

Andel individer som omfattas av det 
kommunala aktivitetsansvaret och som 
efter insats har hjälpts till studier, 
sysselsättning eller egen försörjning 

80% 80% minst 85% minst 80% 

*Förändringen i nivån på indikatorvärde beror på att stödet från arbetsförmedlingen har sänkts. 
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Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet 

Eleverna når högt ställda kunskapskrav 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Genomsnittlig betygspoäng på de 
högskoleförberedande programmen. 

16,1 16,4 minst 16 minst 16 

Genomsnittlig betygspoäng på 
yrkesprogrammen. 

13 13,2 minst 13 minst 13 

Andel betyg med godkända resultat, 
grundläggande vuxenutbildning. 

87% 87% minst 85% minst 85% 

Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt 
betyg (ny indikator). 

93% 88% minst 85% minst 85% 

Andel betyg med godkända resultat, 
gymnasial vuxenutbildning. 

85% 85% minst 83% minst 85% 

Budget 

Gymnasie- och näringslivsnämndens budget för 2022 uppgår till 428,1 mnkr 
(netto) vilket utgör 11 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader 
ökar med 4 % jämfört med 2021. De väsentliga förändringarna för 2022 beror, 
utöver generell uppräkning med en procent, främst på ökade kostnader för fler 
elever i gymnasieskolan (volym). 
  
Budgeten för 2022 innehåller en tillfällig utökad ram med 0,9 mnkr inom 
näringsliv, arbetsmarknad och vuxenutbildning avseende insatser kopplade till 
covid-19-pandemin. 
  
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 kostnads-
utvecklingen för programpengen. För vuxenutbildningen ingår Täby tillsammans 
med flera andra kommuner i norra Stockholm i ett samverkansavtal som reglerar 
ersättningsnivåerna till utförarna. 

Driftbudget 

GNN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnader -367,4 -413,4 -428,1 -439,2 -452,5 

Förändring i mnkr -46,0 -14,6 -11,2 -13,2 

Förändring i % 13 % 4 % 3 % 3 % 
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Nettokostnad per verksamhet 

GNN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Arbetsmarknad -5,5 -8,0 -8,1 -8,2 -8,2 

Gymnasie- och 
vuxenutbildning 

-335,6 -370,3 -384,6 -395,5 -408,3 

Mottagning av nyanlända -22,1 -30,9 -31,2 -31,5 -31,8 

Näringsliv -4,2 -4,3 -4,2 -4,1 -4,1 

Nettokostnad -367,4 413,4 -428,1 -439,2 -452,5 

Utfall 2020 innehåller kostnader och intäkter för ensamkommande barn som från och med år 2021 tillhör 
socialnämndens i budget. 

Nyckeltal och volymer 

Beräkningen av antalet elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2021. 
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 2020 2021 2022 2023 2024 

Antal gymnasielever 3 038 3 166 3 271 3 323 3 386 

Nettokostnad per elev (kr) -101 596 -103 982 -103 748 -104 736 -105 726 

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet 
elever. 

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 

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

Kvalitet och effektivitet 

Ökad rättssäkerhet vad gäller handlingar till och från överförmyndarnämnden är 
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viktigt utvecklingsområde. Det leder till att pappersflödet minskar och tillsyns-
verksamheten blir snabbare, smartare och mer kostnadseffektiv. Detta är inte 
minst viktigt vad gäller utrednings- och anmälningsärenden som anger behov av 
ställföreträdare. Här sker ett nära samarbete med socialnämnden för att skapa 
förutsättningar för att anmälningar ska kunna sändas säkert mellan nämnderna. 

Digitaliseringens möjligheter 

Överförmyndarnämndens främsta utvecklingsområde är att skapa nya arbetssätt 
där pappershantering successivt avvecklas. Detta sker genom fortsatt utveckling 
och genomgång av verksamhetens tillsynsområde i syfte att skapa fler digitala 
lösningar som förenklar och effektiviserar ärendehandläggning och 
beslutsfattande. 
  
Ett av nämndens stora arbetsområden som står inför modernisering är de 
redovisningshandlingar som ställföreträdarna årligen lämnar in och som idag 
lämnas i pappersform. Genom att erbjuda en digital lösning för detta minimeras 
pappersmängden och kommunikation kan ske digitalt genom bland annat 
användandet av digital brevlåda. 
  
En rad ytterligare åtgärder planeras som förväntas leda till att nämndens 
verksamhet inom en snar framtid i princip är fullt ut digital. För att effektivisera det 
fortsatta digitala utvecklingsarbetet ska de digitala lösningarna kopplas direkt till 
kommunens ärendehanteringssystem med hjälp av robotlösningar. 

Mål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av överförmyndarnämndens verksamhet under 2022 
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 

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet 

Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Andel av Överförmyndarnämndens 
ärenden som helt hanteras digitalt (ny 
indikator 2021) 

  minst 10 % minst 10 % 

Andel frågor som inkommer till 
Överförmyndarnämnden via 
Kontaktcenter och som besvaras inom 3 
dagar (ny indikator 2021) 

  minst 80 % minst 80 % 
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Budget 

Överförmyndarnämndens budget för 2022 uppgår till 4,1 mnkr (netto). Nämndens 
nettokostnader ökar med den generella uppräkningen med en procent jämfört 
med 2021. 

Driftbudget 

ÖFN Utfall Budget Budget Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnader -3,9 -4,1 -4,1 -4,2 -4,2 

Förändring i mnkr 0,2 0,0 0,0 0,0 

Förändring i % 6 % 1 % 1 % 1 % 

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 utbyggnad av ett fjärrvärmenät 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 
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byggnader i Täby för boende, näringsliv, kommunal och kommersiell service 
samt rekreation. 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. 

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 
bolagsordning, 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 
moderbolagets styrelse för beslut, varefter kommunstyrelse och slutligen 
kommunfullmäktige fattar beslut. 
  
Alla förvärv, försäljningar och investeringar ska ske på affärsmässiga principer. 
  
Mål, policy och program 
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommungemensamma mål för 
verksamheterna. Bolagen ska årligen fastställa indikatorer som svarar upp mot 
kommunfullmäktiges 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). 
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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. 
  
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 
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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 
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 per 31 
december 2019. Markinnehavet 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 
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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 
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. 
  
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. Bolagets 
investeringsplan har därför i dagsläget i princip inga nyinvesteringar för 
utbyggnad av fjärrvärme de kommande åren. Kommunens utbyggnad innebär att 
även fjärrvärmenätet kommer behöva byggas ut i en större omfattning än vad 
som ursprungligen planerades för. 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 2022 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 

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby 

TFAB ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning. 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Såld mark i antal bostäder (TFAB) 2 0 0 - 

Kommunens översyn av utbyggnadstakten som innebär en senareläggning av de 
exploateringsprojekt bolaget har i Arninge betyder att bolaget undantaget några mindre fastigheter 
saknar markområden för exploatering under planperioden. Bolagets mål behöver därför ses över 
inför kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan 2022. 

TMAB ska bidra till kommunens tillväxt genom utbyggnad av fjärrvärmenät. 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Antalet kontrakterade GWh från bolagets 
fjärrvärmenät (TMAB) 101,7 107,4 

Minst 110 
kontrakterade 
GWh/år 

- 

De pågående förhandlingarna med E.ON och Exergi om att finna en lösning för ett långsiktigt stabilt 
och säkert energisystem för Täby innebär att bolagets mål med stor sannolikhet kommer att behöva 
revideras inför kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplanen för 2022 

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 

Koncernens bolag ska bedrivas på ett för kommunen långsiktigt hållbart 
sätt 

Indikator Utfall år 2019 Utfall år 2020 
Indikatorvärde 
år 2021 

Indikatorvärde 
år 2022 

Resultat efter finansiella poster (TFAB) 38,7 -3,5 Minst 20 mnkr  Minst 20 mnkr  

Resultat efter finansiella poster (TMAB) 2,4 2,1 Minst 0 mnkr Minst 0 mnkr 

Bolagens resultatmål kommer med stor sannolikhet att behöva revideras inför kommunfullmäktiges 
beslut om verksamhetsplanen för 2022. 

Budget 

Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster 
för planeringsperioden 2022-2024 framgår av nedanstående sammanställning. 
  
Koncernens resultat efter finansiella poster under planeringsperioden 
prognostiseras ett överskott för 2022 och underskott för åren 2023 – 2024. Det är 
främst indexuppräknade intäkter från tidigare försäljning samt två mindre 
fastighetsförsäljningar i Täby Fastighets AB som bidrar till det positiva resultatet 
för 2022. Utöver det finns endast några mindre fastighetsförsäljningar 
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budgeterade under planeringsperioden. 
  
De pågående förhandlingarna med E.ON och Exergi om att finna en lösning för 
ett långsiktigt stabilt och säkert energisystem för Täby innebär att bolagets 
ekonomiska plan för planeringsperioden med stor sannolikhet kommer att behöva 
revideras när förhandlingarna är slutförda. 
  
Enligt kommunens budget under planeringsperioden ska bolagskoncernen lämna 
en utdelning till ägaren kommunen på 25 mnkr per år. 
 

Bolagen ekonomisk plan   Budget Plan Plan 

mnkr   2022 2023 2024 

Resultat efter finansiella poster    

Täby Holding AB   -2,6 -2,8 -2,9 

Täby Fastighets AB   25,4 -9,0 -6,2 

Täby Miljövärme AB   0,4 0,5 0,5 

Koncernen totalt  23,2 -11,3 -8,6 

Investeringsplan 

Investeringsplanen omfattar investeringar motsvarande 2 478,3 mnkr under 
planeringsperioden 2022-2024. 
  
Planeringsperioden innehåller investeringar i utbyggnadsområdena Arninge, 
Täby park, Täby slottsområde och Roslags-Näsby. Utbyggnaden avser 
investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång och 
cykelvägar, anslutningar för vatten och avlopp samt investeringar i lokaler för 
kommunalt finansierad verksamhet. Kommunen står också inför ett behov av 
upprustning, ombyggnad och nybyggnad av fastigheter inom de olika 
verksamhetsområdena, bland annat är en ny simhall under uppförande. 

  

Totalt Täby Utfall Prognos Likviditetsplan 

Investeringar (mnkr) 2020 2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 328,8 559,3 430,0 451,4 377,8 

Stadsbyggnadsnämnden 569,4 496,3 446,1 346,4 358,3 

Övriga nämnder (inventarier) 18,7 19,1 33,9 22,6 11,8 

Summa investeringar 916,9 1 074,6 910,0 820,4 747,9 

 I följande avsnitt redovisas investeringsplanen per nämnd och projekt. Om inget 
annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års 
verksamhetsplan. 
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Kommunstyrelsen 

Investeringar inom kommunstyrelsen under perioden 2022-2024 beräknas uppgå 
till 1 259,2 mnkr. 
 

Investeringar Prognos Likviditetsplan 

(mnkr) 2 021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 160,7 138,3 133,8 126,8 

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för:     

Kultur- och fritidsnämnden 334,8 256,0 92,1 65,4 

Socialnämnden 6,7 7,9 5,9 2,9 

Barn- och grundskolenämnden 99,8 128,7 157,2 140,3 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 1,0 42,4 62,4 42,4 

Justering* -43,7 -143,3   

Summa investeringar 559,3 430,0 451,4 377,8 

*Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla 
projekt. Justeringen görs med 25 % på totalnivå  eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att 
påverkas av tidsförskjutningar. 

  
Kommunstyrelsens budget innehåller investeringar i verksamhetsfastigheter och 
anläggningar som görs inom de olika nämndernas verksamhetsområden. 
  
Nedanstående sammanställningar visar pågående och planerade projekt inom 
kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsens investeringar 

Investeringar Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan 

(mnkr)  budget 
tom 

2020 
2021 2022 2023 2024 

Gemensamhetsanläggning 
Hägerneholm 

S 10,0 4,2 0,5 2,0   

Fastighetssystem N, P 2,5   2,5   

Årliga anslag        

Byggnadstekniska investeringar    70,0 70,0 70,0 70,0 

Energieffektiviseringar    15,0 15,0 15,0 10,0 

Förberedande investeringsutredningar F   5,6 5,0 5,0 3,0 

Inventarier    0,8 0,8 0,8 0,8 

IT-investeringar    18,0 18,0 18,0 18,0 

Investeringsreserv KS    25,0 25,0 25,0 25,0 

Summa investeringar    138,3 133,8 126,8 

S = Total prognos är lägre än total budget 
F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021 
N = Ny investering i VP 2022 jämfört med VP 2021 
P = Total budget är preliminär 

  
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm – För att få access till parkeringsdäcket 
som byggs i Hägerneholm har kommunen ingått i en gemensamhetsanläggning 
för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om 
Hägerneholmsvägen. Projekt omfattar projektering och utbyggnad av dessa 
vägar. Total prognos är 3,3 mnkr lägre än total budget. 
  
Fastighetssystem – Avser införskaffandet av ett nytt fastighetssystem. 
Investeringen är ny i VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt 
planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. 
  
Årliga anslag 
Byggnadstekniska investeringar – Avser bland annat stomrenoveringar, invändig 
ytskiktrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar och 
upprustning av utemiljöer. 
  
Energieffektiviseringar – Avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta 
effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning där investeringen 
kan återbetala sig inom rimlig tid. 
  
Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera 
olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten avser även 
kostnader för framtagandet av detaljplaner inför kommande ny- och 
ombyggnationer. Budgeten 2022-2023 är höjd med 2,8 mnkr jämfört med VP 
2021. 
  
IT-investeringar – I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar. 
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Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. 
  
Investeringsreserv KS – Avser en kommunövergripande budgetreserv. 

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och 
fritidsnämnden 

Investeringar Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan 

(mnkr)  budget 
tom 

2020 
2021 2022 2 023 2024 

Simhall  490,0 186,4 240,0 63,6   

Parkering simhall  36,0  24,0 12,0   

Parkering Täby IP F, P 12,0  6,0 6,0   

Ersättning tennisplaner P 3,0  2,0 1,0   

Motorikhall P 62,0 0,3 10,0 40,0 11,7  

Tennishall N, P 110,0  8,0 70,0 32,0  

Motionsspår Ellagård, Erikslund och 
Stolpaskogen 

P 10,0  4,0 3,0 3,0  

Näsbyparksskolans idrottshall P 85,0  5,0 50,0 30,0  

Ellagårdsskolan idrottshall P 42,0     7,0 

Ishall P 90,0    5,0 50,0 

Åriga anslag        

Förberedande investeringsutredningar F    1,0 1,0 1,0 

Upprustning konstgräsplaner F    7,0 7,0 5,0 

Verksamhetsanpassningar     2,4 2,4 2,4 

Summa investeringar    256,0 92,1 65,4 

S = Total prognos är lägre än total budget 
F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021 
N = Ny investering i VP 2022 jämfört med VP 2021 
P = Total budget är preliminär 

  
Simhall – Avser byggnation av en ny simhall. 
  
Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. 
  
Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning 
av en ny tillfart till Täby IP. Budgeten är höjd med 5,0 mnkr jämfört med VP 2021. 
Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om 
total projektbudget pågår. Investeringen låg i VP 2021 på samma rad som 
investeringen ersättning tennisplaner. 
  
Ersättning tennisplaner – Avser flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på 
grund av ny tillfart till Täby IP. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt 
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planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Investeringen låg 
i VP 2021 på samma rad som investeringen parkering Täby IP. 
  
Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en 
idrottshall som är anpassad för truppgymnastik. Total projektbudget har tagits 
fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. 
  
Tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen 
i Näsbypark som brann ner 2020. Projektet fanns inte med i VP 2021, men 
tilläggsbudget erhölls i april 2021. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt 
planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. 
  
Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen – Avser förbättringar av 
belysning och motionsspår. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt 
planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. 
  
Näsbyparksskolans idrottshall – Projektet avser utredning och byggnation av ny 
idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga fastighet. Total projektbudget har 
tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget 
pågår. 
  
Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av 
Ellagårdsskolans idrottshall. Projektet samordnas med åtgärder avseende 
skolbyggnaderna. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium 
och utredning om total projektbudget pågår. 
  
Ishall – Projektet innefattar utredning och byggnation av en ny ishall. Total 
projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total 
projektbudget pågår. 
  
Årliga anslag 
Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera 
olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten 2022 – 2023 
är sänkt med 1,2 mnkr jämfört med VP 2021 
  
Upprustning konstgräsplaner – Avser upprustning av en till två konstgräsplaner 
per år enligt plan. Budgeten 2022-2023 är höjd med 12,0 mnkr jämfört med VP 
2021. 
  
Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre 
ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. 
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Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämnden 

Investeringar Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan 

(mnkr)  budget 
tom 

2020 
2021 2022 2023 2024 

Byggnadsinstallationer nytt äldreboende P, F 11,5  3,5 5,0 3,0  

Årliga anslag        

Förberedande investeringsutredningar F    0,5 0,5 0,5 

Verksamhetsanpassningar     2,4 2,4 2,4 

Summa investeringar    7,9 5,9 2,9 

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021 
P = Total budget är preliminär 

  
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende – Avser investeringar som inte 
tillhandahålls av fastighetsägaren i det kommande inhyrda äldreboendet 
Johannas trädgård. Budgeten innehåller installationer som lås, larm, 
passersystem, elinstallation och armaturer. Budgeten är sänkt med 1,5 mnkr 
jämfört med VP 2021. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt 
planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. 
  
Årliga anslag 
Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera 
olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten 2022-2023 är 
sänkt med 0,6 mnkr jämfört med VP 2021. 
  
Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre 
ombyggnationer finns årliga medel avsatta. 
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Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och 
grundskolenämnden 

Investeringar Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan 

(mnkr)  budget 
tom 

2020 
2021 2022 2023 2024 

Ombyggnad Näsbydalskolan  65,0 13,1 16,0 35,9   

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan  152,0 107,3 43,2 1,5   

Om- och tillbyggnad Viggbyskolan  150,0 40,1 35,0 47,0 27,9  

Renovering Skolhagenskolan P 120,0   10,0 30,0 20,0 

Ellagårdsskolan och Ellagårds förskola P 320,0     20,0 

Årliga anslag        

Förberedande investeringsutredningar F    1,3 1,3 1,3 

Renovering av grundskolor     10,0 75,0 75,0 

Renovering av förskolor     20,0 20,0 20,0 

Verksamhetsanpassning     3,0 3,0 4,0 

Summa investeringar    128,7 157,2 140,3 

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021 
P = Total budget är preliminär 

  
Ombyggnad Näsbydalskolan – Avser renovering av Näsbydalskolan samt 
idrottshall. 
  
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan – En befintlig skolbyggnad renoveras och den 
gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas. 
  
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan – För att tillgodose framtida behov av 
skolplatser byggs en ny byggnad. Skolans befintliga byggnader renoveras i 
samband med att framtida behov tillgodoses. 
  
Renovering Skolhagenskolan – Avser renovering av Skolhagenskolan. Total 
projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total 
projektbudget pågår. 
  
Ellagårdsskolan och Ellagårds förskola – Avser renovering och kapacitetsökning 
av Ellagårdsskolan och Ellagårds förskola. Förstudie pågår avseende projektets 
omfattning. Projektet samordnas med ombyggnationen av idrottshallen. Total 
projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total 
projektbudget pågår. 
  
Årliga anslag 
Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera 
olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten 2022 – 2023 
är sänkt med 0,6 mnkr jämfört med VP 2021. 
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Renovering av grundskolor – Årliga anslag för renovering av befintliga 
grundskolor. 
  
Renovering av förskolor – Årliga anslag för renovering av befintliga förskolor. 
  
Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre 
ombyggnationer finns årliga medel avsatta. 

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och 
näringslivsnämnden 

Investeringar Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan 

(mnkr)  budget 
tom 

2020 
2021 2022 2023 2024 

Renovering Tibble gymnasium P 120,0   20,0 30,0 20,0 

Renovering Åva gymnasium P 120,0   20,0 30,0 20,0 

Årliga anslag        

Verksamhetsanpassningar F    2,4 2,4 2,4 

Summa investeringar    42,4 62,4 42,4 

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021 
P = Total budget är preliminär 

  
Renovering Tibble gymnasium – Avser renovering av Tibble gymnasium. Total 
projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total 
projektbudget pågår. 
  
Renovering Åva gymnasium – Avser renovering av Åva gymnasium. Total 
projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total 
projektbudget pågår. 
  
Årliga anslag  
Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre 
ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Budgeten 2022-2023 är höjd med 2,8 
mnkr jämfört med VP 2021. 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2022-2024 beräknas 
att uppgå till 1 150,8 mnkr.  

  

Investeringar    Prognos Likviditetsplan 

(mnkr)    2021 2022 2023 2024 

Befintlig miljö    158,1 327,7 122,5 79,3 

Nya utbyggnadsområden    369,2 177,9 123,2 183,1 

Årliga anslag    82,4 89,3 100,7 95,9 

Justering*    -113,4 -148,8   

Summa investeringar    496,3 446,1 346,4 358,3 

*Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla 
projekt. Justeringen görs med 25% på totalnivå  eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer 
att påverkas av tidsförskjutningar. 

  
Stadsbyggnadsnämndens budget innehåller investeringar i befintlig miljö och nya 
utbyggnadsområden. Nedanstående sammanställningar visar pågående och 
planerade projekt inom Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. 
 
Projekten kan finansieras av externa aktörer genom markförsäljningar, gatu-
kostnadsersättningar, VA-intäkter, statliga bidrag eller genom 
exploateringsbidrag. Om inget annat anges i texten till projektet är investeringen 
skattefinansierad. 
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Investeringar i befintlig miljö 

Befintlig miljö Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan 

(mnkr)  budget tom 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Biblioteksgången P 50,0 4,5 0,0 27,5 17,0 1,0 

Cykelplan inkl. utbyggnad  173,0 75,4 6,0 7,5 7,5 7,5 

Kapacitetsförstärkningar VA Ö  11,8 50,0 142,6 74,2 49,6 

Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2 S 472,0 355,6 25,0 15,1 1,0  

Prästgårdsdammen (VA) F 16,0 0,0 0,3 15,4 0,3  

Täby Torg upprustning P 20,0 0,0 3,0 17,0   

Täbyvägen  11,0 0,0 5,5 5,5   

Nya bryggor för pendelbåtstrafik P 26,5 0,0 1,5 13,5 11,5  

Vikingavägen P 25,0 0,0  25,0   

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen  70,0 5,7 24,0 40,3   

GC-väg, grönytor och korsning kring simhall  14,0 0,0 6,0 8,0   

Laddstolpar N 1,5    1,5  

Ombyggnad väg och gata N 30,0   7,5 7,5 7,5 

Karby Gård utredning GC-väg N 0,8   0,8   

Rönningesjön strandpromenad N 4,0   2,0 2,0  

Midgårdsparken renovering av park och lekplats N 3,5     3,5 

Stora Marknadsvägen N,P 75,0     10,3 

Summa investeringar     327,7 122,5 79,4 

S = Total prognos är lägre än total budget 
F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021 
N = Ny investering i VP 2022 jämfört med VP 2021 
P = Total budget är preliminär 
Ö = Översyn av total projektbudget pågår 

 
Biblioteksgången – Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. 
Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom 
kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Total projektbudget har 
tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget 
pågår. 
  
Cykelplan inkl. utbyggnad – Avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen. 
Utöver det som Täby satsar på cykelbanor 2022 tillkommer statliga bidrag. 
  
Kapacitetsförstärkningar VA – Avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och 
pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektbudget har tagits 
fram i ett tidigt planeringsstadium och översyn om total projektbudget pågår. 
Projektet finansieras via VA-taxan. 
  
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2-Omfattar sträckorna Roslags-
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Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-
Kragstalund. SL svarar i huvudsak för att ta fram järnvägsplaner samt att 
projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. 
Kommunen ansvarar i huvudsak för att ta fram detaljplaner samt finansiera och 
genomföra vissa följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och 
cykelvägnät samt infartsparkeringar. Total prognos är 75,3 mnkr lägre än total 
budget. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag. 
  
Prästgårdsdammen – Avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Budgeten är 
höjd med 4,5 mnkr jämfört med VP 2021. 
  
Täby Torg upprustning – Projektet avser en upprustning av Täby torg. Total 
projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total 
projektbudget pågår. 
  
Täbyvägen – Projektet avser att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på 
Täbyvägen. 
  
Nya bryggor för pendelbåtstrafik – Projektet avser att anlägga två bryggor för att 
möjliggöra båtpendling. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt 
planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. 
  
Vikingavägen – Projektet avser att öka framkomligheten samt förbättra 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Total projektbudget har tagits fram i ett 
tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. 
  
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen – Avser att skapa en trafiksäker 
tillgänglighet under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal. Utbyggnad 
av tunnel startar 2021 och fortsätter 2022. 
  
GC3-väg, grönytor och korsning kring simhall - Projekt avser att se över 
korsningen Stora marknadsvägen/Kemistvägen för att säkerställa trafikering av 
nya Simhallen, Norrorts bussdepå och utrymningsväg för räddningstjänsten. I 
projektet ingår även gräsytor längs Stora marknadsvägen samt trafiksignaler. 
  
Laddstolpar – Projekt avser uppförande av laddstolpar tillgängliga för 
allmänheten. Investeringen är ny i VP 2022. 
  
Ombyggnad väg och gata – Projektet avser ombyggnation av gator. Gatorna som 
ingår är Stockholmsvägen, Centralvägen, Vedettvägen och Furuvägen och 
projekten utförs under 2022-2026. Investeringen är ny i VP 2022. 
  
Karby Gård utredning GC-väg – Projektet avser en utredning om gång och 
cykelväg till Broby. Investeringen är ny i VP 2022. 
  
Rönningesjön strandpromenad – Projektet innebär en översyn av 
strandpromenaden med fokus på sträckor med dräneringsproblematik och 

                                                      
3 GC-väg = Gång och Cykelväg 
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undermåligt markmaterial. Investeringen är ny i VP 2022. 
  
Midgårdsparken park och lekplats – Projektet avser komplettering och utveckling 
av lekplatsen samt utveckling av parkens rekreativa värden. Investeringen är ny i 
VP 2022. 
  
Stora Marknadsvägen – Avser kapacitetshöjande åtgärder på marknadsvägen. 
Investeringen är ny i VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt 
planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. 

Investeringar i nya utbyggnadsområden 

Nya utbyggnadsområden Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan 

(mnkr)  budget tom 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Arninge centrum F 79,9 29,1 9,9 6,0 11,6 23,3 

VA Arninge centrum  30,1 1,1 0,0 29,0   

Arninge station F 257,2 130,7 104,1 22,4   

VA Arninge station  42,8 25,9 16,4 0,5   

Hägerneholm F 110,0 87,5 9,5 2,0 2,0 1,0 

VA Hägerneholm  20,0 17,0 3,0    

Roslags Näsby  558,8 301,7 10,5 23,9 27,8 34,0 

VA Roslags Näsby  48,2 2,2 46,0    

Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 
(Djursholmsvägen) 

F 119,5 64,8 35,0 19,7   

VA Näsby Slottsområde  40,5 25,5 15,0    

Strömmingen  23,0 0,0 0,3 1,4 3,5 6,9 

Tornugglan  4,0 0,0 2,0   2,0 

Viggbyholm 74:2  26,0 6,4 12,0 1,6 4,0 2,0 

Ullnabacken P 30,0 0,0   5,0 25,0 

Täby park Ö,P  376,7 102,5 71,4 69,3 66,7 

Bergtorps Verksamhetsområde N,P 10,0     10,0 

Trädgårdsmästaren och Tråget, Ella gård N,P 2,0     2,0 

Flygkompassen 1 mfl, Fenan 1 N,P 5,0     5,0 

Sågtorp 2 N,P 5,2     5,2 

Summa investeringar     177,9 123,2 183,1 

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021 
N = Ny investering i VP 2022 jämfört med VP 2021 
P = Total budget är preliminär 
Ö = Översyn av total projektbudget pågår 

 
Arninge centrum- Avser utveckling och planering för handel och arbetsplatser 
inom Arninge centrum. Inom projektet kommer allmänna anläggningar såsom 
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vägar och VA att byggas ut och byggas om. Under 2022 sker fortsatt planerings- 
och projekteringsarbete samt utbyggnad. Den totala projektbudgeten är 
oförändrad för Arninge centrum och Arninge station. Projektet har delats upp på 
två projekt och en omfördelning har skett mellan projekten. Projektet finansieras 
delvis av gatukostnadsersättning och VA-intäkter. 
  
Arninge station – Avser byggande av en ny station tillsammans med Trafikverket 
och Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Byggnationen påbörjades 2019 och 
pågår till och med 2022 och inkluderar även förlängning av Måttbandsvägen 
samt byggnation av entrégata vid station samt ett huvudstråk för vatten- och 
avlopp. Den totala projektbudgeten är oförändrad för Arninge centrum och 
Arninge station. Projektet har delats upp på två projekt och en omfördelning har 
skett mellan projekten. Projektet finansieras delvis gemensamt genom ett 
genomförandeavtal mellan kommunen, Trafikverket, Trafikförvaltningen samt av 
Österåker, Vallentuna, Norrtälje och Vaxholms kommun och delvis genom 
särskilda stadsbidrag, gatukostnadsersättning och VA-intäkter. 
  
Hägerneholm – Avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1 200 
bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga 
och bygga ut gator, VA och torg. Under 2022 kommer garanti- och 
avslutningsarbeten ske. Budgeten är sänkt med 18 mnkr jämfört med VP 2021. 
Projektet finansieras främst av gatukostnadsersättning och VA-intäkter. 
  
Roslags-Näsby – Avser att utifrån laga kraft vunnen detaljplan möjliggöra 
uppförande av ca 1 500 bostäder samt arbetsplatser och förskola. Kommunen 
har tagit fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projekterat för att 
möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen 
planerar och genomför delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. 
Under 2022 pågår utbyggnad av allmänna anläggningar. Projektet finansieras 
helt av markförsäljning, ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar m.m. 
  
Näsby slott – Avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar 
till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder samt ett vård- och 
omsorgsboende. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser och 
exploatören bekostar detta. Under 2022 sker fortsatt utbyggnad av området. 
Projektet finansieras huvudsakligen genom gatukostnadsersättningar och VA-
intäkter. 
  
Strömmingen – Avser utbyggnad av allmän plats och VA. Projektet finansieras i 
sin helhet av gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter för VA. 
  
Tornugglan – Projektet avser utbyggnad av allmän plats och finansieras i sin 
helhet av gatukostnadsersättning. 
  
Viggbyholm 74:2 –Avser investeringar kopplade till detaljplan för att möjliggöra 
byggnation av verksamhetslokaler och bostadsbebyggelse. Kommunen ansvarar 
tillsammans med exploatörer för projektering och byggnation av allmänna 
anläggningar. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Projektet 
finansieras av markförsäljning, planintäkter, gatukostnadsersättningar och VA-
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intäkter. 
  
Ullnabacken – Avser investeringar kopplade till detaljplan för rekreationsändamål 
samt utbyggnad av allmänna anläggningar. Total projektbudget har tagits fram i 
ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. 
  
Täby Park – Avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av 
bostäder och verksamheter för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och 
vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad 
av bostäder och verksamheter samt planera och genomföra kommunens delar av 
infrastrukturen inom och i anslutning till området. 
  
De två första detaljplanerna med ca 2 200 bostäder och verksamhetslokaler vann 
laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- och VA-arbeten samt stationär 
sopsug påbörjades 2018. Färdigställande av allmän plats, VA, och sopsug sker 
succesivt under året. Inflyttning påbörjades under 2020 och fortsätter under 2021 
vilket medför kostnader för provisorier och trafikomläggningar. 
  
Detaljplan 5 förväntas antas under slutet av 2021 och arbete med detaljplan 4 
förväntas påbörjas under 2021. 
  
Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och översyn av 
total projektbudget pågår.  Projektet finansieras delvis av markförsäljning, 
exploateringsbidrag, VA- och avfallsintäkter m.m. 
  
Bergtorps verksamhetsområde – Avser utbyggnad av industrigata. Projektet 
finansieras delvis via gatukostnadsersättning. Investeringen är ny i VP 2022. 
Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om 
total projektbudget pågår. 
  
Trädgårdsmästaren och Tråget, Ella gård– Avser byggnation av gångbana. 
Projektet finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning. Investeringen är ny i 
VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och 
utredning om total projektbudget pågår. 
  
Flygkompassen 1 mfl, Fenan 1 – Avser utbyggnad av allmän plats. Projekt 
finansieras i sin helhet av gatukostnadsersättning. Investeringen är ny i VP 2022. 
Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om 
total projektbudget pågår. 
  
Sågtorp 2 – Avser investeringar kopplade till detaljplan i Roslags-Näsby med 
syfte att möjliggöra uppförande av omkring 350 bostäder, 
studentlägenheter/forskarbostäder och kontor samt förskola. Investeringen är ny i 
VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och 
utredning om total projektbudget pågår. 
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Årliga anslag 

Årliga anslag    Prognos Likviditetsplan 

(mnkr)   Not 2021 2022 2023 2024 

Stadsmiljö, lek och aktivitet    3,2 3,2 4,0 4,0 

Belysning    11,2 11,2 11,2 11,2 

Tillgänglighet    3,2 3,2 3,2 3,2 

Reinvestering gata, brounderhåll   F 19,2 25,0 25,0 25,0 

Trygghetsanslag    0,8 0,8 0,8 0,8 

Investeringar Avfall   F 2,0 5,0 2,5 2,0 

Mindre projekt i befintlig miljö   F 4,0 4,6 4,7 4,3 

Trafik och framkomlighet    16,0 16,0 16,0 16,0 

Reinvestering VA   F 22,0 18,0 18,0 18,0 

Dagvattenreningsanläggning   F 0,0 1,5 14,5 10,6 

Inventarier    0,8 0,8 0,8 0,8 

Summa investeringar    82,4 89,3 100,7 95,9 

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021 

  
Årliga anslag följs inte upp mot total projektbudget då budgeten är årlig. 
  
Stadsmiljö, lek och aktivitet – Avser fortsatt reinvestering i lekplatser, 
aktivitetsytor och mindre stadsmiljöprojekt. Budgeten avser upprustning och 
löpande mindre reinvesteringar på olika lekplatser och aktivitetsytor runt om i 
kommunen. 
  
Belysning – Avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa ökad trygghet, 
säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en ökad skönhet 
och stadsmässighet. Projektet innefattar även utbyte till mer energieffektiva 
ljuskällor samt reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning. 
  
Tillgänglighet – Avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö så att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. 
Medel avsätts för tillgänglighetsanpassning i parker och viktiga promenadstråk. 
  
Reinvestering gata och brounderhåll – Avser att bibehålla god standard på 
gångbanor, cykelbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Budgeten 
2022-2023 är höjd med 10,0 mnkr jämfört med VP 2021. 
  
Trygghetsanslag – Avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den 
fysiska miljön tryggare. I projektet ingår tunnelupprustningar, som syftar till att 
göra Täbys gång- och cykeltunnlar tryggare genom olika fysiska åtgärder, till 
exempel genom belysning och utsmyckning i enlighet med framtagen 
tunnelstrategi. 
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Investeringar avfall – Avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och 
övrigt avfall. Budgeten inkluderar även införandet av digital tömningsregistrering. 
Finansiering av kapitalkostnader sker via avfallstaxan. Budgeten 2022-2023 är 
höjd med 3,5 mnkr jämfört med VP 2021. 
  
Mindre projekt i befintlig miljö – Avser en rad mindre projekt inom upprustning av 
parker gator med mera. Budgeten 2022-2023 är höjd med 1,3 mnkr jämfört med 
VP 2021. 
  
Trafik och framkomlighet – avser arbetet med ökad trafiksäkerhet och bättre 
framkomlighet. Projektet ska säkerställa att trafikstyrning och trafikanalyser görs i 
tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid så att tillväxt och trafiklösningar 
hänger ihop och negativa trafikeffekter minimeras. 
  
Reinvestering vatten och avlopp (VA) – I reinvesteringar ingår renovering av 
vatten-, spill- och dagvattenledningar och återställningsarbeten efter dessa, samt 
vissa pumpstations-och tunnelåtgärder. 
  
Dagvattenreningsanläggning – Avser investeringar i nya anläggningar samt 
reinvestering i befintliga. 
  
I verksamhetsplan 2021 var ovanstående VA-projekt sammanslagna till 
investeringar VA. En uppdelning har gjorts och projektbudgeten för 2022 har 
minskats med 2,5 mnkr jämfört med VP21. Budgeten för 2023 är höjd med 
10,5 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2021 
  
Inventarier – i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov förnya 
inventarier. 

Övriga nämnder 

I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier inom nämnderna. 
 

Investeringar i inventarier på nämnderna Likviditetsplan 

(mnkr) 2022 2023 2024 

Kultur- och fritidsnämnden 5,7 8,4 1,6 

Socialnämnden 18,0 4,0 4,0 

Barn- och grundskolenämnden 8,0 8,0 4,0 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 2,2 2,2 2,2 

Summa investeringar 33,9 22,6 11,8 

Kultur- och fritidsnämnden – nämndens inventariebudget är högre 2022 och 2023 
på grund av planerat tillträde till den nya simhallen 2022 och motorikhallen 2023. 
  
Socialnämnden – nämndens inventariebudget är högre 2022 på grund av 
inventarieinköp till ett nytt äldreboende. 
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Barn- och grundskolenämnden – nämndens inventariebudget är högre under 
åren 2022 - 2023 till följd av succesiv inflyttning kopplad till nybyggnationen och 
renoveringen av Viggbyskolan. 
 
Gymnasie- och näringslivsnämnden – nämndens inventariebudget är på samma 
nivå per år. 
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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. 
 
Uppdrag 2019: 

 En utredning med syfte att utvärdera Kontaktcenter och för att uppnå en högre 
servicenivå ska genomföras 
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 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 
ytterligare ca 30 mkr i skatteutjämning, totalt skulle Täbyborna därmed betala nästan en halv 
miljard till skatteutjämningssystemet. 
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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. 
 
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 
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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 
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 
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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 
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. 
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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, 
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 
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 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: 

 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 
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 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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 

 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 
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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 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 
 
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 
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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 
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 
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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 

 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 
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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 
 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 för 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).    

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 säkerställa fortsatt ut-
veckling mot den förväntade målbilden om att uppnå högre servicenivå. 
 
Utifrån utvärderingens rekommendation har ett förbättringsarbete påbörjats som bl.a. innebär nya målbilder, en lö-
pande kundundersökning, höjning av servicenivån, förbättrade ärendehanteringsprocesser, ny dialogmodell tillsam-
mans med verksamheterna m.m. 
 
Förbättringsarbetet har fortsatt under 2020. 

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 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Underhållsplaner för samtliga kommunägda fastigheter har tagits fram och utgör underlag för planering 
av framtida åtgärder och prioriteringar. 

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 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Kontroller av vägarbeten har ökat från och med 2020, inklusive kontroll att tydlig skyltning finns vid väg-
arbeten. Därmed har arbetet på Täbys vägar blivit säkrare och framkomligheten och informationen om pågående ar-
bete i samband med trafikavstängningar har förbättrats. 

 

I verksamhetsplan för 2021 anges att fortsatt fokus på service och framkomlighet, främst vad gäller gatuarbeten och 
cykel, är ett högprioriterat uppdrag för 2021. 

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 man-
datperioden 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. Systematisk uppföljning av 
avtal och tillsyn utvecklas, vilket ska bidra till kvalitetsutveckling oavsett regi. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

KS Bemötande och service till Täbybor ska 
bli bättre. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Frågan var högprioriterad under 2019 och är det även under 2020. 
 
I syfte att öka kommunens service och bemötande är ett flertal aktiviteter påbörjade (och avslutade), bl.a. SKR-utbild-
ningen ”Förenkla - helt enkelt”, ny ärende-hanteringsprocess, åtgärder för att underlätta för företagare m.m. 

SON En utredning om hemtjänstens ersätt-
ningssystem ska genomföras. 

2019-01-07 
2019-06-12 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar I juni 2019 presenterades resultaten av utredning om hemtjänstens ersättningssystem för socialnämn-
den. Utredningen kunde inte påvisa några säkerställda samband mellan hemtjänstens ersättningssystem och brukar-
nas upplevelse av kvalitet. 
 
Rapporten föreslog utveckling av information till utförare om ersättningsmodellen. 

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 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Kommunledningskontoret har beställt en analys av kommunens centrala administration som presentera-
des på kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2020. Analysen visade att kommunen inte avviker kostnadsmäss-
igt jämfört med jämförbara kommuner när det kommer till administrativa resurser per 1 000 invånare. 
 
Nivån på administrationen bör dock sättas utifrån Täbys ambition och behov, och då är jämförelser med andra kom-
muner en del i underlaget som analyseras. Utredningen kommer vara en del i den prioritering som görs årligen i bud-
getprocessen. 
 

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

2019-05-06 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Infrastrukturutbyggnad i samband med exploateringsprojekten har under året finansierats 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 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Förhållningssätt med fokus på hållbarhet och förbättrad service som beaktas i all planering och i alla pro-
jekt. 
 
Kommunen bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla och effektivisera processer och arbetssätt i syfte att för-
bättra och effektivisera servicen gentemot kommuninvånarna, bland annat genom att införa digitala ansökningar inom 
en rad områden. 
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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 I mars 2020 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att bygga om delar av kulturhusets plan 4 till 
musikskolelokaler. Enligt plan ska ombyggnationen vara klar i början av 2021. 

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 Det sker en löpande utveckling av teatern. 
 
Den tillgänglighetsanpassning som påbörjades 2019 har slutförts och utbudet av direktsänd kultur har utvecklats till att 
även omfatta dansföreställningar. 
 
Med anledning av covid-19 har flera föreställningar fått ställas in under året.  

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

2021-01-01 
2021-12-31 

 Ej påbörjad 

Kommentar I verksamhetsplan för 2021 anges att denna fråga är högprioriterad för 2021. 
 
Uppdraget kommer att påbörjas under år 2021. I ett första skede kommer en förstudie att genomföras. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år medel för att stötta föreningar som verkar inom det kulturella 
området.  För 2020 har nämnden beslutat att fördela verksamhetsbidrag till tolv föreningar. 
 
Kommunen för regelbundet dialog med kulturföreningar om bland annat deltagande vid olika arrangemang. 

KS 
KFN 

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

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Renovering av huvudbyggnadens fasad färdigställdes i september 2020. 
 
En förening erhåller verksamhetsbidrag från nämnden för att bedriva verksamhet i huvudbyggnaden och Västra fly-
geln. Föreningen anordnar bland annat konstutställningar, kurser och musikkvällar. 

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 Entrén till Runriket har rustats upp med nya skyltar. Åtgärder avseende vegetation, belysning och andra 
delar på platsen planeras till 2021. 
 
Lärarhandledning avseende Runriket för skolor finns tillgänglig på kommunens hemsida och skolguidningar genom-
förs i samarbete med Stockholms läns museum. Hösten 2020 gjordes en ny, mer tillgänglighetsanpassad hemsida för 
Runriket. 
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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 habiliteringsersätt-
ningen ska i sammanhanget övervä-
gas. 

2019-01-01 
2019-05-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Under 2019 reviderades modellen för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 
(KBF) genom borttag av tak för KBF. Detta ger en positiv effekt då brukare med låg inkomst och hög hyra inte be-
hövt ansöka om ekonomiskt bistånd. 

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

2019-01-07 
2019-05-15 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Socialnämndens utredning visade att alternativa driftformer inte skulle generera nya platser i närtid då 
bland annat intresset från marknaden är osäkert. Frågan föranleder i nuläget därmed inte några ytterligare åtgärder. 
 
Behovet av bostäder med särskild service redovisas i den årliga behovsprognos som utgör ett underlag i den kom-
munövergripande boendeplaneringen. 

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

2021-01-01 
2022-12-31 

 Ej påbörjad 

Kommentar I VP 2021 anges "Öka incitament för att driva högkvalitativ äldreomsorg, översyn av rörlig ersättning" 
som ett högprioriterat uppdrag för 2021. 
 
Uppdraget kommer att påbörjas under 2021 och ett förslag kommer att presenteras i slutet av 2021 (nov/dec). 

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 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Socialnämndens samverkan med näringslivet avseende sysselsättning för personer med funktionsned-
sättning fortsätter. Dock har arbetet med att minimera smittspridning av covid-19 inneburit att färre personer haft 
möjlighet att genomföra praktik under året. 

KFN Utveckla möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att utöva 
kultur och idrott. Täby kulturskola ska 
vara öppen för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning. 

2019-01-01 
2020-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Kultur och fritid bedriver Träffpunkten, en öppen mötesplats för personer 21 år och uppåt med funkt-
ionsvariationer. Träffpunkten har behövt hålla stängt delar under året pga. covid-19. Verksamheten bedriver också 
Oasen, en mötesplats för målgruppen 13-21 år med funktionsvariation med beslut. 
 
Kulturskolan kommer att göra en utredning avseende kulturskola för barn och ungdomar med funktionsvariationer. 
Biblioteket har gjort en inventering av all kommunikation och fysiska lokaler i syfte att öka tillgängligheten för perso-
ner med funktionsnedsättning. 



 VP 22 - bilaga 2 
  

 

5(28) 

Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Täby kommun kommer fortsatt vara medlemmar i Funkisglädje under nuvarande mandatperiod. Syftet 
med Funkisglädje är att bedriva stödjande arbete inom kultur, idrott och fritid för personer med funktionsvariationer. 

SON För att underlätta för sökande ska be-
hovet av en funktion för koordination 
av insatser utredas. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar En omvärldsbevakning har påbörjats och kommer att fortsätta under 2021. 

Idrott och fritid 

Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

KFN Täby friluftsområden ska fortsätta ut-
vecklas i enlighet med Friluftspro-
grammet. Däribland nytt elljusspår i 
Skavlöten/Täby IP och förbättrade 
spår och belysning vid Erikslund och 
Ella gård. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar En utredning avseende insatser och utvecklingsområden i enlighet med friluftsprogrammet pågår. En 
plan för nytt elljusspår vid Täby IP är framtagen. 
 
En utredning kopplat till investeringsmedel för belysning och förbättrade spår är genomförd avseende Erikslund och 
Ella gård, för vilket investeringsmedel finnas avsatta för 2021. 

KFN Kommunens behov av idrottshallar 
och idrottsplatser ska inventeras i dia-
log med föreningarna. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har under 2020 beslutat om en anläggningsplan för 
idrottsanläggningar. Planen kommer att ligga till grund för åtgärder och prioriteringar vad gäller både upprustning av 
befintliga lokaler och vid planering av nya anläggningar. 
 
Planen kommer att revideras årligen. Den första revideringen gjordes i december 2020. 

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

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar I kommunens verksamhetsplan för 2019 angavs det att aktivitetsstödet skulle öka. Kultur- och fritids-
nämndens budget för 2019 utökades därför med 2 mnkr för detta ändamål. Ökningen kvarstod under 2020. 

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

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar 2019 utökades kultur- och fritidsnämndens budget för aktivitetsbidrag med 1,4 mnkr. Utökningen har 
använts till bidrag för aktivitetsbidrag kopplat till deltagartillfällen. 
 
Nämndens totala budget för aktivitetsstöd till barn- och ungdomsidrott ökade från 6,6 mnkr till 8 mnkr och var kvar 
på den nivån under 2020. 

KS En ny motorik- och gymnastikhall ska 
anläggas på lämplig plats i kommu-
nen. Den nya hallen ska även vara an-
passad för funktionsnedsatta. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar En förstudie avseende motorikhall vid Täby IP har påbörjats. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

KS En ny simhall kommer anläggas och 
ges fortsatt prioritet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Projektet är i genomförandefasen med planerat färdigställande i slutet av 2022. 

KS Tibblevallen ska renoveras för att i det 
korta perspektivet hålla nödvändig 
standard. Anläggningens framtida 
skick och placering ska särskilt utre-
das. 

2019-01-01 
2020-06-30 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Renovering och modernisering av Tibblevallen genomfördes under 2020. 

KS Ytterligare en s k ”friplass” ska anläg-
gas i kommunen. En friplass är en fri-
idrottsarena 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 Det finns inga investeringsmedel avsatta för detta för 2021. En undersökning pågår för närvarande 
om uppdraget ska genomföras eller ej. 

KFN För nya idrottsanläggningar ska sam-
verkan ske med närliggande kommu-
ner, 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, t.ex. FSKF, och bevakar kontinuerligt frågan. Täby ingår även i en reg-
ional samverkan kring Gokart-bana och tider i ishallar. 
 
Det finns även planer på att utreda förutsättningar för regionalt samarbete rörande den nya simhallen. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Renovering av Rösjöbadet, Ängsholmsbadet, Näsaängsbadet och Hägernäsbadet har genomförts, 
bl.a. i form av upprustning av bryggor. 
 
Lämpliga platser för tillgänglighetsanpassade ramper har utretts, men finansieringsfrågan är inte klargjord. Satsning 
på renhållning och skötsel genomfördes under sommaren 2020.  

SBN En fritt tillgänglig båtramp ska anläg-
gas i kommunen (Stora Värtan). Det 
rörliga båtlivet ska värnas, fortsatt ut-
veckling av hamnanläggningar. 

2019-01-01 
2021-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar En utredning av möjlig lokalisering av båtramp pågår och beräknas vara klar under första halvåret 
2021. Byte av samtliga brygganläggningar i Viggbyholms båthamn genomfördes under 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 genomfördes under 2019. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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

2020-01-01 
2021-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Privat service har möjliggjorts på Ängsholmsbadet gällande uthyrning, utbildning och evenemang kopp-
lat till vattensport. 
 
Verksamheten kommer fortsätta att eftersträva att skapa privat service vid allmänna platser. 

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

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Under 2020 färdigställdes upprustning av utegymmen vid Skavlöten och Täby IP och ett nytt utegym 
anlades i Enhagsparken. Därtill har även besiktning av alla utegym utförts och en investeringsplan är framtagen. 
 
Under 2021 planeras ett nytt utegym i Skarpängsparken att anläggas och belysningen på befintliga utegym kommer 
att ses över. 

KFN Kommunens samverkan med det lo-
kala föreningslivet ska utvecklas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Samverkan med det lokala föreningslivet pågår inom flera områden, bland annat genom bidragsgivning 
och vid olika arrangemang. 
 
I samband med covid-19 har kultur och fritid haft nära dialog med föreningar i kommunen. Två enkäter har även 
skickats ut under 2020 för att undersöka pandemins effekter på föreningarnas verksamhet och ekonomi. Arbetet har 
bland annat resulterat i inrättandet av två temporära, ekonomiska stödformer för föreningar i kommunen. 

 

KS Ullnabackens öppnande ska priorite-
ras. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Kommunen inväntar att avslutningsplanen för deponin ska vinna laga kraft för att kunna upprätta detalj-
plan. Avslutningsplanen är återförvisad för ny handläggning hos Länsstyrelsen. Verksamhetsutövaren har lämnat 
handlingar till Länsstyrelsen. Avslutning av deponin bedöms ta minst två år efter att avslutningsplanen vunnit laga 
kraft. 
 
En preliminär projektbudget är framtagen och finns med i investeringsplan åren 2022 och 2023. Medlen avser fram-
tagande av detaljplan för rekreationsändamål samt utbyggnad av allmänna anläggningar. Total projektbudget har 
tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.  

Valfrihet och kvalitet 

Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende 
Start- och slutda-
tum 

Status 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet fortgår och utvecklas. Planering är bl.a. 
påbörjad för en förändrad mötesstruktur för alla huvudmän i kommunen. 
 
Inom social omsorg reviderades valfrihetssystemen för särskilt boende och hemtjänst under 2019 i syfte att förtyd-
liga och förenkla samt lyfta frågor av mer principiell karaktär. Former för kontinuerliga möten med utförare har åter-
tagits. Under 2020 har telefon- och Skypemöten genomförts med samtliga utförare. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende 
Start- och slutda-
tum 

Status 

KS Politiskt satta kvalitetsmål ska ha 
samma vikt inom den kommunala or-
ganisationen som budget- och eko-
nomimål. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar I VP-arbetet för 2020 och framåt har tydligare krav på kvalitets- och servicemål ställts.  

KS Kommunen ska upprätta en matpo-
licy. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt plan 

Kommentar Frågan handlar om att öka styrningen av de matupphandlingar som kommunen genomför t.ex. med 
avseende på näringsinnehåll i den mat som levereras. Ingen särskild matpolicy kommer att tas fram. 
 
En ny mat- och kvalitetspeng om totalt 5 mkr införs för 2021 och syftar till att främja verksamheter som serverar en 
bra och god mat. Närproducerad och miljövänlig mat ska särskilt uppmuntras. Detta rapporteras som ett särskilt 
uppdrag. 

KS                                   Förutsättningar                                            2021-01-01                   Pågående enligt                                                                                                 

                                        för kvalitetspeng mat                                  2021-12-31                       plan 

                                        ska utredas   

 

Kommentar Nytt uppdrag i verksamhetsplan för 2021. 
 
Utredning pågår. Modell för fördelning tas upp i kommunstyrelsen i maj. 
 
Syftet med kvalitetspengen är att uppmuntra utförare som verkar i Täby att åstadkomma kvalitetsförbättringar som 
förbättrar matupplevelsen för invånare i Täby. Modellen för fördelning ska utformas så att utförare som uppnår hög 
nöjdhet med måltidsupplevelsen tilldelas kvalitetspeng. Modellen kan innehålla mer än en nivå, där en utförare som 
uppnår ett lägre resultat får ett mindre belopp. 
 
Verksamheter som omfattas: särskilt boende för äldre, daglig verksamhet för äldre och för personer med funktions-
nedsättning, förskolor, grund- och gymnasieskolor. Verksamheterna ska vara belägna inom Täbys geografiska 
gränser. Hela beloppet som är avsatt för 2021, 5 miljoner sek (KS-budget) ska fördelas mellan de utförare som 
uppfyller nivåerna i föreslagen modell. 
 
Som grund för fördelningen ska resultat i befintliga brukarundersökningar användas. Om resultat saknas kommer 
kvalitetspengen införas successivt. 

KS                                 

 

Effektiv lokalförvaltning -  ökade in-
satser                     

  2021-01-01 
  2021-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Nytt uppdrag i verksamhetsplan för 2021. 

 

Då budget för planerat underhåll utökats år 2021 pågår och planeras utökade underhållsinsatser i fastighetsbestån-
det utifrån gällande underhållsplaner. 

SBN Den generella datumparkeringen ska 
avskaffas 

2021-01-01 
2021-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Nytt uppdrag i verksamhetsplan för 2021. 

 

Arbetet är i uppstartsfasen och förutspås vara omfattande både geografiskt och vad gäller anpassning av gällande 
regelverket för samtliga lokalgator i kommunen. Arbetet kan bli kostsamt beroende på bl.a. skyltning.  
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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 sam-
arbete med Polismyndigheten. Patrul-
leringen ska vara omfattande under 
semestertider eller när många är bort-
resta. Villaområden och lokala cent-
rum ska ingå i bevakningen. Täby 
Centrums närområde ska särskilt prio-
riteras. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar En utredning är genomförd och förslagen beslutades i kommunfullmäktige i juni 2020. Där anges bland 
annat att kommunen nu startar en tvåårig försöksverksamhet med två projektanställda kommunvakter. 

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

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Under 2019 genomfördes en utredning där en föreningsdriven modell föreslogs för att öka engage-
manget för nattvandringar. Modellen har antagits av kultur- och fritidsnämnden och en prövoperiod inleddes i april 
2020. 
 
Den nya föreningsmodellen har fungerat väl under våren och hösten och uppslutningen har varit god. Med start i 
mars 2021 kommer föreningsmodellen för nattvandring att utökas till två gånger i veckan, fredagar och lördagar. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Tjänstepersoner från kommunen har under året haft regelbundna avstämningar med Grannsamver-
kans utvecklingsgrupp för att tillsammans vidareutveckla och samordna insatser och aktiviteter som verkar brotts- 
och inbrottsförebyggande. 

SON Det ska göras en bedömning om det 
finns behov av att förstärka fältverk-
samheten med ytterligare en tjänst un-
der 2019-2020. 

2019-05-08 
2019-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Under 2020 prövas nuvarande bemanning med tre tjänster inom fältverksamheten i enlighet med tidi-
gare beslut i socialnämndens. 
 
Utvärderingen av fältverksamheten fann dessutom att en handlingsplan bör tas fram för kommunens gemensamma 
förebyggande arbete varpå en utveckling av den interna samverkan pågår. 

KS 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. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Trygghetsarbete sker löpande och trygghetsskapande åtgärder genomförs årligen till följd av utförda 
trygghetsvandringar i befintliga stadsdelar. 
 
I stadsutvecklingsprojekt och strategiska projekt skapas förutsättningar för levande stadsdelar och trygga miljöer. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

SBN I enlighet med tunnelstrategin ska 
gångtunnlar vara belysta och trygga. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Under 2020 har fyra gångtunnlar renoverats. Renovering av tunnlar vid Tibble pågår och färdigställs 
under våren 2021. Renovering av tunnel under Arningevägen genomförs under 2021. 
 
Minst två tunnlar ska åtgärdas årligen enligt tunnelstrategin. 

SBN Nolltolerans mot nedskräpning och 
skadegörelse såsom klotter. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Statistik för år 2019 och 2020 visar att merparten av klotter som har uppkommit i kommunen har sane-
rats inom 48 timmar efter felanmälan. 

SBN Papperskorgar ska underhållas och 
finnas på rätt plats och i rätt antal. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad 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 Statistik från kommunens driftenhet visar att antalet anmälda klotterärenden i kommunen i stort sett är 
oförändrat i jämförelse med samma period år 2019 (1 jan - 30 nov). Detta avser klotter i den offentliga miljön samt 
på kommunala fastigheter/objekt. 

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. Utvärdering av 
åtgärderna genomfördes under hösten 2020. 
 
2020 fick Täby ett särskilt hedersomnämnande av SHIFT, Trivectors årliga kommunrankning, för arbete med trygga 
och hållbara skolvägar under många år. 

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

2019-01-01 
2020-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Datainspektionen gav i november år 2020 tillstånd för kameraövervakning på Täby torg. Tillståndet för 
kamerabevakning på Täby torg gäller lördagar och söndagar 00.00-04.00. 
 
Kommunen arbetar nu för att säkerställa inköp av kameror samt säkerställa organisation för hur arbetet med kame-
rabevakning ska bedrivas tillsammans med polisen och bevakningsföretag. 
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Förskolan 

Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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

2019-01-01 
2019-12-31 

 Pågående med 
avvikelse 

Kommentar En utredning är genomförd och en rapport är framtagen som ett underlag för beslut om att se över kri-
terierna för tilldelning av kvalitetspeng i förskolan. Rapporten baseras på forskning om kvalitet i förskolan, dialog 
med huvudmän från förskolor i kommunen, beprövad erfarenhet samt en juridisk rättsutredning. 
 
Rapporten är klar sedan juni 2020 att presenteras för barn- och grundskolenämnden när de önskar att den går upp i 
nämnd. 

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 öv-
riga norrortskommuner. 

2019-01-01 
2019-12-12 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Barn - och grundskolenämnden beslutade under 2019 att finansiera en satsning där sju barnskötare i 
kommunen ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare på distans. 
 
Medlen i satsningen går till vikarieersättning. All förskoleverksamhet inom kommunen oavsett huvudman ska erbju-
das att ta del av satsningen. 

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

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar En utredning har genomförts för att utreda olika möjliga förändringar av deltidspengen. 
 
Utredningen resulterade i fyra olika alternativ och presenterades för barn- och grundskolenämnden den 17 oktober 
2019. 

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

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Det pågår ett ständigt arbete för att stärka service och bemötande och skapa gott företagsklimat samt 
att tillse att det finns många utförare att välja mellan. 

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 förskolorna och kvalitets-
granska de kommunala förskolorna. 
 
På grund av covid-19 har inga tillsynsbesök genomförts under 2020 efter vecka 8. Regelbunden tillsyn har genom-
förts på distans genom granskning av dokument. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Samarbete mellan barnhälsan (barnavårdscentralerna) och öppna förskolan är väletablerat och utveck-
lat med bland annat gemensamt ledda föräldrasamtalsgrupper. 
 
För att öka samarbetet ytterligare planeras BVC att bjudas in till möten då samtliga utförare från kommunala och 
fristående förskolor träffas. 

BGN Öppna förskolans verksamhet ska vär-
nas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar 

Öppna förskolan är öppen fem dagar i veckan med ett varierat program. 

Under 2020 har utomhusverksamheter samt digitala aktiviteter utvecklats ytterligare för att undvika smittspridning i 
samband med covid-19. 

BGN Förskolorna ska uppmuntras att till-
sammans med kommunen utveckla lo-
kaler och utemiljöer för att skapa 
bästa förutsättningar för högre kvalitet 
i verksamheterna. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar 

En revidering av kommunens verksamhetsprogram för tillgängliga läromiljöer är genomförd för att möjliggöra till-
gängliga, ändamålsenliga och effektiva skollokaler. 

Programmet kommer att fortsätta utvecklas med stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens program för att ut-
veckla lärmiljöer. 

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 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar En utredning är genomförd och en rapport är framtagen som ett underlag för beslut om att införa en 
kvalitetspeng i grundskolan. Syftet är att stimulera skolorna att utveckla sin undervisningskvalitet så att fler elever 
når högre måluppfyllelse. 
 
Barn- och grundskolenämnden beslutade den 16 september 2020 att införa en kvalitetspeng. 

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 
tydliga 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 utarbetade under med-
verkan av eleverna och företrädare för vårdnadshavarna. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

BGN Varje elev och förälder/vårdnadsha-
vare ska underteckna att de har tagit 
del av information om skolans ord-
nings- och trivselregler. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Under hösten har utbildningsledningen tagit fram en gemensam mall för ordningsreglerna där elever 
och vårdnadshavare kan skriva under att de tagit del av informationen. 

BGN, GNN 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” presente-
rades för barn- och grundskolenämnden under 2019. 
 
Under 2020 har fokus legat på att arbeta fram och implementera stödmaterial och stöderbjudanden, utifrån elevers 
behov av stöd, främja skolnärvaro och kompetensutveckling kring det förebyggande arbetet. I verksamhetsplan för 
2021 anges att särskilda satsningar på elevhälsan ska genomföras under 2021. 
 
Den centrala elevhälsan arbetar mot grundskola och gymnasieskola och uppdraget gäller därför även GNN. 

BGN Täby ska nå Sveriges högsta utbild-
ningskvalitet genom systematiskt kva-
litetsarbete, nära samarbete med 
forskning och tillgängligt lärande. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Ständigt arbete pågår för Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och ord-
ning. 
 
På huvudmanna- och enhetsnivå pågår arbete med att säkerställa att processen innefattar mål, arbetssätt, uppfölj-
ning och att 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. 

BGN Fortsatt utveckling av strategi och 
satsning på digitala stöd för att stärka 
lärandet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar 

Utbildningsområdets information- och kommunikationsstrategi för tillgänglig digitalisering gäller fram till 2021 och 
reviderades under 2020 utifrån nya prioriteringar och utifrån styrdokument. Strategin medför modernisering och kva-
litetsförbättringar i undervisningssammanhang. 

Under 2020 har en plan för skolutvecklingsprocesser och digitala verktyg tagits fram för att underlätta arbetet under 
covid-19-pandemin.  

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar 

Administrationen för lärare förbättras genom en ny lärplattform som möjliggör enklare hantering av administration 
kopplat till bedömning och kommunikation. 

Täby kommun har sökt och tilldelats full bidragsram för statsbidrag för lärarassistenter 2020. Bidraget är fördelat på 
flera enheter utifrån förordningens skrivningar. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

BGN Fortsatt satsning på Täby akademi för 
pedagogisk professionsutveckling. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar 

Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är nu en etablerad kompetens-utvecklingsstruktur som säker-
ställer att kompetensutveckling på kommun-, skol- grupp- och individnivå sker i enlighet med aggregerade analyser 
och initierade skolutvecklings-områden i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Organisationen är utvecklad och det finns fler utvecklingsledare som leder fortbildningsinsatser och skolutveckl-
ingsinsatser inom ramen för Täby akademi. Ett flertal insatser har utförts under 2020. 

BGN Förutsättningar för att införa syskon-
förtur 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 har utbildningschefen fått i uppdrag att bevaka regeringens utredning 
om en mer likvärdig skola för att återkoppla till nämnden om förutsättningarna ändras så att urvalskriteriet syskonför-
tur 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 aktivi-
tet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar 

Kvartalsvisa uppföljningar görs mellan barn- och grundskolechef och rektorerna på de kommunala grundskolorna för 
att säkerställa att uppdraget genomförs. 

I samband med covid-19 har program och anvisningar tagits fram under året för att öka förutsättningar för utomhus-
undervisning, rastverksamhet utomhus och ökad fysisk aktivitet. 

KS Nybyggda skolor ska i så hög ut-
sträckning som möjligt ha tillag-
ningskök. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Förhållningssätt som inarbetas i nya projekt. 

BGN Samverkan med föreningar som ord-
nar idrottsaktiviteter direkt efter skol-
tid. Ett särskilt ersättningssystem ska 
övervägas i sammanhanget. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Inledande samtal mellan Kultur och fritid och utbildningsområdet har ägt rum. Diskussioner gällande 
målgrupp pågår. 

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 Ett ständigt arbete pågår för att erbjuda Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, 
trygghet och ordning. På huvudmanna- och enhetsnivå pågår arbete med att säkerställa att processen innefattar 
mål, arbetssätt, uppföljning och att analys av resultat planeras, genomförs och redovisas på ett systematiskt sätt 
som bidrar till transparens och ständiga förbättringar.  
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

GNN Alla gymnasieprogram ska ge högsko-
lebehörighet. 

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 perioden har programplanerna fått en ny formgivning där det tydligt fram-
går 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. 

GNN Ung företagsamhet ska erbjudas alla 
elever. 

2019-01-01 
2021-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar 

Kurser i Ung Företagsamhet (UF) ingår som en del av utbildningen för alla elever på ekonomiprogrammet. En grupp 
med 19 elever på andra högskoleförberedande program arbetar med UF. Bland yrkesprogrammen är det i år 9 ele-
ver på restaurang- och livsmedelsprogrammet som arbetar med UF. 

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 skolans programutbud ska ligga i framkant. 
 
Arbetet i enlighet med planen fortskrider och nämnden får årligen en uppföljningsrapport med analys av skolans pro-
gramutbud. 

GNN Fortsatt möjlighet att läsa högskole-
kurser på gymnasiet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar I dagsläget ges eleverna på skolans natur-vetenskapsprogram och teknikprogram möjligheten att läsa 
kursen Linjär algebra för gymnasister. 
 
Kursen anordnas av institutionen för matematik vid Kungliga Tekniska högskolan.  

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 i frågan. Täby kommun 
ställer sig positiv 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 de-
ras val av framtida utbildning. Studie- och yrkesvägledaren arbetar både med enskilda vägledningssamtal och med 
vägledning i grupp under lektionstid. 
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Vuxenutbildning och SFI 

Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

GNN Vuxenutbildning och SFI ska utformas 
så de kan kombineras med praktik el-
ler arbete. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Från och med januari 2019 lanserade Kunskapscentrum Nordost en så kallad Sfi-komboutbildning vil-
ket är kombinationsutbildningar som dels innehåller kurser inom svenska för invandrare, yrkespaket på gymnasial 
nivå samt arbetsplatsförlagd utbildning. 

GNN 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. 

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Från och med januari 2019 lanserade Kunskapscentrum en s.k. Nordost Sfi-kombo vilket är kombinat-
ionsutbildningar som dels innehåller kurser inom svenska för invandrare, yrkespaket på gymnasial nivå samt arbets-
platsförlagd utbildning. 

GNN Kundval och auktorisation av utförare 
av vuxenutbildning och SFI ska bibe-
hållas och utvecklas för att kontinuer-
ligt bredda utbudet av utförare och 
därigenom skapa fler valmöjligheter 
för individen. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Ett arbete har genomförts för att inom auktorisationssystemet ge utbildningsanordnarna en möjlighet till 
en slags vilande auktorisation. Denna möjlighet riktar sig till de utbildningsanordnare som för tillfället inte bedriver 
verksamhet, eller bedriver verksamhet inom färre programområden eller utbildningsområden än vad utbildningsan-
ordnaren är auktoriserad för. 

Integration 

Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Det görs flera insatser för att minska utanförskapet, t.ex. i form av svenskt språkcafé och IT-hjälp m.m. 
Insatserna syftar till ökad integration och minskat digitalt utanförskap. 
 
Kommunen deltar även i projektet VIDA tillsammans med Österåker och Norrtälje kommun, som syftar till att föra 
samman nyanlända med föreningslivet, såväl idrottsföreningar som andra typer av föreningar. 

SON Bostad ska erbjudas nyanlända enligt 
lag och under den inledande etable-
ringsperioden. Efter periodens slut 
gäller 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 Förhållningssätt som beaktas vid ärenden avseende nyanlända. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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 med bland annat en utveckling av en 
mötesmetodik som skapar en visionsdriven utvecklingsplan för aspiranten (den arbetssökande). 
 
Från och med den 1 september 2020 finns en ny organisation på plats med namnet Täby Kompetenscenter. Syftet 
med denna organisation är att åstadkomma en ökad samordning i arbetet med mottagning av nyanlända, vuxenut-
bildningen inklusive svenska för invandrare samt Välkommen framtids uppdrag. Genom denna sammanslagning 
samordnas kommunens resurser så att fler individer så snart som möjligt ska komma i egen försörjning. 
 

KS Tillfälliga bostäder, såsom modulhus, 
bör undvikas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Förhållningssätt som beaktas. 

Äldreomsorg 

Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

SON Socialnämndens föreningsbidrag till 
ideella organisationer fördubblas ge-
nom en särskild satsning på ökad 
trygghet 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 föreningsbidrag som främjar 
trygghet och gemenskap. Medlen delades ut vid halvårsskiftet 2019. 

 

I verksamhetsplan för 2021 anges att föreningsbidraget ska höjas i syfte att minska den sociala ensamheten bland 
äldre, d.v.s. frågan är högprioriterad för 2021. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar I verksamhetsplanen för 2020 förtydligades nämndmål och indikatorer med fokus på kvalitet. Genom 
kontinuerligt utvecklingsarbete ska kommuninvånarna erbjudas en äldreomsorg i toppklass. Under året har åtgärder 
i samband med covid-19 varit i fokus med nya lösningar för bland annat kontinuitetsplanering, logistik, kunskapshöj-
ning och internt samarbete. 
 
Det goda samarbetet med medicinskt ansvarig sjuksköterska och arbetet med Täby kommuns covid-19 riktlinjer har 
under året varit avgörande. 

SON Seniorcenter ska värnas och succes-
sivt utvecklas. Ytterligare ett Senior-
center ska etableras. 

2019-01-01 
2019-06-30 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Arbetet med att utveckla kommunens seniorcenter Täby centrum och Näsbypark har fortsatt. Med an-
ledning av pågående pandemi har dock seniorcenter tillfälligt stängts och ställt om till digitala filmer och föreläs-
ningar.  

KS Tillgången till olika typer av boenden 
för äldre ska förbättras. Nya innova-
tiva boendeformer för äldre välkomnas 
och ska ges särskild prioritet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Förhållningssätt som beaktas i planeringen. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

SON Den tidigare överenskommelsen gäl-
lande andelen platser i boenden som 
drivs i kommunal regi gäller fortsatt. 
Under mandatperioden kan överens-
kommelsen behöva ses över, bl a be-
roende på situationen på marknaden 
och nya kompletterande fakta. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Andelen platser i särskilt boende som drivs i kommunal regi påverkas av andelen platser i privat regi, 
som genom valfrihetssystemets konstruktion är rörlig. 
 
Under har 2020 formerna för boendeplanering och prognostisering av behov utvecklas och överenskommelsen har 
setts över. Andelen platser i kommunal regi bör vara flexibelt med erfarenhet av historisk data, analys av trender och 
utblick.  

SON En sammanhållen äldrevård och tät 
samverkan med landstinget ska priori-
teras. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Under pandemin har samverkan med Region Stockholm varit central, både på lokal- och på länsnivå. 
 
Under 2021 kommer arbetet att fortsätta med att bibehålla och utveckla de förbättrade strukturerna för samverkan 
som uppkommit i samband med pandemin. 

KS Alla äldre har rätt till god och närings-
rik mat. Tillagningskök vid varje ny-
byggt 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, hand-
läggningstider och rättssäkerhet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Biståndsbedömningen följs löpande upp genom egenkontroller, handläggningstider, uppföljning av do-
mar etc. Resultaten av uppföljningen ligger sedan till grund för vidareutveckling av verksamheten. 

SON Omfattningen av avbokade hemtjänstin-
satser ska utredas i syfte att skapa ett 
underlag för översyn av avbokningsvillkor 
under 2021 

2021-01-01 
2021-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Nytt uppdrag i VP 2021. 
 
En utredning i frågan har påbörjats av avdelning Äldreomsorg. 

Bostäder och närmiljö 

Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

KS Ny översiktsplan för Täby ska påbör-
jas 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. Planen går ut på samråd i början av 2021. Samrådsutställning 
sker även under 2021 och antagande är planerat till början av 2022. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

KS Ett kulturmiljöprogram för Täbys hi-
storiskt och kulturellt intressanta 
byggnader och områden ska påbörjas. 

2019-01-01 
2021-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Arbetet med kulturmiljöprogram har påbörjats och tidplanen är att förankra produkten under slutet av 
2021 inför antagande i kommunfullmäktige under vår/sommar 2022. 
 
Programmet kommer att innehålla en inriktning för kommunens områden med bevarandevärden och samordnas 
med pågående översiktsplan. 

KS 
SBN 

Ny bebyggelse ska i första hand kon-
centreras till Täby Park, Arninge-Ullna 
och Roslags Näsby samt genom för-
tätning av Täbys centrala delar och 
stadsdelscentra. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Ny bebyggelseplanering har under året koncentrerats till i huvudsak Täby Park, Arninge-Ullna och Ro-
slags Näsby. 

SBN Vid nybyggnation ska trafikanalyser 
genomföras innan byggnation påbör-
jas – negativa trafikeffekter ska mini-
meras. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Utredningar och analyser görs löpande vid all nybyggnad som påverkar trafiken.  

KS 
SBN 

Villakaraktären ska bevaras i våra 
småhusområden. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Ett förhållningssätt som beaktas i planeringen. 

KS En mångfald av boendeformer upp-
muntras, såväl hyres- och bostadsrät-
ter som ägarlägenheter eller ägande-
rätt. 

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 
överexploatering. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Program för Skarpäng är klart, program för Täby kyrkby och Näsbypark pågår och program för Grib-
bylund är ännu ej påbörjat. 

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 
Täbyvägen och Fjätursvägen med vil-
lor och radhus. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Utredning av utveckling i Gripsvallsområdet påbörjas kring 2030. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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 Kontinuerlig omvärldsbevakning sker, men har begränsats något med hänsyn till förutsättningarna som 
pandemin givit. 
 
En särskild rapport kring kommunens möjligheter att påverka bygg- och boendekostnader har tagits fram och preli-
minära resultat har presenterats för Stadsbyggnadsnämnden. 

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

2019-01-01 
2019-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar En utredning avseende badplatsers skick har genomförts på Rösjöbadet, Ängsholmsbadet, Näsaängs-
badet och Hägernäsbadet. Utifrån utredningen har renovering utförts på samtliga platser. 
 
Verksamheten arbetar systematiskt med att få bort kanadagäss från kommunens badplatser. Efter dialog med andra 
kommuner prövades en ny metod sommaren 2020, där bland annat leksaksormar placerades ut. Verksamheten ar-
betar även systematiskt med städning och renhållning samt med att informera allmänheten om vilka åtgärder som 
vidtas. Skrivelse har även skickats till regeringen i frågan. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Revidering av grönplan pågår (klar vår 2021) där handlingsplan för utveckling och sammankoppling av 
gröna stråk tas fram. Planerad översiktsplan påvisar att målet "Halva Täby grönt" nås. 

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 stadsmiljö-investeringar som avser reinvestering och utveckling av par-
ker, naturområden, lek- och aktivitetsytor m.m. 

KS De stora barriäreffekter som Roslags-
banans Österskärsgren och E18 utgör 
bör på sikt byggas bort. Vi vill se en 
passage mellan Täby Park och 
Centralparken för att minska motorvä-
gens barriäreffekter. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar I planprogrammet för Täby park är tre platser utpekade som möjliga kopplingar under E18. Två av 
kopplingarna ligger inom projektets budget. För en tredje koppling pågår utredningar om placering. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Ullnabadet öppnades officiellt sommaren 2020. Kultur och fritid ansvarar för driften. När det gäller Val-
lentunasjön har platsutredning genomförts. 
 
Nästa fas är dialog med privat markägare gällande förutsättningar att upplåta plats. Utredning avseende badplats 
vid Näsbyviken planeras att genomföras 2021. 

SBN Förutsättningar för nya strandprome-
nader runt Näsbyviken till Djursholm 
respektive längs med södra Ullnasjön 
ska utredas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Byggnation av strandpromenad Ullnasjön påbörjades under 2020 och färdigställs våren 2021. 
 
Utredning för strandpromenad Näsbyviken kopplat till Djursholm kommer att utredas med start 2022. 

KS 
SBN 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar En naturvärdesinventering av Stolpaskogen utfördes under 2019 och inventering av Mörtsjön-Hagby 
kommer att genomföras 2020-2021. 
 
Naturvärdesinventeringen av Stolpaskogen visade på höga naturvärden och en stor artrikedom. Området är därmed 
lämpligt att bilda till naturreservat. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående med 
avvikelse 

Kommentar Utredningsarbete pågår men kommunen äger inte erforderlig mark och saknar därmed rådigheten.. 

SBN Fler stadsnära odlingslotter i samar-
bete med föreningar. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Under 2020 har planering påbörjats för etablering av temporära odlingar i Hägerneholmsparken. Tem-
porära eller halvpermanenta odlingar planeras i Täby park på längre sikt. 

 

I verksamhetsplan för 2021 anges att uppdraget att utreda möjligheter till fler odlingslotter är prioriterat under 2021. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar From 2020 finns totalt fyra hundlekplatser i kommunen. Under 2020 har tre förslag på placering av yt-
terligare en hundlekplats belägen i Hägerneholm eller Hägernäs utretts. 
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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 enligt 
plan 

Kommentar Täbys artrika kraftledningsgator sköts kontinuerligt varje år för att skapa ekologiska spridningssamband 
i landskapet samt för att skapa vackra och artrika naturmiljöer. 

 
Kommunens artrika kraftledningsgator har utökats ytterligare under år 2020, med den 45 meter breda kraftlednings-
gatan i Hagby. 

KS Täby kommun ska i miljöranking vara 
en av landets topp 10 kommuner sen-
ast 2022. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Det systematiska målinriktade miljöarbetet i enlighet med miljöprogrammet, klimat- och energistrategin 
fortsätter. Ett förändrat upplägg i miljöbokslut för 2020 och 2021 har genomförts 
 
Arbetet med att ta fram en översiktsplan, inklusive fem kommunövergripande mål för hållbar utveckling som kopplar 
till de globala målen enligt Agenda 2030, har fortsatt tillsammans med arbetet med att ta fram en ny grönplan.  

 

I verksamhetsplan för 2021 anges att kommunens fortsatta arbete med miljö- och klimatarbetet ska prioriteras under 
2021. 

KS Miljövänlig fjärrvärme ska ges fortsatt 
hög prioritet för att långsiktigt säkra 
kapaciteten. 

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 fjärrvärmeaffä-
ren. 

KS Klimatstrategin för att minska beroen-
det av fossila bränslen ska utvecklas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Nya klimatmål har tagits fram och integrerats i hållbarhetsavsnittet i kommunens nya översiktsplan. 

SBN Andelen matavfall från hushåll som 
samlas in ska öka 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Anslutningen av hushåll till matavfallsinsamlingen ökar och uppgick till 57,8 procent av alla hushåll vid 
årets slut vilket är en ökning med 6,3 procentenheter under året. 
 
Samtidigt som mängden insamlat matavfall ökar minskar mängden insamlat restavfall. 

SBN Förutsättningar för att införa en kemi-
kalierådgivning i samarbete med 
andra aktörer ska utredas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar En utredning påbörjades 2018 och bedöms kunna slutföras under våren 2021. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för tömning och städning av återvinningsstat-
ioner. Samråd genomförs med FTI årligen och kontakt är etablerad för eventuella problem. Fastighetsnära insamling 
(FNI) prioriteras vid nybyggnation. 
 
Ny lagstiftning från 1 januari 2019 har ett stegvis införande av FNI för alla hushåll, men införande har skjutits fram till 
2023. En ny återvinningsstation i Näsbypark har färdigställts under året. Ytterligare två nya återvinningsstationer 
planeras för i kommunen för att minska trycket på de existerande platserna. 

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. 
 
En ombyggnation av Hagby återvinningscentral är planerad och bygglov är beviljat. Syftet är att förbättra flödet och 
därmed även minska trycket på anläggningen. 

SBN Bullerskyddsprogrammet ska utveck-
las. 

2019-01-01 
2020-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Arbetet har påbörjats och beräknas bli klart under 2021. 

KS Bullret från E18 och Roslagsbanan 
ska minska. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Kommunen för en 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 vidtagit bullerskyddsåtgärder på samtliga berörda 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 Vid infartsparkeringen i Roslags Näsby har kommunen idag 10 laddpunkter. Ytterligare 10 laddpunkter 
kommer att installeras i kommunen under 2021. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Under 2019 antogs handlingsplan för god ytvattenstatus av Stadsbyggnadsnämnden. 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. 
 
Åtgärder har genomförts i enlighet med handlingsplan för god ytvattenstatus. Samverkan med grannkommuner fort-
löper inom etablerade samverkansformer och gemensamma projekt.  
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

SBN För att kommunens skogar ska bli mer 
tillgängliga och för att öka den biolo-
giska mångfalden behövs både s k 
luckhuggning och nyplantering. Det 
innovativa arbetet med artrika kraftled-
ningsgator ska fortsätta och utökas. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Inventering av TFAB:s skogar genomfördes under hösten 2020 och arbetet kommer att fortsätta med 
kommunens bostadsnära skogar under 2021. 
 
Arbetet ger förutsättningar för kommunen att framgent ta fram en ny digital skogsvårdsplan med tydliga mål och 
skötselåtgärder i syfte att skapa upplevelserika skogar, med höga naturvärden och att tillgängliggöra intressanta 
kulturmiljöer och fornlämningar. 

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. 

Kollektivtrafik och infrastruktur 

Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

KS Förlängningen av Roslagsbanan till 
Stockholms Central ska genomföras 
enligt godkänt avtal mellan nordost-
kommunerna, staten och landstinget. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Sverigeförhandlingen gällande förlängning av Roslagsbanan till City via Odenplan är slutförd i syfte att 
tidigarelägga projektets trafikstart och under året har planeringsarbetet startat. 

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 utredningsarbete görs 
som beräknas bli klart 2021. 

SBN En gångtunnel ska byggas vid cirku-
lationsplatsen Bergtorpsvägen/Vigg-
byholmsvägen och Stora Marknadsvä-
gen. 

2020-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Projektering har tagits fram för två tunnlar, en under Stora Marknadsvägen och en under Bergtorpsvä-
gen. Endast tunneln under Bergtorpsvägen är planerad att byggas. Upphandling sker under våren 2021. 
 
Byggstart är planerad till sommaren 2021 med färdigställande under höst 2022. 

KS Lokala bussförbindelser till Roslags-
banans stationer ska utökas, flera nya 
lokala 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. 

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. Två nya busslinjer (961 
och 612) har invigts under uppdragsperioden. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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. Ytterligare förstudier planeras under 
mandatperioden. 

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 Arninge - Kista. 
 
En sträckningsstudie pågår för stombuss mellan Täby centrum och Sollentuna som sedan övergår i en stråkstudie. 
 
För att arbeta med bättre kommunikationer västerut på lång sikt samverkar kommunen med Trafikförvaltningen som 
arbetar med att ta fram en ny kollektivtrafikplan 2050. Remiss förväntas komma i mars 2021. 

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 pendelbåtslinje med ett antal 
stopp i Täby. Inriktningen för arbetet är att pendelbåtslinjen ska in i det ordinarie linjeutbudet och trafikförändrings-
process. 
 
Under våren 2020 genomfördes en fördjupad studie av tänkbara brygglägen i Täby. Studien pekar ut de tre möjliga 
brygglägen. Ansvarsfördelning mellan intressenter ska nu fastslås och budget ska preciseras. 

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

2020-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Åtgärdsvalsstudie för Häggvik- Rosenkälla utförs av Trafikverket och Täby kommun deltar. Trafikanalys 
genomförs under 2021-2022. 

SBN Ökad trafiksäkerhet för barn genom 
trafikdialog med boenden i närområ-
den. Fortsatt satsning på det s k 
”Skolvägsprojektet”. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Inom ramen för skolvägsprojektet studerades vägarna runt Vallatorpsskolan under 2020 och under 
hösten genomfördes ett flertal åtgärder. 

SBN En ny infart till Skavlöten från Arning-
evägen ska prioriteras. 

2019-01-01 
2020-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar En ny infart till Skavlöten färdigställdes under 2020. Projektet är pilot för hållbarhetscertifiering enligt en 
särskild metod (CEEQUAL). 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Närtrafiklinjen (linje 961) har sedan maj 2019 börjat att trafikera Roslags-Näsby med fast tidtabell, vil-
ket innebär en alternativ resmöjlighet mellan Roslags Näsby och Täby C. Eventuell utveckling av linjen eller fler lin-
jer beaktas i planeringen. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar 

Utbyggnad av sammanlagt 400 platser för infartsparkeringar i anslutning till Arninge station pågår och beräknas 
vara klara i samband med öppnande av Arninge station i december 2021. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

SBN Mindre infartsparkeringar ska anläg-
gas vid Roslagsbanans stationer. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Nya infartsparkeringar vid stationerna Hägernäs och Visinge öppnades våren 2020. 
 
En tillfällig infartsparkering vid Prästgårdsvägen i Täby kyrkby öppnade i juni 2020 i samband med att trafiken på 
Roslagsbanan stängs av för arbeten. 

KS En ”cykelstrada” bör byggas in mot 
Stockholm och på sikt västerut. Nor-
mal cykling och snabbcykling separe-
ras genom linjemarkering. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Dialog förs med Trafikverket om sträckan från Täby till Stockholm. 
 
I mars 2020 beslutades kommunens nya cykelplan med åtgärdslista. 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 
medfinansiering 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 planeras vara klar 2021. 

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 gjordes under 2019, både vad gäller antal 
platser och beläggningen. 
 
Uppföljande beläggningsmätning påbörjades under hösten 2020 på Roslagsbanans stationer och andra stora kol-
lektivtrafikknutpunkter, men behöver på grund av pandemins påverkan utföras även under 2021 för att säkerställa 
resultat.  

Jobb och företagande 

Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

GNN En särskild regelförenklingsfunktion 
för minskat krångel och kortare hand-
läggningstider ska inrättas i nära dia-
log 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 en-
kelt" och ett antal prioriterade åtgärder har identifierats i en handlingsplan för att ytterligare förenkla för företagen. 
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

GNN Täby ska år 2022 vara bland de fem 
mest företagsvänliga kommunerna i 
landet. Vi vill utöka antalet servicelöf-
ten för bättre service med enklare pro-
cesser och snabba handläggningsti-
der. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Handlingsplanen för näringslivsutveckling, som ansluter till näringslivsstrategin, uppdateras löpande 
med aktiviteter och åtgärder som ska bidra till att Täby blir ännu mer företagsvänligt. 
 
Servicelöften har införts inom bygglov och ett antal e-tjänster för företag kommer nu startas upp, enligt tidplan fram-
tagen under 2020. 
 
Som ett led i att förenkla för företagen och stärka kommunens service har en företagslots lanserats under 2020. Utö-
ver en förenklad process och bättre service gentemot företagen har lotsen även bidragit till en utvecklad intern dia-
log och samordning. 

GNN Ett ”Science Park” ska etableras med 
syfte att stärka entreprenörskap, sti-
mulera nyföretagande, attrahera inno-
vativa företag och forskning samt 
locka helt nya verksamheter till Täby. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar I Täby finns många innovativa företag som ligger i framkant i sina respektive branscher och kommunen 
har en viktig roll i att se till att de stannar kvar och utvecklas i Täby. Dessa företag bidrar i sin tur till att attrahera nya 
innovativa företag till kommunen. 
 
Kommunen verkar därför för särskilt goda förutsättningar för befintliga företag att växa och utvecklas samtidigt som 
man arbetar för att stärka samarbete och samverkan med olika lärosäten. Det handlar om att på sikt främja en ut-
veckling mot ett kunskapsintensivt och innovativt näringsliv. 

GNN Kommunen ska aktivt arbeta för att 
fler företag ska etablera sig eller flytta 
till Täby. Täby behöver fler arbetstill-
fällen inom tjänste- och kunskapsin-
tensiva företag. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Kommunens samarbete med Invest Stockholm, inom ramen för Stockholm Business Alliance, har 
stärkts. Ett gemensamt arbete med att marknadsföra Täby kommun pågår. 
 
Kommunen har även skapat ett internt etableringsforum för bättre samordning av etableringsfrågor i kommunen. En 
inventering och samanställning av möjlig mark för etablering av företag har tagits fram. 

I verksamhetsplan för 2021 anges att antalet arbetsplatser i kommunen måste öka, d.v.s. frågan är högprioriterad 
för 2021. 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Ett arbete med att effektivisera och möjliggöra för en ökad kontroll i inköpsprocessen pågår och i detta 
arbete är dialog med marknaden ett viktigt inslag. Kommunen har därför tydliggjort i inköpsprocessen att dialog med 
marknaden bör ske i så stor utsträckning som möjligt. Dialog med leverantörsmarknaden har också ägt rum i ett fler-
tal upphandlingar under året. Kommunen har även i ett flertal upphandlingar haft dialog med anbudsgivare efter av-
slutad upphandling. 
 
Arbetet med kategorisering av leverantörer, översyn av mallar, träffar med det lokala näringslivet m.m. fortsätter.  
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Ansvarig nämnd Uppdrag/ärende Start- och slutdatum Status 

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

2019-01-01 
2022-12-31 

 Avslutad enligt 
plan 

Kommentar Relationerna med det lokala näringslivet har ytterligare utvecklats. Välkommen framtids företagsrådgi-
vare arbetar aktivt med att fånga upp och tillgodose de lokala företagens behov. 
 
Trots de stora utmaningar som covid-19 har inneburit för hela samhället inom bland annat servicenäringen, har 76 
matchningar ändå genomförts mot sysselsättning under året. 

GNN Kommunen ska alltid ha ett profess-
ionellt och trevligt bemötande gente-
mot näringslivet. En aktiv näringslivs-
dialog ska hållas löpande och särskilt 
inför större beslut som direkt påverkar 
näringslivet. 

2019-01-01 
2022-12-31 

 Pågående enligt 
plan 

Kommentar Under året har det varit särskilt fokus på hanteringen av pandemins effekter på näringslivet. Dialogen 
har därför varit inriktad på särskilt drabbade branscher samt företag som är strategiskt viktiga för kommunen. 
 
Arbetet med att stärka service och bemötande fortsätter i samtliga av kommunens verksamheter som direkt eller 
indirekt kommer i kontakt med företag. Det handlar om att stärka dialogen med såväl individuella företag som med 
grupper av företag. 
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Ekonomi 

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2021 är en 
positiv avvikelse med 0,3 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade 
nettokostnader. 
 
Prognosen innehåller både positiva och negativa avvikelser bestående av 
kommande statsbidrag och ökade personalkostnader till följd av covid-19. 
 
SRMH Utfall Budget Prognos Budget Avvikelse 

(mnkr) 2021-05 2021-05 helår helår mnkr % 

Intäkter 6,9 8,6 20,1 20,5 -0,4 -2% 

Kostnader -11,0 -11,5 -26,7 -27,5 0,7 3% 

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

Utfallet efter maj för SRMH är en positiv avvikelse med 1,2 mnkr, vilket motsvarar 
42 % av budgeterade nettokostnader. Den negativa avvikelsen på intäkterna 
återfinns under tillståndsgruppen, 0,9 mnkr för tobak, folköl och läkemedel ej har 
fakturerats. Den positiva avvikelsen på kostnaderna ligger under SRMH 
övergripande.  

Under 2020 uppstod en kontrollskuld inom livsmedelsgruppen till följd av covid-
19. Intäkterna från föregående år har flyttats över till innevarande år för att 
finansiera arbetet med att arbeta ned den uppkomna kontrollskulden. 
  
Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot på budget på 0,3 mnkr. 
Överföringen från föregående år samt statsbidrag ska finansiera de ökade 
personalkostnader som uppstår i arbetet med kontrollskulden samt den extra 
trängseltillsynen som verksamheten utför. 
  
Samtliga samverkanskommuner inom tillståndsgruppens område har beslutat att 
inte debitera tillsynsavgifter inom alkohollagens område. Respektive kommun 
kommer att ersätta nämnden för inkomstbortfallet. Täby kommuns del beräknas 
bli ca 0,3 mnkr och Vaxholm stads del ca 0,2 mnkr. 
 
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av 
nedanstående sammanställning.  
 
SRMH Utfall Budget Prognos Budget Avvikelse 

(mnkr) 2021-05 2021-05 helår helår mnkr % 

SRMH övergripande -0,1 -0,3 -0,8 -0,8 0,0 -3% 

Miljöskydd -1,0 -1,1 -2,7 -2,7 0,0 0% 

Livsmedel -1,2 -1,2 -2,6 -2,9 0,3 10% 

Hälsoskydd -0,3 -0,2 -0,6 -0,6 0,0 -1% 

Tillståndsenheten -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - % 

Nettokostnader -4,1 -2,9 -6,6 -6,9 0,3 4% 
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Ny taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta föreslagen 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med 
den 1 januari 2022 och översända taxan till kommunfullmäktige i Täby 
kommun och Vaxholms stad för fastställande.  

Sammanfattning 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behöver revidera sin taxa 
inom miljöbalkens område. Revideringen är nödvändig för att ta höjd för 
kontorets ökade hyreskostnader samt för att erhålla en taxa som är jämförbar 
med grannkommunerna. 

Till följd av miljöbalksgruppens andel av Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontors interna kostnader minskat föreslås ingen ändring i taxans 
timavgift. 

Föreslagen taxa innebär smärre justeringar både uppåt och nedåt i de 
tillsynsavgifter som nämnden debiterar verksamheter som bedriver 
miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter. Förändringarna 
innebär att intäkterna totalt sett kommer öka för att täcka den hyreshöjning 
som nämnden ska bära från och med 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige i Täby respektive Vaxholm att 
gälla från och med den 1 januari 2017. Taxan behöver justeras dels för att 
nämnden från och med 2022 ska bära en hyreshöjning, dels för att flertalet 
kommuner i länet antagit en ny taxemodell enligt det upplägg som föreslås. 

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska de kostnader 
som Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har för att genomföra 
tillsyn och prövning betalas av den som är föremål för tillsynen eller 
prövningen. Hur nämnden kan ta ut avgifter regleras i 27 kap. miljöbalken. 

Timavgiften i föreslagen taxa föreslås fortsättningsvis vara 1 240 kr per 
timme. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har genom 
tillkommande samverkansavtal kunnat effektivisera administrativa processer 
och kostnaderna för kontorsservice och ledning fördelas på fler handläggare. 
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Miljöbalksgruppens andel av de interna kostnaderna har därmed de facto 
minskat. Det finns därmed inget behov av att justera timavgiften.  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har sedan 2017 haft en 
behovsstyrd taxa enligt en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Föreslagen taxa bygger på SKR:s vidareutveckling av den 
modellen och följer de justeringar som Miljösamverkan Stockholms läns (MSL) 
projektgrupp för miljöbalkstaxa föreslagit. Ett flertal kommuner i Stockholms 
län har en taxa enligt föreslagen modell.  

Jämfört med nuvarande taxa är förslaget mer detaljerat då uppdelningen med 
SNI-koder föreslås återinföras avseende tillsynsavgifter. Enligt förslaget är det 
fortsättningsvis tillsynsbehovet som ska ligga till grund för beräkningen av en 
avgifts storlek.  

Precis som i nuvarande taxa är det i föreslagen taxa den prövningsnivå som 
gäller enligt miljöprövningsförordningen som ligger till grund för en 
verksamhets tillsynsbehov. Till skillnad från nuvarande taxa så medför 
förslaget dock möjlighet att ange tillsynsbehovet per bransch. 
Branschfördelningen i taxan följer SKR:s upplägg. 

 

Tabell 1 – Exempel på förändringar i tillsynbehov och årlig avgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Taxeförslaget innebär att debitering kommer ske genom fasta schablonbelopp 
eller genom efterdebitering av faktiskt nedlagd handläggningstid. För de fasta 
prövningsavgifterna har inte schablonbeloppen justerats. För tillsynsavgifterna 
föreslås smärre justeringar så att de timmar som ligger till grund för 
schablonen i större utsträckning harmoniserar med det faktiska 
tillsynsbehovet. Förändringarna innebär såväl justeringar uppåt som neråt i 
fast tillsynsavgift. I vissa fall innebär justeringen att den fasta avgiften helt 
stryks för ersättas med efterdebitering av faktiskt nedlagd tid. 

  

Bransch/Verksamhet Nuvarande 
tillsynsbehov 

Föreslaget 
tillsynsbehov 

Anmälningspliktig 
biltvätt 

7 timmar 9 timmar 

Förskola 5 timmar 6 timmar 

Tatuerare 3 timmar Timavgift 

Anmälningspliktig 
drivmedelsförsäljning 

7 timmar 9 timmar 

Ej anmälningspliktig 
drivmedelsförsäljning 

5 timmar 6 timmar 

Bilverkstad 4-5 timmar Timavgift 

Skola > 400 elever 10 timmar 9 timmar 

Fotvårdare 2 timmar Timavgift 

Strandbad 6 timmar 6 timmar 
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Schablonbeloppen föreslås som tidigare beräknas genom att tillsynsbehovet i 
antal hela timmar i fråga om tillsynsavgifter, eller genomsnittlig tidsåtgång i 
antal hela timmar för ärendetypen i fråga om prövningsärenden multipliceras 
med timavgiften. I de fasta prövningsavgifterna har föreslås dock inga 
förändringar. 

I tabell 1 ovan presenteras exempel på de föreslagna förändringarna 
avseende de tillsynsavgifterna. 

Kontorets bedömning 

Kontoret bedömer att det är av vikt att ha liknande ett liknande upplägg i hur 
och när debitering sker jämfört med närliggande kommuner. På så sätt blir 
förutsättningarna likvärdiga för företag som är verksamma i flera kommuner. 
Det blir även lättare att göra jämförelser mellan kommunerna.  

Förslagen taxa bygger på ett underlag som en projektgrupp inom MSL tagit 
fram utifrån den taxemodell som SKR utarbetat. Kontoret har gjort smärre 
justeringar i MSL:s underlag för att anpassa till det tillsynsbehov som finns 
och de förutsättningar som föreligger i Täby kommun och Vaxholms stad.  

Kontoret bedömer att föreslagen taxa sammantaget kommer öka intäkterna 
inom miljöbalkens område för att täcka den områdets andel av den 
hyreshöjning Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska bära från och 
med 2022. 

Bestämmelser 

Av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) framgår att kommuner får meddela 
föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Simon Bergroth 

Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 

 

Bilagor:   Förslag på taxa inom miljöbalkens område för  
  Södra Roslagens miljö- och hälsosskyddnämnd 
    

Expedierat till:   Kommunstyrelsen i Täby kommun 

  Kommunstyrelsen i Vaxholms stad   

 



 

 

 

 

Taxa inom miljöbalkens 
område för Täby/Vaxholm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2022 
 
Fastställd av kommunfullmäktige 2021-XX-XX, § XX med stöd av miljöbalken (1998:808), 27 kap. 1 
§. Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2021-06-15, § XX/21. Dnr: SRMH 
2021-001541.1140 
 
 
 
Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2022. 
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Anvisning för tillämpning av taxan 
Taxan är indelad i tre huvuddelar.  
 
1. Taxa inom miljöbalkens område 

Innehåller grundläggande bestämmelser om vad som kan avgiftsbeläggas, timtaxa, 
vem som ska betala och andra procedur- och verkställighetsfrågor. 

 
2. Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan 

samt övrig tillsyn  
Anger vilken avgift som ska debiteras för handläggning av anmälningar, prövningar av 
ansökan och vid tillsyn av verksamheter.  

 
3. Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 

Anger vilka verksamheter som debiteras en fast årlig genom förskottsdebitering. 
 

4. Taxebilaga 3 Timavgifter (efterdebitering) 
Anger vilka verksamheter med återkommande tillsynsbehov där debitering sker i 
efterskott. 
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Taxa inom miljöbalkens 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
kostnader för prövning och tillsyn i Täby/Vaxholm enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska 
organismer, samt avfall och producentansvar.  
 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader.  
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag.  

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut, av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken, överklagas.  
 
4 § Beslut om avgift eller nedsättning eller efterskänkande av avgift eller nedflyttning av 
avgiftsklass fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
 
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna 
taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för 
att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  
 
Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 
avgift) 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats (årlig tillsynsavgift) 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.  
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Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 240 kr per hel timme handläggningstid.  
 
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en 
halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut 
för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden 
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och 
andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgiften. 
 
8 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2018.  
 

Avgift för prövning av ansökan 
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i 
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras 
med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1.  
 
Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med 
mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. Avgift för 
prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  
 
9a § Vid avskrivning av avgiftsbelagt tillståndsärende ska en avgift betalas i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan. 
 
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 
har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas och besiktning måste ske vid ytterligare 
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden. 
 
11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden.  
 
12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. 
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13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 § miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken.  
 
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet 
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  
 

Avgift med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i  
taxebilaga 1.  
 
Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med 
mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. 
 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 
avser. 
 
15a § Vid avskrivning av avgiftsbelagt anmälningsärende ska en avgift betalas i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan.  
 
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller genomföra åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig 
verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i 
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 
ärendet.  
 
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 
övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som 
anges i denna taxa.  
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Avgift för tillsyn 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som 
baseras på den tillsynstid som Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. Årlig tillsynsavgift tas endast ut om tillsynsbehovet 
överstiger tre timmar per år. Årlig tillsynsavgift för flerbostadshus tas dock ut oavsett 
tilldelad tillsynstid. 
 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot regler eller villkor, eller inte följer förelägganden eller förbud eller som föranleds av 
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas 
timavgift ut. 
 
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1.  
 
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot regler eller villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.  
 
20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamheten har meddelats eller anmälan skett eller- i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i 
avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  
 
21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller genomföra åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. 
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  
 

Nedsättning av avgift  
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  
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Betalning av avgift 
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i 
räkning.  
 

Verkställighetsfrågor 
24 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 
enligt utsökningsbalken. 
 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får besluta att dess beslut om 
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen.  
 
____________ 
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01 och ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område 
som upphör att gälla 2021-12-31. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas 
den nya taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  
 



  

 

Taxebilaga 1 

 

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt 
övrig tillsyn  
 

Allmänna hänsynsreglerna mm   

  

Tillsyn 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler följs. Timavgift i de fall 
tillsynen inte ingår den 
årliga tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 2 och 3. 

 

Skydd av naturen 

 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken. 

Timavgift 

 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn av kommunala naturreservat Timavgift 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter 
eller naturmiljön. 

Timavgift 
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 Miljöfarlig verksamhet 

 

Ansökan 

Prövning av ansökan om tillstånd om att inrätta anläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten: 

- Bergvärmeanläggning för ett - eller två hushåll. 3 timmar 

- Övriga anläggningar. Timavgift 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan avseende:  

- Anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordning (2013:251). 

Timavgift 

- Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordning (2013:251). 

Timavgift 

Handläggning av anmälan om uppläggning av muddermassor i 
anslutning till muddringsplatsen och där föroreningsrisken bedöms 
som ringa. 

3 timmar 

 

Tillsyn 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats 
enligt 12 kap. 10 § miljöbalken. 

Timavgift 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordning 
(2013:251) för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 
9 kap. miljöbalken samt för U-objekt där fast årlig avgift kan 
beslutas. 

 

Timavgift eller 
årlig 
tillsynsavgift 
enligt 
taxebilaga 2 
och 3. 

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet. Timavgift 
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Enskilda avlopp 

 

Ansökan 

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende: 

- Inrättande av vattentoalett med sluten tank. 4 timmar 

- Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark 
eller vatten samt inrättande av latrin- eller sam-
kompostanläggning.  
 
Ansökningarna ska vara inkomna vid samma tillfälle och 
avse samma fastighet. 

10 timmar 

- Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 10 timmar 

- Inrättande av tillståndspliktig avloppsanordning som avser 
fler fastigheter. Gäller anläggningar upp till 200 
personekvivalenter.  

Timavgift 

Prövning av ansökan enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön (Inom detaljplanelagt område):  

- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till 
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT). 

8 timmar 

- Inrätta annan toalett än vattentoalett. 1 timme 

- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till 
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT) 
samt inrättande av annan toalett än vattentoalett samt 
latrin- eller samkompostanläggning eller vattentoalett med 
sluten tank. 
 
Ansökningarna ska inkomma vid samma tillfälle och avse 
samma fastighet. 

8 timmar 

Övrig prövning av enskilda avlopp, toalett m.m. Timavgift 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (Gäller utanför detaljplanelagt område): 

- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till 
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT). 

8 timmar 
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- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till 
mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT) 
samt inrättande av annan toalett än vattentoalett samt 
latrin- eller samkompostanläggning.  
 
Anmälningarna ska vara inkomna vid samma tillfälle och 
avse samma fastighet. 

8 timmar 

Handläggning i övrigt av anmälan av enskilda avlopp, toalett m.m.  Timavgift 

Anmälan enligt 45 § Avfallsförordningen (2011:927): 

- Inrätta latrin-, slam- eller samkompost  
 
Avgiften tas inte ut om anmälan om latrin-, slam- eller 
samkompost ingår i prövningen av enskilt avlopp 

2 timmar 

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering: 

- Handläggning av anmälan om utökat slamsugningsintervall. 1 timme 

 

Tillsyn 

Inspektion och handläggning vid återkommande ordinarie tillsyn av 
enskilda avlopp. 

2 timmar 

Tillsyn i övrigt av enskilda avlopp, toalett m.m. Timavgift  

 

Miljöskador 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om förorenad mark 
m.m. 

Timavgift 

 

Tillsyn 

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §, miljöbalken med anledning 
av underrättelse från verksamhetsutövare. 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, 
byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 
kap. miljöbalken. 

Timavgift 
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Vattentäkter 

 

Ansökan 

Prövning av ansökan om tillstånd om att anlägga borrad dricksvattentäkt: 

- Anlägga borrad dricksvattentäkt 3 timmar 

 

Tillsyn 

Tillsyn av enskilda dricksvattentäkter Timavgift 

Tillsyn i övrigt av vattentäkter. Timavgift 

 

Hälsoskydd 

 

Ansökan 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen 
föreskrivit i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön. 

Timavgift 

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit i lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Timavgift 

Prövning av frågor om undantag från regler enligt lokala 
föreskrifter för människors hälsa och miljön. 

Timavgift 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön om att inom område med detaljplan 
anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning.  

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera: 

- Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan 
smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg. 

Timavgift 

- Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som 
annars används av många människor. 

Timavgift 
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- Skol-, förskole- och fritidsverksamhet i ny lokal: 

- Skola med mer än 400 elever. 9 timmar 

- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever. 6 timmar 

- Skola med högst 100 elever och förskola. 6 timmar 

- Skol-, förskole- och fritidsverksamhet, ändring av befintlig 
verksamhet eller lokal. 

Timavgift 

- Övriga anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § p3 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Timavgift 

 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn på verksamhet som anmälts enligt 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt campinganläggningar, badanläggningar, 
strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna till 
allmänheten eller som nyttjas av många människor som ska ägnas 
särskild uppmärksamhet enligt 45 §. 

Timavgift 
eller årlig 
avgift enligt 
taxebilaga 2 
eller 3 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift 
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Kemiska produkter  

 

Ansökan 

Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § förordning om 
bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 

Timavgift 

 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 § förordning om 
bekämpningsmedel (SFS 2014:425). 

Timavgift 

Handläggning av anmälan om PCB-sanering. Timavgift 

 

Information 

Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser 

2 timmar 

Handläggning av information enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor. 

2 timmar 

 

Tillsyn 

Tillsyn över anläggningar där rapportering krävs enligt 15 § 
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

2 timmar per 
årsrapport  

Tillsyn över anläggningar där rapportering krävs enligt 15 § 
förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen 

2 timmar per 
årsrapport 

Begäran om komplettering eller påminnelse om att skicka in 
årsrapport för anläggningar där rapportering krävs enligt 14 § 
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser eller 14 § 
förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen 

1 timme per 
begäran/ 
påminnelse 

Tillsyn över förvaring av oljor där Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor tillämpas. 

Timavgift 
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Rapporter om inventering av PCB. 

 

2 timmar per 
rapport 

Tillsyn enligt förordning (2013:413) om kosmetiska produkter Timavgift 

Tillsyn i övrigt över kemiska produkter. Timavgift 

Avfall och producentansvar 

 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och 
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och 
fjärde styckena miljöbalken. 

Timavgift 

Övrig prövning enligt 15 kap. miljöbalken. Timavgift 

Handläggning av prövningsärende gällande kompostering eller att på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § 
avfallsförordningen (2011:927).  

- Kompostering av slam eller latrin. 
Avgiften tas inte ut om sökande samtidigt ansöker om 
tillstånd för enskilt avlopp. 

2 timmar  

 

Handläggning av prövningsärende enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. 

- Handläggning av prövningsärende gällande utökat 
slamsugningsintervall. 

1 timme 

- Handläggning av prövningsärende gällande förlängt 
hämtningsintervall av latrin eller slam. 

1 timme 

- Handläggning av övriga prövningsärenden Timavgift 

 

Tillsyn 

Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 
eller 42 §§ avfallsförordningen (2011:927). 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar. Timavgift 

 

 

Miljösanktionsavgifter 

 

Avgift för handläggning av miljösanktionsavgift enligt förordning 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Timavgift 
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Åtalsanmälan 

 

Avgift för upprättande av åtalsanmälan enligt 26 kap 2 § 
miljöbalken (SFS 1998:808). 

1 timme 

 



MILJÖBALKSTAXA
SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

1.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK

5.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

5.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.11 B 18
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11 B 9
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet 
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 6
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 9
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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10.20 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton 
men högst 200 000 ton.

10.20 B 9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.

10.20 B 9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton.

10.20 B 6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 
högst 
5 000 ton.

10.20 B 6
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.50 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Annan utvinningsindustri

13.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier

15.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Livsmedel av animaliska råvaror

15.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Rökeri

15.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Kvarnprodukter

15.125 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Mjölkprodukter

15.180 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Annan livsmedelstillverkning

15.200 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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15.220 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.240 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.250 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt.

15.250 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår.

15.250 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.280 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.310 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.340 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.360 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

18.3001 U 12
För anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton 
hudar eller skinn per kalenderår är tillsynstiden 12 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per 
kalenderår.

20.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1.

20.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.40 C 12
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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20.50-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.50-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.60 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.91 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

22.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.4004 U 6

För anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 
000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER

Organiska kemikalier
24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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Oorganiska kemikalier

24.23-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

24.23-i A 227

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.24-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Gödselmedel

24.33-i och 
24.34-i 

A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.33-i och 
24.34-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 
24.36-i

A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.35-i och 
24.36-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.37 B 137
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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Läkemedel

24.38-i och 
24.39-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.38-i och 
24.39-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.41 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Sprängämnen

24.42-i och 
24.43-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar.

24.42-i och 
24.43-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Annan kemisk tillverkning

24.44 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter.

24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material. 

24.45 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.4601 U 6
För anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår 
är tillsynstiden 6 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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24.4602 U 6

För anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderårär 
tillsynstiden 6 timmar.

24.4603 U 6

För anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation. är tillsynstiden 6 timmar.

24.47 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.4701 U 6

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka                                                                                  
         1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller                                                                 
                                              2. högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår är 
tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

25.1101 U 6
För anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.

25.20 B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.3001 U 6
För anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.

25.40 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

25.5001 U 6

För anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning är 
tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.1001 U 6
För anläggning för tillverkning av varor av glasfiber är tillsynstiden 
6 timmar.

26.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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26.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.5101 U 6
För anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller användsnivå är tillsynstiden 6 timmar.

26.60 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.6001 U 6
För anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.
Cement, betong, kalk, krita och gips

26.7001 U 6
För Cement, betong, kalk, krita och gips nivå är tillsynstiden 6 
timmar.

26.90-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.10001 U 6
För anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för 
en produktion på högst 5 ton per kalenderår är tillsynstiden 6 
timmar.

26.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.11001 U 6
För anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller 
lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller 
cement per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.

26.120 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.12001 U 6
För anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.
Andra mineraliska produkter

26.150 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.160 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.17001 U 12
För anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår är tillsynstiden 12 timmar.

26.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.10001 U 6

För att i gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller 
inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.

27.140 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp 
av process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

28.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp 
av process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp 
av process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 
1 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.20 och 28.30 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer 
än 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer 
än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer 
än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 
omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.4001 U 6

Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 
upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. är tillsynstiden 6 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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28.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår .

28.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton zink per kalenderår.

28.50 B 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår.

28.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 
filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.

28.50 B 30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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28.50 B 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
om utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter 
per kalenderår.

28.50 B 6

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 
som inte medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.80 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

28.95 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.40-i och 
31.50

A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

34.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Motorfordon

34.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Maskinell bearbetning

34.70 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 
på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för tankvolym 
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Skeppsvarv

35.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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39.10-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.15 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår.

39.15 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 
ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 
ton men högst 200 ton per kalenderår.

39.15 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 
ton men högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår.

39.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.30-4 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

39.35 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35001 U 3

För anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med högst 500 kilogram i lackering av vägfordon till 
följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar är tillsynstiden 3 timmar.

39.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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39.5001 U 6
För anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel är tillsynstiden 6 timmar.

39.5002 U 6
För anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton 
men högst 5 ton organiska lösningsmedel är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.7001 U 3

Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det 
i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. 
andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och 
har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, 
eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle är 
tillsynstiden 3 timmar.

39.80 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.90 C 6
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Anaerob biologisk behandling

40.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag.

40.01 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

40.05-i och 
40.15

B 13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.05-i och 
40.15

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Förbränning

40.40-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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40.40-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.51 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Vindkraft

40.90 och 40.95 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
  14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
  14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler 
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B 6
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
  14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

Värme- och kylanläggningar

40.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.120 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING

41.9001 U 12
För vattenverk för mer än 500 000 personer är tillsynstiden 12 
timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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41.9002 U 6
För vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 
utan kemsteg för mer än 50 000 personer är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10-1 C 12
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.

50.10-2 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.1001 U 6

Anläggning för tvättning av 1. fler än 1 000 personbilar per 
kalenderår, 2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 4. fler än 250 andra motordrivna fordon per 
kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.

50.20-1 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20-2 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

50.2001 U 6
För anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning är tillsynstiden 6 
timmar.

50.2002 U 6
För anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning är 
tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar

63.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn 
med mer än 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn 
med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för hamn med 
upp till 10 anlöp per kalenderår.

63.20 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

63.2001 U 6 För småbåtshamn för mer än 50 båtar är tillsynstiden 6 timmar.

Annan infrastruktur

63.10001 U 12
För väganläggning i drift upplåten för allmän trafik med kommunal 
väghållare är tillsynstiden 12 timmar.

63.10002 U 50
För väganläggning i drift upplåten för allmän trafik med statlig 
väghållare är tillsynstiden 50 timmar.

63.10101 U 50
För spåranläggning i drift för lokal eller regional kollektivtrafik eller 
nationell person och/ eller godstrafik är tillsynstiden 50 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

74.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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85.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.1001 U 6 För sjukhus med 20-200 vårdplatser är tillsynstiden 6 timmar.

85.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.2001 U 6
För avloppsrening dimensionerat för 60-200 är tillsynstiden 6 
timmar.

90.2003 U 9
För avloppsledningsnät inkl. pumpstationer är tillsynstiden 9 
timmar.

90.2005 U 6 För dagvattenanläggning är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

90.405-i och 
90.406-i 

B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
  66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 
90.406-i 

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
  66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme



MILJÖBALKSTAXA
SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

90.405-i och 
90.406-i 

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
  66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.410 och 
90.420

A/B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
  69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
  69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
  69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
  69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.435-i A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.435-i A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.435-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.440 A 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.440 A 137
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.

Timavgiften är 1 240 kr/timme



MILJÖBALKSTAXA
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90.450 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Animaliskt avfall

90.241-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.241-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.251 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Avvattning

90.375 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Biologisk behandling

90.161 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.161 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.161 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Deponering

90.271 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.290-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme



MILJÖBALKSTAXA
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90.300-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.310 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.310 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.310 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.320-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.330-i och 
90.340 

B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Elavfall

90.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Förberedelse för återanvändning

90.29 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Förbränning

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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90.180-i och 
90.181-i

A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i och 
90.181-i

A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.180-i och 
90.181-i

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.190 och 
90.191

B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.200-i och 
90.201-i

A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i

B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
  12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
  12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i 

B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
  14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i 

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
  14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220 och 
90.221 

B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
  16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 
000 ton per kalenderår.

90.220 och 
90.221 

B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
  16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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90.23001 U 6
För samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton 
per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.
Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

90.408-i B 13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 
90.485

A/B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
den planerade lagringen är mer än 100 000 ton.

90.480 och 
90.485

A/B 137
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
den planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 
90.510

B 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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90.458 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.458 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.458 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.
Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.100 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110-1 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.110-2 C 12
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.

90.70 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Uppgrävda massor

90.361 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
Uttjänta fordon

90.119 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.119 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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90.119 B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i 
egen verksamhet

90.381 och 
90.383

B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    
28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält.

92.10 B 7
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält.

92.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

92.2001 U 6

För skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår är tillsynstiden 6 
timmar.

92.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

92.10001 U 6
För golfbana med sammanlagt mer än 9 hål är tillsynstiden 6 
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER

100.1001 U 9
För förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton 
pulver per kalenderår är tillsynstiden 9 timmar.

100.1002 U 6
För förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller 
minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. är tillsynstiden 6 
timmar.

101.1001 U 9
För omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 9 timmar.

101.1002 U 6
För omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 6 
timmar.

101.1004 U 12
För omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- 
 eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 12 timmar.

101.1005 U 6
För omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år är tillsynstiden 6 
timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

200.20-1 H 9
För bassängbad så som simhallar och äventyrsbad är tillsynstiden 
9 timmar.

200.20-2 H 6
För bassängbad så som säsongsbaserade bassänger är 
tillsynstiden 6 timmar.

200.20-3 H 6
För bassängbad så som pool på hotell, bubbelpool, plaskdammar 
mm. är tillsynstiden 6 timmar.

200.30-1 H 9 För skolor med mer än 400 elever är tillsynstiden 9 timmar.

200.30-2 H 6 För skolor med antal elever mellan 50-400 är tillsynstiden 6 timmar.

200.30-3 H 6 För skolor med mindre än 50 elever är tillsynstiden 6 timmar.

200.30-4 H 6 För förskolor med 100 barn eller fler är tillsynstiden 6 timmar.

200.30-5 H 6 För förskolor med färre än 100 barn är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

200.70-1 UH 6 För strandbad är tillsynstiden 6 timmar.

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

Anläggning med 
stadigvarande djurhållning 
med mer än 30 djurenheter 
(det högsta antalet 
djurenheter under året) men 
högst 100 djurenheter, dock 
inte inhägnad. Med en 
djurenhet avses samma som 
under 1.20. Denna 
beskrivning gäller inte 
renskötsel.

1.2001 U Timavgift

Växthus eller 
kemikalieintensiv odling med 
en odlinsyta som är större än 
5000 kvm

1.3001 U Timavgift

Odling av jordbruksmark som 
är större ån 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel 
eller annan liknande 
jordbruksproduktion.

1.3003 U Timavgift

UTVINNING, BRYTNING 
OCH BEARBETNING AV 
TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT

Anläggning för sortering eller 
krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter utanför 
område som omfattas av 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om 
verksamheten bedrivs på 

10.5001 U Timavgift

Slakteri för en produktion 
baserad på högst 50 ton 
slaktvikt per kalenderår 
Punkten gäller inte 
restauranger, butiker, caféer 
och liknande med 
huvudsaklig servering eller 

15.3001 U Timavgift

Anläggning för framställning 
av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en 
produktion av högst 50 ton 
per kalenderår. Punkten 
gäller inte restauranger, 

15.5001 U Timavgift

Timavgift (efterskottsbetalning)

JORDBRUK

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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Rökeri för en produktion av 
högst 50 ton rökta produkter 
per kalenderår. Punkten 
gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering 
eller försäljning till 
allmänheten

15.8001 U Timavgift

Anläggning för framställning 
av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror för en 
produktion av högst 2 000 ton 
produkter per kalenderår. 
Punkten gäller inte om 
verksamheten endast innebär 
paketering. Punkten gäller 
inte heller
restauranger, butiker, caféer 
och liknande
med huvudsaklig servering 
eller försäljning
till allmänheten.

15.9001 U Timavgift

Framställning av livsmedel 
med tillverkning av 
kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en 
produktion av högst 1 000 ton 
per kalenderår. Punkten 
gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering 
eller försäljning till 
allmänheten.

15.12501 U Timavgift

Anläggning för framställning 
av livsmedel med beredning 
och behandling av både 
animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en 
produktion av högst 400 ton 
per kalenderår.

15.15101 U Timavgift

Anläggning för framställning 
av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en 
invägning av högst 500 ton 
per kalenderår. Punkten 
gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering 
eller försäljning till 
allmänheten.

15.18001 U Timavgift

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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Anläggning för framställning 
eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska 
oljor eller fetter eller produkter 
av sådana oljor eller fetter för 
en produktion av högst 100 
ton per kalenderår. Punkten 
gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering 
eller försäljning till 
allmänheten.

15.20001 U Timavgift

Anläggning för tillverkning av 
glass för en produktion av 
högst 10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte 
restauranger, butiker, caféer 
och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten.

15.22001 U Timavgift

Anläggning för framställning 
av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom 
jäsning eller destillation, 
motsvarande högst 10 ton ren 
etanol per kalenderår. 
Punkten gäller inte 
restauranger, butiker, caféer 
och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten.

15.24001 U Timavgift

Anläggning för blandning eller 
tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för 
framställning, blandning eller 
tappning av vin, cider eller 
andra fruktviner. Punkten 
gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering 
eller försäljning till 
allmänheten.

15.24002 U Timavgift

Bryggeri eller annan 
anläggning för framställning 
av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion 
av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

15.26001 U Timavgift

Anläggning för rostning av 
högst 100 ton kaffe per 
kalenderår. Punkten gäller 
inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten

15.28001 U Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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Anläggning för framställning 
av foder med beredning och 
behandling av enbart 
animaliska råvaror med en 
produktion av högst 500 ton 
produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion 
av endast mjölk eller endast 
innebär paketering.

15.34001 U Timavgift

Anläggning för framställning 
av foder med beredning och 
behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror med en 
produktion av högst 5 000 ton 
per kalenderår. Punkten 
gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering.

15.36001 U Timavgift

TEXTILVAROR

Anläggning för förbehandling, 
färgning eller annan 
beredning av högst 10 ton 
textilmaterial per kalenderår

17.3001 U Timavgift

Sågverk eller annan 
anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, 
hyvling eller svarvning för en 
produktion av mer än 500 
kubikmeter men högst 6 000 
kubikmeter per kalenderår

20.3001 U Timavgift

Anläggning för framställning 
eller bearbetning av 
träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är 
baserade på skogseller 
jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på högst 5 
000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår.  

20.4001 U Timavgift

Anläggning för lagring av mer 
än 500 kubikmeter timmer 
men högst 2000 kubikmeter 
fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning

20.8001 U Timavgift

TRÄVAROR

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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Anläggning för lagring av 
timmer som inte sker i eller 
nära vattentäkt, om lagringen 
har pågått mer än sex veckor, 
behövs med anledning av 
storm eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter 
timmer fast mått under bark 
(m3 fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 2. 
högst 10 000 kubikmeter 
timmer fast mått under bark 
(m3 fub) i vatten

20.9001 U Timavgift

Anläggning för framställning 
av pappersmassa om 
verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1§

21.1001 U Timavgift

Anläggning för framställning 
av papper, papp eller kartong 
om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 
2§.

21.4001 U Timavgift

Anläggning utan utsläpp av 
processavloppsvatten där 
mer än 15 000 kvadratmeter 
men högst 50 000 
kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller 
papperskopior framkallas per 
kalenderår.

22.4001 U Timavgift

Anläggning utan utsläpp av 
processavloppsvatten där 
mer än 5 000 kvadratmeter 
men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller 
papperskopior framkallas per 
kalenderår

22.4002 U Timavgift

Anläggning med utsläpp av 
processavloppsvatten där 
högst 1 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår.

22.4005 U Timavgift

Anläggning för att gjuta järn, 
stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen 
är högst 10 ton per 
kalenderår.

27.6001 U Timavgift

Anläggning för att gjuta andra 
metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, 
om produktionen är högst 1 
ton per kalenderår.

27.14001 U Timavgift

MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION

STÅL OCH METALL

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

Anläggning, som omfattas av 
någon eller några av följande 
punkter, för 1. vattenbaserad 
avfettning som ger upphov till 

28.9501 U Timavgift

Anläggning för tillverkning av 
högst 100 fordonsmotorer per 
kalenderår.

34.1001 U Timavgift

Anläggning för tillverkning och 
sammansättning per 
kalenderår av 1. högst 100 
motorfordon med en totalvikt 

34.4001 U Timavgift

Anläggning där det 
förekommer maskinell 
metallbearbetning och där 
total tankvolym för 

34.8001 U Timavgift

Båtvarv 35.2001 U Timavgift

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 

Anläggning där det per 
kalenderår förbrukas mer än 

39.5003 U Timavgift

Anläggning för lagring av 
högst 50 miljoner 

39.8001 U Timavgift

Anläggning för lagring av 
högst 5 000 ton kol, torv eller 

39.9001 U Timavgift

Anläggning för förbränning 
med en total installerad tillförd 

40.6001 U Timavgift

Anläggning för lagring av 
värme i mark, vattenområde 

40.12001 U Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING

Vattenverk med kemsteg för 
mer än 5 000 personer men 
högst 25 000 personer, eller 
utan kemsteg för mer än 5 
000 personer men högst 50 
000 personer.

41.9003 U Timavgift

Anläggning för tvättning av 1. 
fler än 250 personbilar per 
kalenderår, 2. fler än 50 
andra motordrivna fordon per 
kalenderår

50.1002 U Timavgift

Båttvätt 50.1004 U Timavgift

Fordonsverkstad 50.2003 U Timavgift

Småbåtshamn för högst 50 
båtar

63.2002 U Timavgift

Flygplats för motordrivna 
luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår 
äger rum.

63.50 C Timavgift

Flygplats för motordrivna 
luftfartyg där högst 500 
flygrörelser per kalenderår 
äger rum.

63.5001 U Timavgift

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER

METALLBEARBETNING

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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RENING AV 
AVLOPPSVATTEN

avloppredning dimensionerat  
för 26-59

90.2002 U Timavgift

Behandling av icke-farligt 
avfall genom biologisk 
behandling, om 1. avfallet inte 
är park- och trädgårdsavfall 
och den tillförda mängden är 
högst 10 ton per kalenderår, 
eller 2. avfallet är park- och 
trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 50 
ton per kalenderår.

90.17001 U Timavgift

Deponera icke-farliga 
muddermassor på land längs 
små sund, kanaler eller 
vattenvägar som massorna 
har muddrats från, om 1. 
mängden massor är högst 1 
000 ton, och   2. 
föroreningsrisken endast är 
ringa. Förordning (2018:1460).

90.281 C Timavgift

Uppläggning av snö från 
gaturenhållning

90.28001 U Timavgift

Lagra icke-farligt avfall som 
en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något 
tillfälle är 1. mer än 10 ton 

90.40 C Timavgift

Lagring av farligt avfall som 
en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något 
tillfälle är 

90.6001 U Timavgift

Mekanisk bearbetning och 
sortering - tillfällig kross

90.110-3 C Timavgift

Sortering av icke-farligt avfall, 
om mängden avfall är högst 1 
000 ton per kalenderår.

90.8001 U Timavgift

Behandla avfall som utgörs 
av uppgrävda förorenade 
massor från den plats där 
behandlingen sker, om 

90.370 C Timavgift

Återvinna icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett 
sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller 

90.141 C Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

Golfbana med sammanlagt 
högst 9 hål.

92.10002 U Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton 
tvättgods per dygn.

93.1001 U Timavgift

Omtappning av högst 100 kg 
fullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner 
per år. (tim)

101.1003 U Timavgift

ANNAN MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET

AVFALL

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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Omtappning av högst 1 ton 
ofullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner 
per år (tim)

101.1006 U Timavgift

För hygienisk behandling med 
risk för blodsmitta eller annan 
smitta, tatuerare, är 
tillsynstiden 3 timmar.

200.10-1 H Timavgift

För hygienisk behandling med 
risk för blodsmitta eller annan 
smitta, fotvård, är tillsynstiden 
3 timmar.

200.10-2 H Timavgift

För hygienisk behandling med 
risk för blodsmitta eller annan 
smitta, övriga, är tillsynstiden 
3 timmar.

200.10-3 H Timavgift

Öppen förskola, daghem i 
egen lokal är tillsynstiden 3 
timmar.

200.30-6 H Timavgift

För fritidsverksamheter är 
tillsynstiden x timmar.

200.30-7 H Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Bostäder m.m. 200.40-1 UH Timavgift

VERKSAMHET

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Timavgiften är 1 240 kr/timme
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Ny taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta föreslagen 
taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer och översända taxan 
till kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms stad för fastställande. 
 

Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för att framställa 
sprängmedel. Enligt 6 § i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska 
kommunen utöva tillsyn över att gällande EU-förordningar följs. 

Rätt att ta ut avgift för tillsynen regleras i 11 § lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. 

Beskrivning av ärendet 

Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för att framställa 
sprängmedel. Enligt 6 § i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska 
kommunen utöva tillsyn över att gällande EU-förordningar följs.  

För att få hantera sprängämnesprekursorer krävs tillstånd av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 

Rätt att ta ut avgift för tillsynen regleras i 11 § lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har i nuvarande miljöbalkstaxa 
även inkluderat stöd för debitering vid tillsyn enligt lagen som 
sprängämnesprekursorer. Då miljöbalkstaxan nu revideras finns ett behov av 
att förtydliga taxan och därför skapa en separat taxa för lagen om 
sprängämnesprekursorer. Tillsyn enligt den nya taxan ska enbart ske genom 
timdebitering i efterhand. 

Inga förändringar föreslås utöver införandet av en ny taxa. Förslaget innebär 
inga skillnader i tillsynsavgifterna jämfört med nuvarande taxeupplägg och 
avgiftsnivå.  

. 
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Kontorets bedömning/synpunkter 

Förslaget innebär en tydligare taxekonstruktion i och med att de olika 
lagområdena miljöbalken och lagen om sprängämnesprekursorer skiljs åt. 

I övrigt innebär förslaget inga förändringar jämfört med nuläget. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Simon Bergroth 

Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 

 

Bilagor:   Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om  
  sprängämnesprekursorer    

Expedierat till:   Kommunfullmäktige i Täby 
  Kommunfullmäktige i Vaxholm   



 

 

 

 

Taxa enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer i 
Täby/Vaxholm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2022 
 
Fastställd av kommunfullmäktige 2021-XX-XX, § XX med stöd av 11 § lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2021-06-
15, § XX/21. Dnr: SRMH 2021-001543.1140 
 
 
 
Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2022. 
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Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
kostnader för tillsyn i Täby kommun/Vaxholms stad enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 
av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn.  
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut, av nämnd enligt lagen om  

sprängämnesprekursorer eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer., överklagas.  

4 § Avgiftsuttag sker I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift) 

Timtaxa 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 240 kr per hel timme handläggningstid.  
 
6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en 
halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut 
för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden 
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och 
andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgiften. 
 
7 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2022.  
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Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.

Avgift för tillsyn 
8 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet 
som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen om sprängämnesprekursorer.  
 

Nedsättning av avgift  
9 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  
 

Betalning av avgift 
10 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i 
räkning.  
 
 
____________ 
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01.



TJÄNSTEUTLÅTANDE  

 
 
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 
 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 
 

 
Postadress 
183 80 Täby 
 

Växel 
08-578 663 00 
 

 
Hemsida 
www.srmh.se  
 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 

 
 

 

Dnr: SRMH-2021-1541.1140 2021-06-11 
   
Simon Bergroth 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef  

 

 

Revidering av taxa för tillsyn och kontroll inom 
alkohollagens område 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att  

- Revidera taxan för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt 
Alkohollagen så att tillsynsavgiften i ingripandeärenden sätts till 10 000 
kronor.  

- Översända förslag på revidering av taxan till kommunfullmäktige i Täby 
kommun och Vaxholms stad för fastställande samt att föreslå att den 
reviderade taxan gäller från och med den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Taxan för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen 
behöver revideras avseende den tillkommande tillsynsavgift som debiteras i 
ingripandeärenden där nämnden fattar beslut om att tilldela 
tillståndsinnehavare en erinran eller en varning.  

Föreslagen revidering innebär att avgiften höjs från 6 000 kronor till 10 000 
kronor. Höjningen innebär att handläggning inom tillståndsgruppens område 
helt finansieras av taxeintäkter. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns ett behov av att revidera taxan för prövning och tillsyn av 
serveringstillstånd enligt alkohollagen avseende den tillkommande 
tillsynsavgift som debiteras i ingripandeärenden där tillståndsinnehavare 
tilldelas en erinran eller en varning.  

Avgiften på 6 000 kronor som debiteras enligt gällande taxa täcker inte fullt 
ut nämndens kostnader för handläggningen av ärendetypen. Avgiften föreslås 
därför höjas till 10 000 kronor per ingripandeärende som resulterar i beslut 
om erinran eller varning. Den tillsyn och kontroll som nämnden bedriver inom 
alkohollagens område ska vara avgiftsfinansierad till 100%.  

Kontoret kommer även föreslå att revideringen görs i de taxor som reglerar 
avgifter för tillsyn och kontroll inom alkohollagens område i Norrtälje, Lidingö 
och Vallentuna. 
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Kontorets bedömning/synpunkter 

Den handläggning som kontoret bedriver inom alkohollagens område ska vara 
helt finansierad av taxeintäkter. Kontoret har konstaterat att gällande taxa 
innebär att tillståndsgruppens område inte uppnår målet av 
självfinansieringsgrad.  

Handläggning av ingripande ärenden har konstaterats vara underfinansierad 
då intäkten i den typ av ärenden med nuvarande taxa motsvarat hälften av 
kostnaderna. Kontoret föreslår därför att avgiften höjs från 6 000 kronor till 
10 000 kronor.  

Föreslagen höjning innebär att de ingripandeärenden som kontoret hanterar 
kommer finansieras av de avgifter som debiteras av de tillståndsinnehavare 
som är föremål för ingripandeärendena.  

Bestämmelser 

Enligt 8 kap 10 § Alkohollagen (2010:1622) kan kommuner ta ut 
tillsynsavgifter av tillståndsinnehavare för att finansiera kostnaderna för 
tillsynen. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Simon Bergroth 

Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 

 

Expedierat till:   Kommunfullmäktige i Täby 
  Kommunfullmäktige i Vaxholm   

Kopia till:  Socialnämnden i Vallentuna  
  Socialnämnden i Norrtälje 
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö 
  

 



 
 

 

 

 

Taxa för prövning och 
tillsyn av serverings-
tillstånd enligt 
alkohollagen i 
Täby/Vaxholm 
 

 

 

 

 

 

Taxan gäller från och med den 1 januari 2021 
Fastställd av Täby kommunfullmäktige 2, § XX  
med stöd av alkohollagen (2010:1622), 9 §  

Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2021-06-15, § XX, 
Dnr: SRMH 2021-0001541.1140 
 
 
 
Timtaxan för 2022 är 1 000 kr  
Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2022 
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Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och 
tobakslagen  
 

Inledande bestämmelser     
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader 
för prövning, handläggning och tillsyn i Täby kommun enligt alkohollagen eller 
bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen, utom de delar som gäller folköl. 
 
2 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja den i denna taxa antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2017. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
 
4 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.  
 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art omfattning, tillsynsbehov, 
nedlagd tillsynstid och andra omständigheter får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas.  
 
5 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut enligt denna taxa kan överklagas 
till förvaltningsrätten.  
 

Avgift för prövning 
6 § Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
 

Avgift för anmälan, kunskapsprov, påminnelser mm 
7 § Avgiften för anmälan, kunskapsprov m.m. ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i 
räkning. 
 

Avgift för återkommande tillsyn 
8 § Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) består av en två delar (Se bilaga).  
 
Den fasta delen av tillsynsavgiften baseras på vem servering sker till, serveringstid samt 
villkor i verksamhetens gällande serveringstillstånd.  
 
Den rörliga delen av avgiften baseras på verksamhetens omsättning av 
alkoholförsäljningen. Till grund för uppgifterna om omsättning av alkoholförsäljningen ligger 
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den restaurangrapport som restaurangerna årligen ska lämna in.  
 
9 § Den fasta delen av avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar 
kalenderår och ska betalas i förskott. Den fasta delen av tillsynsavgiften ska betalas från 
och med det år som ansökan har prövats.  
 
Den rörliga delen av avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar kalenderår 
och ska betalas i efterskott. Den rörliga delen av tillsynsavgiften ska betalas från och med 
året efter att ansökan har prövats.  
 
10 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. 
Debitering sker tidigast en månad efter sista dag för inlämnade av restaurangrapport.  
 
Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året 
efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast del inklusive eventuella tillägg 
samt maximalt belopp för den rörliga delen. 
 

Tillsynsavgift i ingripandeärende 
11 § I de fall Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i samband med tillsynsärende 
beslutar meddela innehavare av stadigvarande serveringstillstånd en erinran eller en 
varning enligt 9 kap 17 § Alkohollagen tas en fast avgift ut (se bilaga). Avgiften tas ut då 
beslut om att meddela varning eller erinran vunnit laga kraft. 
 

Timavgift för extra tillsyn 
12 § Utöver årsavgiften för tillsyn av verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd 
kan avgift tas ut för extra tillsyn i form av timavgift. Avgiften tas ut per timme nedlagd 
handläggningstid. Timtaxan är 1 000 kr år 2018. 
 
13 § Beslut om avgift fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
 
14 § Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, kontrollbesök och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en halvtimme, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.   
 
Timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. För kontrollbesök och andra 
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 
1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
15 § Timavgift tas inte ut för kontroll med anledning av klagomål som visar sig vara 
obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav. 
 



BILAGA 
 

 

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd 

 

Avgifter i ansökningsärende 

Stadigvarande tillstånd 
Kostnad 
(kronor) 

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap 
inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte. 

13 000 

Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment. 2 000 

Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid eller serveringsyta.. 5 000 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta. 5 000 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser 
gårdsproducent/producent. 

10 000 

Tillfälliga tillstånd  
Kostnad 
(kronor) 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande utan 
gällande serveringstillstånd. 

6 000 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande med 
gällande serveringstillstånd.  

3 000 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap. 1 000 

Ansökan om tillfällig utökning av sortiment. 1 000 

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid tid inom normaltiden kl. 
11.00 – 01.00.  

2 000 

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid utanför normaltiden.  4 000 

Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta 2 000 

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta. 2 000 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning.  2 000 
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Avgifter i anmälningsärende 

Stadigvarande tillstånd 
Kostnad 
(kronor) 

Anmälan om förändrad bolagssammansättning. 11 000 

Anmälan om mindre ändring av bolagssammansättning, ingen ändring av 
ägarmajoritet. 

5 000 

Anmälan om serveringsansvarig personal 0 

Anmälan om upphörande av verksamhet (återtagande av 
serveringstilstånd) 

0 

Tillfälliga tillstånd 
Kostnad 
(kronor) 

Anmälan om serveringslokal vid catering 0 

 

Avgifter för kunskapsprov  

Kunskapsprov 
Kostnad 
(kronor) 

Avgift för kunskapsprov, 3 försök. 1 500 

 

Tillsynsavgifter 

Fast del 
Kostnad 
(kronor) 

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till 
allmänheten.  

3 000 

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till 
slutet sällskap. 

2 000 

Tillägg till fast del baserat på serveringstid 
Kostnad 
(kronor) 

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol 
t.o.m. kl. 22.00 

0 

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol efter 
kl. 22.00 

2 000 

Tillägg till fast del baserat på villkor i serveringstillstånd 
Kostnad 
(kronor) 

Krav på vakter i gällande tillstånd 4 000 
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Rörlig del - baserat på omsättning 
Kostnad 
(kronor) 

Omsättning (Kr) 

0-50 000 0 

50 001-250 000 1 000 

250 001-500 000 2 000 

500 001-1 000 000 3 000 

1 000 001-2 000 000 4 000 

2 000 001-3 000 000 5 000 

3 000 001-4 000 000 6 000 

4 000 001-5 000 000 7 000 

5 000 001-6 000 000 8 000 

6 000 001-7 000 000 10 000 

7 000 001-8 000 000 11 000 

8 000 0001-9 000 000 12 000 

9 000 001-10 000 000 13 000 

10 000 001- 14 000 

Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in efter den 30 april 
året efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast del inklusive eventuella 
tillägg samt maximalt belopp för den rörliga delen. 

Tillsynsavgift i ingripandeärende 
Kostnad 
(kronor) 

Tillsynsavgift i ingripandeärende som leder nämndbeslut om erinran eller 
varning. 

10 000 

Extra tillsynsavgift 
Kostnad 
(kronor) 

Extra tillsynsavgift Timavgift 

 

Påminnelseavgifter 

Påminnelseavgifter 
Kostnad 
(kronor) 

Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (per påminnelse) 1 000 

Påminnelse att anmäla mm förändrad bolagssammansättning (per 
påminnelse). 

1 000 

Timtaxan för 2018 är 1 000 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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Revidering av taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om 
tobak och liknande produkter 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att  

- Revidera taxan för tillsyn och prövning enligt lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter enligt bilaga.  

- Översända förslag på revidering av taxan till kommunfullmäktige i Täby 
kommun och Vaxholms stad för fastställande samt att föreslå att den 
reviderade taxan gäller från och med den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Taxan för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter 
behöver revideras avseende den tillkommande tillsynsavgift som debiteras i 
ingripandeärenden där nämnden fattar beslut om att tilldela 
tillståndsinnehavare en varning.  

Föreslagen revidering innebär att 14 § i nuvarande taxa revideras så att 
avgiften sätts till 10 000 kronor. Höjningen innebär en harmonisering av 
alkohol- och tobakstaxorna. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns ett behov av att revidera taxan tillsyn och prövning enligt lagen om 
tobak och liknande produkter avseende den tillkommande tillsynsavgift som 
debiteras i ingripandeärenden där tillståndsinnehavare tilldelas eller en 
varning.  

Enligt gällande taxa kan nämnden ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid 
i de ärenden som leder till ett beslut om att tilldela en varning. Avgiften bör 
enligt förslaget justeras till ett fast schablonbelopp på 10 000 kronor per 
ingripandeärende som resulterar i beslut om varning.  

Ändringen föreslås för att taxorna inom alkohol- och tobaksområdet ska bli 
mer likalydande. 

Den tillsyn och prövning som nämnden bedriver inom alkohollagens område 
ska vara avgiftsfinansierad till 100%. Kontoret kommer även föreslå att 
revideringen görs i de taxor som reglerar avgifter för tillsyn och kontroll inom 
alkohollagens område i Norrtälje, Lidingö och Vallentuna. 
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Kontorets bedömning/synpunkter 

Den handläggning som kontoret bedriver inom tobaksområdet ska vara helt 
finansierad av taxeintäkter. Kontoret anser även att det är av vikt att skapa 
tydlighet mellan angränsande lagstiftningsområden. Kontoret har konstaterat 
att gällande tobakstaxa innebär att tillståndsgruppens område har olika 
debiteringsmodell i ingripandeärenden. 

Kontorets förslag innebär att den tillkommande tillsynsavgiften i 
tobaksärenden blir likalydande med avgiften som debiteras i 
serveringstillståndsärenden under förutsättning att nämnden antar föreslagen 
revidering av alkohollagstaxan.  

Handläggning av ingripandeärenden är jämförbara oavsett om ärendet gäller 
serveringstillstånd eller tobakstillstånd. Det är därför rimligt att debitera 
samma avgiftsbelopp inom respektive område. 

Föreslagen höjning innebär att de ingripandeärenden som kontoret hanterar 
kommer finansieras av de avgifter som debiteras av de tillståndsinnehavare 
som är föremål för ingripandeärendena.  

Bestämmelser 

Enligt 8 kap 1-2 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter kan 
kommuner ta ut prövnings- och tillsynsavgifter för den handläggning som 
kommunen utför med stöd av lagen. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Simon Bergroth 

Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 

 

Bilaga:  Förslag på reviderat taxa för tillsyn och  
 prövning enligt lagen om tobak och liknande 
  produkter. 

Expedierat till:   Kommunfullmäktige i Täby 
  Kommunfullmäktige i Vaxholm   

Kopia till:  Socialnämnden i Vallentuna  
  Socialnämnden i Norrtälje 
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö 
  

 
 



 
 

 

 

 

Taxa för tillsyn och 
prövning enligt lagen om 
tobak och liknande 
produkter i 
Täby/Vaxholm 
 
 
 
Taxan gäller från och med den 1 juli 2019 
Fastställd av Täby/Vaxholm kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XX med stöd av Lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter, 8 kap. 1-2 §§. 

Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2019-03-20, § 21/19  
Dnr: SRMH 2019-000474.1140 
Reviderad av Täby kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XX med stöd av Lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter, 8 kap. 1-2 §§. 

Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2021-06-15, § XX/21  
Dnr: SRMH 2021-001542.1140 
 

Timavgiften är enligt denna taxa 1 250 kr  
Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2022 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
kostnader för prövning och tillsyn i Täby kommun/Vaxholms stad enligt Lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

2 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020. 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

4 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.  

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd kontrolltid eller andra omständigheter får Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds besluta att avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  

6 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut enligt denna taxa kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Avgift för ansökan  

7 § Fast avgift för ansökan om tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror tas ut enligt nedan: 

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (detaljhandel) 8 750 kronor 
Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (partihandel)  10 000 kronor 
Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak   7 500 kronor 

Avgift för anmälan 

8 § Fast avgift för anmälan ändring av tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror tas ut enligt nedan: 

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden  6 250 kronor 
Anmälan om förändrat tillstånd    2 500 kronor 

Avgift för tillsyn 

9 § Verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror, och som inte omfattas av 10-11 §§, ska betala en tillsynsavgift på 6 250 kr 
per år och försäljningsställe.  
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10 § Verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror, och även tillhandahåller minst en av nedan listade produkter, ska betala en 
tillsynsavgift på 3 750 kr per år och försäljningsställe. 

- Folköl utan (stadigvarande serveringstillstånd) 
- Receptfria läkemedel 

11 § Verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror som även har ett gällande stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagen 
ska betala en tillsynsavgift på 2 500 kr per år och försäljningsställe. 

12 § Verksamhet som till myndigheten anmält handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, och som inte har tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror, ska betala en tillsynsavgift på 3 125 kronor. 

För verksamhet som omfattas av ovan och som även tillhandahåller minst en av nedan 
listade produkter är den fasta tillsynsavgiften 2 500 kr. 

- Folköl (utan stadigvarande serveringstillstånd) 
- Receptfria läkemedel 

13 § Avgiften för återkommande tillsyn omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.  

För verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror ska tillsynsavgift betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs.  

För verksamhet om bedriver handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
gäller att avgiften ska betalas från och med det år som verksamheten anmäldes. Om 
verksamheten har bedrivits utan anmälan ska avgiften betalas från om med det år som 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd fick kännedom om verksamheten. Avgiften 
ska därefter betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

Timavgift för extra tillsyn 

14 § I de fall Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i samband med tillsynsärende 
beslutar meddela innehavare av tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror en varning enligt 7 kap 11 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter debiteras en fast extra tillsynsavgift på 10 000 kr.  

Avgiften tas ut då beslut om att meddela varning eller erinran vunnit laga kraft. 

15 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 250 kronor. 

16 § Timavgift enligt 12 § tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden i ett ärende understiger en hel timme tas ingen timavgift 
ut.  

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, kontrollbesök och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en halvtimme, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
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17 § För kontrollbesök och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

18 § Timavgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat 
om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav.  

19 § Beslut om avgift fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
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Antagande av reviderad SPAT-överenskommelse 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna den 
reviderade SPAT-överenskommelsen och fortsätta ingå i samarbetet. 

Sammanfattning 

Överenskommelsen reglerar ansvarsfördelningen mellan de olika lokala 
kontrollmyndigheterna.  

Överenskommelsen innebär att Norrvatten fördelar provtagningen av vattnet 
enligt behov, och ser hela sitt distributionsområde som ett område.  

Att ingå i överenskommelsen främjar riskbaserad fördelning av 
provtagningen. Samsyn och samarbete mellan de lokala 
kontrollmyndigheterna underlättas. 

Beskrivning av ärendet 

SPAT står för Samordnad Provtagning Av Tappvatten. Sedan 1984 har 
Norrvattens medlemskommuner haft ett samarbete kring provtagningen. 
Senaste revideringen av överenskommelsen gjordes 2010. Nuvarande 
revidering innehåller flertalet förtydliganden. 

Hur ofta, och vilka analyser som ska göras av dricksvattnet regleras av 
lagstiftningen. I områden med många människor ska fler prover tas än i 
glesbefolkade kommuner. Risken för att vattnet får kvalitetsförsämringar ökar 
vid långa ledningsnät och låg omsättning på grund av låg befolkningsmängd. 
Överenskommelsen innebär att proportionellt fler prover tas i dessa områden, 
utan att säkerheten i de tätbefolkade områdena påverkas. 

Järfälla är kontrollmyndighet för Norrvattens vattenverk Görveln. Järfälla har 
genom överenskommelsen även fått kontrollansvaret för huvudledningsnätet i 
samtliga anslutna kommuner. De lokala VA-huvudmännen och det lokala 
distributionsnätet kontrolleras av respektive lokal kontrollmyndighet.  

I den omarbetade versionen av revideringen framgår hur Järfälla förmedlar 
kontrollresultat till övriga berörda kommuner. Det framgår även att 
tryckstegringar med beredning kontrolleras av den lokala kontrollmyndigheten 
där anläggningen är placerad. Den reviderade versionen innehåller 
förtydliganden i fördelning av kontrollansvaret. Det framgår dock inte vilken 
myndighet som driver ärendet när flera kommuner berörs. Detta bör kunna 
lösas genom en bra dialog mellan kommunerna. SRMH kommer att kunna 
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ställa krav på den lokala aktören för det vatten som släpps ut i Täby och 
Vaxholm kommun. SRMH kommer även att kunna ställa krav på Norrvatten 
när det gäller vattentornet, men inte när det gäller huvudledningsnätet. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor bör även fortsättningsvis vara 
del av överenskommelsen. Det är en bra samarbetsyta och diskussionsforum 
som bidrar till en likvärdig kontroll och ökad kompetens hos de inblandade 
kontrollmyndigheterna.  

Bestämmelser 

Enligt Kommunallagen (2017:725) 9 kap 37§ får en kommun eller region ingå 
avtal om någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan 
kommun eller region (avtalssamverkan). Kommuner och regioner får inom 
ramen för avtalssamverkan komma överens om att uppdra åt en anställd i 
den andra kommunen eller regionen att besluta på kommunens eller 
regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  I så fall 
tillämpas 7 kap 4-8 §§, om jäv, delegering av ärenden och anmälan av beslut. 

Överenskommelsen innebär att Järfälla får rikta beslut mot Norrvatten enligt 
Livsmedelslagen 2006:804, på Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontors vägnar. 

 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Lisa Andersson 

Inspektör 

 

 

Bilagor:   Avtal Täby Överenskommelse om kontroll av 
samordnad provtagning av tappvatten (SPAT) 

Avtal Vaxholm Överenskommelse om kontroll 
av samordnad provtagning av tappvatten 
(SPAT) 
    

Expedieras till:   Järfälla kommun 

  Miljö- och bygglovsnämnden 

  177 80 Järfälla 

  Miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se  
    
 



Miljö- och bygglovsnämnden 
Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Webbplats: www.jarfalla.se 
Telefon växel: 08-580 285 00 Organisationsnummer: 212000-0043 

 

 
 
 
 

Överenskommelse om kontroll av samordnad provtagning av 
tappvatten (SPAT) 

 
 
Bakgrund 

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner 
som driver Görvälnverket i Järfälla kommun. Medlemskommunerna är Danderyd, 
Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna inklusive Swedavia –Arlanda, Sollentuna, 
Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm 
och Österåker. 
Dricksvattnet som produceras i Görvälnverket distribueras till kommunerna via ett 
huvudledningsnät som är cirka 33 mil långt. Dricksvattnet distribueras vidare till 
slutkonsument i lokala ledningsnät som driftas av respektive kommun. Eftersom 
dricksvattnet håller en jämn kvalitet i hela ledningsnätet betraktas det som ett 
vattenförsörjningsområde. Provtagningen samordnas av Norrvatten. 
Sedan 1984-07-11 har det funnits en överenskommelse, samordnad provtagning 
av tappvatten (SPAT), mellan Norrvattens medlemskommuner.  
Överenskommelsen innebär en samordning av kontrollen av dricksvattnet. 
SPAT  är även ett forum för att Norrvatten och medlemmarna ska kunna 
diskutera angelägna frågor. 
SPAT är inte ett beslutsfattande organ. 
När en ny kommun ansluts till kommunalförbundet Norrvatten kan den upptas 
som medlem i SPAT när den kommunens nämnd, som fullgör uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet, godkänt denna överenskommelse. 

 
Samarbetsformer 

Samarbeten inom SPAT inkluderar Norrvatten, kommunala kontrollmyndigheter, 
kommunala VA-enheter och VA-bolag. Även entreprenörer som är upphandlade 
för att sköta driften av VA-anläggningen inkluderas. 
Regelbundna möten hålls inom SPAT för att diskutera och informera varandra om 
aktuella frågor. Järfälla kommun ansvarar för att mötena genomförs. Värdskapet 
roterar mellan de olika medlemskommunerna. Bilaga 2 mötesformer, definierar 
ansvarsfördelningen samt har ett schema för värdskap. 

 
Ansvarsfördelning 

Järfällas kontrollmyndighet har kontrollansvar för Görvälnverket och 
huvudledningsnätet. 
Huvudledningsnät som går i annan kommun kontrolleras också av Järfälla. 
Tryckstegringar utan beredning kontrolleras av Järfälla som en del av 
huvudledningsnätet. Tryckstegringar med egen beredning räknas som vattenverk och 
kontrolleras av den kommun där tryckstegringen finns. Respektive kontrollmyndighet 
har kontrollansvar för de lokala ledningsnäten och    anläggningar som ligger i 
respektive kommun, såsom vattentorn, reservvattentäkt  och reservvattenverk. 

Inkom
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Provtagning 

Alla kommuner som får dricksvatten från Norrvatten räknas som ett 
distributionsområde. Kommunernas provpunkter är fördelade utifrån 
vattenförbrukning och risk för kvalitetsförändringar. 
Detta innebär att kommunerna i distributionsnätets yttre delar har fått 
proportionellt fler provpunkter. De kommunala kontrollmyndigheterna fastställer 
provpunkterna för respektive VA-huvudmans undersökningsprogram. Se bilaga 1 
för fördelning av undersökningsfrekvens och antalet provpunkter i respektive 
kommun. 
Norrtälje kommun köper vatten från Norrvatten till stora delar av den södra 
kommunhalvan och ingår i SPAT. Norrtälje har valt att stå utanför samordningen 
av provtagning. Norrtälje har tagit fram ett eget undersökningsprogram och 
upphandlat ett eget laboratorium för analyser. Norrtälje är skyldig att skicka 
analyser till Norrvatten för kännedom. 

 
 
 

BILAGOR 

 
1. Analysfrekvens och analysomfattning i kommunernas egenkontroll 
2. Mötesformer 
3. Vattentorn 
4. Reservvattenverk 



SPATÖVERENSKOMMELSE mellan Järfälla kommun och Täby kommun 

 
1. Den nämnd i Järfälla kommun som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, i fortsättningen kallad Järfälla kommun, har 
samordningsansvar för SPAT. 

a. Järfälla kommun, kallar till SPAT-möte enligt Bilaga 2. Mötesformer. 
b. Järfälla kommun ansvarar för kontroll av helheten av kvalitén i 
huvudledningsnätet inom Norrvattens medlemskommuner. I kontrollen ingår 
insamlande av statistik, drifthändelser och avvikelser. Järfälla kommun 
förmedlar kontrollrapport efter förfrågan. 
c. För att på ett effektivt sätt kunna utföra kontroll av Norrvattens 
huvudledningsnät är Järfälla kommun och Täby kommun överens om att 
miljöchefen i Järfälla kommun med stöd av Kommunallagen (2017:725) 9 
kap 37§ får besluta om åtgärdskrav riktat mot verksamhetsutövaren 
Norrvatten, enligt Livsmedelslagen 2006:804 på Täby kommuns vägnar. 
För att detta ska gälla måste Täby kommun fatta ett särskilt beslut om att delegera 
beslutanderätten enligt ovan. 
d. Respektive kommun kan besluta om åtgärdskrav riktade mot Norrvatten när 
det gäller den kommunens reservoarer eller grundvattentäkt och 
grundvattenverk. Järfälla kommun ska få ta del av beslutsunderlag gällande 
åtgärdskrav mot Norrvatten och ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas. 

 
2. Norrvattens laboratorium samordnar den lagstadgade kontrollen av kvalitén på 
dricksvattnet hos samtliga kommuners ledningsnät såsom provtagning, analys och 
bedömning. 
 
3. Norrtälje kommun skickar kopia på analysresultat från Norrvattens 
distributionsområde till Norrvattens laboratorium. Detta för att Norrvatten ska ha 
en helhetsbild över allt vatten de producerar. 

 
4. Överenskommelsen gäller tillsvidare. En översyn av överenskommelsen bör ske 
i samband med SPAT-möten vart tredje år eller i samband med att gällande 
lagstiftning ändras. Uppsägning ska riktas till den nämnd som fullgör uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Järfälla kommun tre månader innan 
uppsägningen träder i kraft. 

 
Godkänns av kontrollmyndigheten 

För Järfälla kommun 

 
……………… ……………………………... 
Datum Lars Bergstig, ordförande 

miljö- och bygglovsnämnden 
 
 

För Täby kommun 
 
 

……………… ……………………………. 
Datum  
  
 ……………………………..  

Namnförtydligande och titel 



BILAGA 1. Analysfrekvens och analysomfattning i kommunernas 
egenkontroll 

 
En helhetssyn för Norrvattens distributionsområde 

Norrvatten har en jämn kvalitet på utgående dricksvatten och vattenkvaliteten ändras inte 
nämnvärt fram till respektive kommun. De förändringar som sker är mer kopplade till hur 
de lokala näten ser ut inom kommunen mer än mellan kommunerna. Då det råder, i 
princip, liknande förhållanden för samtliga kommuner ser vi hela Norrvattens 
distributionsområde som ett enda distributionsområde. Kommunala anläggningar som 
nyttjar en annan vattentäkt omfattas inte av överenskommelsen. 

Vattnet kontrolleras från sjön Mälaren, genom processen och vattnets väg genom huvud- 
ledningsnätet fram till konsumenterna. Norrvatten utför kontroll på råvatten och på 
utgående dricksvatten, vatten från reningsprocessen, pumpstationer (tryckstegrings- 
stationer), vattentorn och reservvattentäkter. 

Varje enskild kommun har sitt fastställda undersökningsprogram med ett antal 
provtagningspunkter. En lista på provtagningspunkter ska skickas till Norrvatten för att 
dessa ska kunna införlivas i överenskommelsens dokumentation av provtagningspunkter. 

Norrvatten upprättar årligen provtagningsprogrammet inom SPAT-överenskommelsen. 
Helhetssynen förstärks genom att ett och samma laboratorium provtar, analyserar och 
bedömer samtliga vattenprov inom distributionsområdet. Norrvatten anlitar ett externt 
företag för genomförandet av vattenprovtagningen inom distributionsområdet. Krav ställs 
på att provtagare har erforderlig utbildning i dricksvattenprovtagning och att 
provtagningen utförs enligt provtagningsstandard. I det fall en kommun tar prover för 
egenkontroll t.ex. vid klagomål, och om analyserna utförs på annat laboratorium ska 
kopia på analysrapporterna skickas till Norrvatten för kännedom. 

Analysresultaten kan ge en ungefärlig information om hur färskt vattnet är, 
kloröverskottet minskar med tiden, liksom pH till viss del och mängden långsamväxande 
bakterier ökar ofta med tid. 
Provtagning och analys 

I varje kommun finns mellan 8 och 17 punkter som provtas en gång per kvartal, d.v.s. 
fyra gånger per år. Tabell 1 redovisar antalet fastställda provtagningspunkter inom 
Norrvattens distributionsområde, uppdelat per kommun eller geografiskt område, 
gällande vid tidpunkten för SPAT-överenskommelsens fastställande. 

 
Tabell 1 Antalet provtagningspunkter inom respektive kommun* alternativt område. 

Kommun Antal provpunktsadresser 
Danderyd 12 
Järfälla 16 
Knivsta 8 
Sigtuna 12 
Sollentuna 17 
Solna 17 
Sundbyberg 14 
Swedavia (Stockholm Arlanda Airport) 2 
Täby 16 
Upplands-Bro 8 
Upplands Väsby 10 
Vallentuna 9 
Vaxholm 8 
Österåker 10 

*Norrtälje kommun har upphandlat egen provtagning. 

Antal punkter per kommun har tillkommit genom att hänsyn tagits till mängd försålt 
vatten men justerats genom att glesbefolkade kommuner behövt mer kontroll p.g.a. att 
vattenomsättningen eventuellt är lägre.  

Provtagningspunkterna bestäms av VA-huvudman och fastställs av kommunal 
kontrollmyndighet. 

 



Vid önskemål om att justera provtagningspunkterna inom en kommun informerar VA- 
huvudmannen Norrvattens laboratorium om detta och förändringen implementeras hos 
Norrvatten. I samband med justeringsönskemål säkerställer VA- huvudmannen 
förankring hos kontrollmyndigheten. Inför varje nytt kalenderår förmedlar Norrvatten ett 
uppdaterat provtagningsschema till samtliga medlemskommuner. 

Norrvatten producerar ca 140 000 m3 dricksvatten/dygn (medelvärde över ett år) vilket 
enligt dricksvattenföreskrifterna1 bilaga 3 avsnitt C (Lägsta provtagnings- och 
analysfrekvens) skulle innebära 420 prover som normal kontroll och 18 som utvidgad 
kontroll inom distributionsområdet. Provtagnings- och analysomfattningen har justerats 
vilket framgår av redogörelsen i tabell 2. 

 
Tabell 2. Provtagnings- och analysomfattning enligt dricksvattenföreskrifterna och enligt 
SPAT-överenskommelsen. 

Hos användare Enligt 
dricksvattenföreskrifterna 

Enligt SPAT 

Normal undersökning* 420 Ca 300 
Normal undersökning 
reducerad* 

- Ca 300 

Utvidgad undersökning* 
(utvidgad 1) 

18 2 

Utvidgad undersökning 
reducerad* 
(utvidgad 2) 

- 7 

Utvidgad undersökning 
reducerad* 
(utvidgad 3) 

- 9 

* Se förklaring i Tabell Ordlista, ligger sist i denna bilaga. 
 

Norrvattens laboratorium genomför trendanalys på analyserade parametervärden för 
provtagningspunkterna inom undersökningsprogrammet var tredje år. I samband med 
denna analys bedöms möjligheten och relevansen i att reducera undersökningsfrekvensen 
och/eller analysomfattningen, i enlighet med dricksvattenföreskrifterna bilaga 3, avsnitt C 
och D. Norrvattens laboratorium gör en kombination av minskning av undersöknings- 
frekvens och borttagning av parametrar hos användare. Gäller dock endast kemisk analys. 

Kommunernas undersökningsprogram består av normal och utvidgad undersökning hos 
användare. Provtagningsplatserna för de utvidgade undersökningarna väljs ut från de 
ordinarie egenkontrollpunkterna och laboratoriet tillser att proverna distribueras inom 
försörjningsområdet så att alla kommuner får en fullständig analys, utvidgad kontroll. 
Analysrapporter från utvidgad undersökning (utvidgad 1) finns på Norrvattens hemsida, 
www.norrvatten.se. 

 
Ökning av antalet analysparametrar eller utökning av undersökningsfrekvens 

Ytterligare undersökningar kan behöva tillkomma om ny information framkommer som 
visar på att ”nya” ämnen skulle kunna finnas i råvattentäkten. En gång per år görs en s.k. 
screening av råvattnet (”Priority pollutants”, Terratest eller dylikt). 

En gång per år gör laboratoriet en medelvärdestabell över analysresultat från prover tagna 
hos användare, som publiceras på hemsidan www.norrvatten.se. Alla kan därmed 
kontrollera halterna i förhållande till gränsvärdena. Minst vart femte år bör 
undersökningsprogrammet ses över (LIVSFS 2017:2 §11). Analysomfattningen inom 
denna överenskommelse revideras av Norrvatten vart tredje år. 

 
 
 

1 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, reviderad enligt 
LIVSFS 2017:2 som innehåller grundföreskriften och aktuella ändringar. 

http://www.norrvatten.se/
http://www.norrvatten.se/


Provtagning 

Vid provtagning tas prov ut efter att provtagaren har spolat till jämn temperatur, en flaska 
för mikrobiologisk undersökning, en flaska för kemisk/fysikalisk undersökning och 
eventuell en flaska för metaller. 
När utvidgad undersökning (1 och 2) ska göras tas ett prov helt utan spolning, en liter 
med det som stått i kranen för att få ett värde på de tre metallerna nickel, koppar och bly. 
Därefter tas prov efter spolning till jämn temperatur som vanligt för övriga parametrar. 
Vid klagomålsprovtagning tas prov på ospolat vatten, dock ska det som stått i själva 
kranen spolas ut, för både mikrobiologisk undersökning och kemisk/fysikalisk 
undersökning. Därefter spolas till jämn temperatur och ytterligare ett prov för både 
mikrobiologisk och kemisk/fysikalisk undersökning tas. 
Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium 

Norrvattens laboratorium är SWEDAC-ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025. 
Ackreditering krävs för att få utföra analys av dricksvatten enligt 
dricksvattenföreskrifterna. Laboratoriet tillhör utvecklings- och kvalitetsavdelningen och 
är fristående från övriga avdelningar såsom produktion och distribution för att vara fria 
från påverkan som skulle kunna ha en negativ effekt på kvaliteten på laboratoriets arbete. 
Laboratoriet utför kemiska och mikrobiologiska analyser på dricksvatten, bassängbad och 
strandbad. En del specialanalyser, som laboratoriet inte själva analyserar, skickas vidare 
till externa laboratorier. Laboratoriet utför all egenkontroll och driftskontroll för 
Norrvattens produktions- och distributionsavdelning. Statistik på utgående dricksvatten 
skickas årligen till Livsmedelsverket. 
 
Tabell Ordlista 

Egenkontroll Fastställd provtagnings- och analysomfattning 
samt provtagningspunkter enligt SPAT-
överenskommelsen. 

Kontroll Norrvattens interna driftkontroll för kontroll och 
styrning av dricksvattentillverkningen. 

Normal undersökning Normal undersökning enligt 
dricksvattenföreskrifterna. Cirka 300 prover/år. 

Normal undersökning reducerad Parametrar som ligger på 1-25 % av gränsvärdet 
har exkluderats, vilket omfattar ammonium, 
nitrit, konduktivitet, järn, aluminium och 
mangan. 

Utvidgad undersökning (utvidgad 1) Utförs 2 gånger/år, mot 18 föreskrivna. 
Inkluderar samtliga parametrar enligt dricks-
vattenföreskrifterna. Resterande utvidgade 
undersökningar utförs enligt utvidgad 2 och 3. 

Utvidgad undersökning 
reducerad (utvidgad 2) 

Utförs 7 gånger/år. Inkluderar parametrar enligt 
utvidgad 1, undantaget bekämpningsmedlen 
som har exkluderats.                    Alla ”adekvata” 
bekämpningsmedel som analyserats har inte 
kunnat påvisas någon gång, baserat på statistik 
från mer än en 3- årsperiod. 

Utvidgad undersökning 
reducerad (utvidgad 3) 

Utförs 9 gånger/år. Inkluderar parametrarna 
enligt utvidgad 1, undantaget 
bekämpningsmedlen och tungmetaller som har 
exkluderats. De exkluderade parametrarna 
ligger på<12 % av gränsvärdet 

Förtydligande; inga mikrobiologiska parametrar reduceras, d.v.s. drygt 600 
mikrobiologiska undersökningar inom normal undersökning och 18 stycken inom den 
utvidgade undersökningen genomförs per år. 

 

Norrtälje har valt att upphandla ett annat laboratorium för sina 
dricksvattenanalyser. Kopia på analysresultat skickas till Norrvatten, detta 
för att få en helhetsbild av vattenkvalitén i hela distributionsområdet.



BILAGA 2. Mötesformer 

 
SPAT-möten 

Inom SPAT hålls regelbundna möten för att diskutera och informera varandra om 
aktuella frågor. Möten hålls två gånger per år, våren - halvdag och hösten - heldag. 
Mötena kan vara både fysiska och digitala. 
Järfälla kommuns kontrollmyndighet, vidare benämnd Järfälla, ansvarar för att 
möten genomförs inom SPAT. Övriga kommuner/kommunförbund/Swedavia 
turas om att agera värdkommun för mötena. Samtliga kommunala 
kontrollmyndigheter, kommunala VA-enheter och VA-bolag bjuds in. Även 
entreprenörer som är upphandlade för att sköta driften av VA-anläggningen 
inkluderas. 
Värdkommunen ansvarar för att ordna med samlingslokal eller digital plattform, 
sekreterare och vid behov fika. 
Samtliga kommuner bidrar till innehållet på dagordningen. Järfälla fastställer 
dagordningen och ansvarar för att bjuda in till mötet och att dagordningen i god 
tid skickas ut till samtliga deltagare. Järfälla ansvarar för att kontaktlistan hålls 
uppdaterad. Respektive kommun är ansvarig för att informera Järfälla om aktuella 
kontaktuppgifter. 

 
Grundmall/förslag till dagordning: 

 
 värdkommun hälsar välkommen 
 presentationsrunda 
 info från värdkommun 
 info från Norrvattens laboratorium 
 föreläsare, presentationer (på höstmötet har man tid för t.ex. externt 

inbjudna gäster eller studiebesök) 
 gruppdiskussioner (VA-huvudmannen och kontrollmyndigheten var för 

sig) 
 sammanfattning av gruppdiskussioner 
 tid och plats för nästa möte. 

 
SPAT-gruppen på Livstecknet 

Livstecknet är ett forum för kontrollmyndigheterna som finns på Livsmedels- 
verkets hemsida. Forumet kräver inloggning, och arbetsgruppen kräver 
medlemskap. Järfälla ansvarar för att minnesanteckningar och presentationer läggs 
upp i arbetsrummet på Livstecknet efter varje SPAT-möte, samt att minnes- 
anteckningar distribueras till samtliga deltagare. 
Kundkontaktmöten 

Norrvattens laboratorium bjuder årligen in varje kommuns VA-huvudman 
samt kontrollmyndighet till kundkontaktmöten. På kundkontaktmöten 
diskuteras provtagningspunkterna och dricksvattenkvaliteten. 
Crisis Commander kommer att ersättas av CoSafe 

Crisis Commander är ett kommunikationssystem som används för att 
informera samtliga berörda om händelser i distributionen. Systemet används 
exempelvis vid kokningsrekommendation och leveransproblem. Varje 
kommun ansvarar för att hålla systemet uppdaterat med telefonnummer och 
e-post till handläggare och chefer som ska notifieras i händelse av incident 
eller kris. Systemet finns som hemsida och app och skickar meddelanden 
som sms och mail. 



Crises Commander kommer att ersättas av CoSafe från och med maj 2021. 
Det viktiga för kommunerna är fortfarande att hålla systemet uppdaterat med 
rätt telefonnummer och mailadresser. 

 
Lista över ansvarig värdkommun på kommande SPAT-möten 

Värdskap  
Danderyd 2021 
Knivsta 2021 
Norrtälje 2022 
Sigtuna – Swedavia 2022 
Sollentuna 2023 
Solna 2023 
SRMH (Täby, Vaxholm, Norrtälje) 2024 
Sundbyberg 2024 
Upplands Väsby 2025 
Upplands-Bro 2025 
Vallentuna 2026 
Österåker 2026 

  



BILAGA 3. Reservvattenverk 

 
Norrvatten har reservvattentäkter i fem kommuner, samtliga är grundvattentäkter. 
Reservvattnet provtas regelbundet och kan vid behov släppas direkt ut på nätet. Vissa av 
reservvattenverken har en enklare beredning. Reservvattnet är hårdare än det vatten som i 
vanliga fall distribueras från Görvälnverket. 

 

 
Kontrollansvar och administration 

Kontrollansvaret ligger hos den kommun där reservvattenverket är placerat. 
Reservvattenverken ska vara registrerade. I kontrollen ingår platsbesök vid 
reservvattenverket, fastställande av undersökningsprogram och kontroll av vattenkvalitet, 
fastställande och kontroll av faroanalys, granskning av övrig relevant dokumentation så 
som beskrivning och driftinstruktion. Delar av kontrollen kan på grund av sekretess 
behöva bedrivas från Görvälnverket. 

Reservvattenverken ska vara riskklassade. Kontrolltiden beräknas med hjälp av 
Livsmedelsverkets vägledning och justeras vid behov för att motsvara kontrollbehovet. 

I beslutet om undersökningsprogram ska undersökningsfrekvensen när verket är i drift 
framgå. Det ska även framgå hur många och vilka undersökningar som ska göras när 
vattenverket inte distribuerar dricksvatten. Reservvattenverkets faroanalys ska omfatta 
faror som är aktuella både när verket distribuerar dricksvatten och när ingen distribution 
sker. 

Krissituation 

Norrvatten ska informera både kontrollmyndigheterna och berörd allmänhet när ett 
reservvattenverk tas i drift. Kontrollmyndigheterna informeras via relevant 
kommunikationssystem. 

 
Kontroll av reservvattenverken 

Planerade kontrollbesök är lämpligt att göra när reservvattenverket inte är i drift, 
alternativt när det har tagits i drift under kontrollerade former. Att göra platsbesök i en 
krissituation bör undvikas så att teknikerna kan sköta sitt jobb. 

Kontroll kan utföras utan att reservvattenverken besöks. Exempelvis kontroll av 
vattenkvalitet, att undersökningsprogrammet följs, faroanalys och annan dokumentation. 

 
Samarbetsformer 
Det ska finnas en arbetsgrupp för reservvattenverken, liknande arbetsgruppen för 
vattentornen. 

När det finns behov samlas arbetsgruppen efter SPAT-möten och diskuterar 
kontrollprojekt, utformning av beslut och andra samsynsfrågor. Kommunerna strävar 
efter att göra samma typ av kontroll samma år, för att dra största möjliga nytta av 
samarbetet. 



BILAGA 4. Vattentorn 

 
Norrvatten har åtta vattentorn, även kallat högreservoarer, i sju kommuner. Vattnet i 
vattentorn fungerar som reservoar och trycksättning i ledningsnätet. Vattentornen 
möjliggör också en utjämning av vattenproduktionen på Görvälnverket. Vattnet provtas 
regelbundet. 

Prov tas på vattnet i reservoarens bassäng eller på utgående ledning från bassängen (prov 
tas både från inre och yttre bassäng i de reservoarer som består av två bassänger med 
undantag av Tunberget där prov av arbetsmiljöskäl enbart tas på vatten från inre 
bassäng). 

 
 

Kommun Vattentorn Antal bassänger 
Täby Ensta vattentorn 2 (inre och yttre) 
Vallentuna Oxbergsreservoaren 2 (inre och yttre) 
Upplands Väsby Runby vattentorn 1 
Sigtuna Valsta vattentorn 2 (inre och yttre) 
Solna Sveden högreservoar 2 (inre och yttre) 
Upplands-Bro Tibble vattentorn 1 
Sollentuna Tunbergets högreservoar 2 (inre och yttre) 
Sollentuna Helenelunds Högreservoar 1 

 

Kontrollansvar och administration 

Kontrollansvaret ligger hos den kommun där vattentornet är placerat. Vattentornen ska 
vara registrerade. I kontrollen ingår kontroll av vattentornen, granskning av rutiner, och 
analysresultat. I övrigt ska relevant dokumentation granskas, så som beskrivning och 
driftinstruktion. Delar av kontrollen kan på grund av sekretess behöva bedrivas på 
Görvälnverket. 

Vattentornen ska vara risk- och erfarenhetsklassade. Kontrolltiden beräknas med hjälp av 
Livsmedelsverkets information om riskklassning av anläggningar efter primärproduktion. 
Informationen finns att läsa på Kontrollwiki på Livsmedelsverkets webbplats. 
Kontrolltiden justeras vid behov för att motsvara kontrollbehovet. 

 
Krissituation 

Norrvatten ska informera kontrollmyndigheterna och berörd allmänhet om en 
krissituation skulle uppstå vid vattentornen. Krissituation som t.ex. uppkommer på grund 
av driftfel eller olycka. Kontrollmyndigheterna informeras via relevant 
kommunikationssystem. 

 
Samarbetsformer 

Det ska finnas en arbetsgrupp för vattentornen, liknande arbetsgruppen för reservvatten- 
verken. 

När det finns behov samlas arbetsgruppen och diskuterar kontrollprojekt, operativa mål, 
utformning av beslut och andra samsynsfrågor. Kommunerna strävar efter att göra samma 
typ av kontroll samma år, för att dra största möjliga nytta av samarbetet. 



Miljö- och bygglovsnämnden 
Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Webbplats: www.jarfalla.se 
Telefon växel: 08-580 285 00 Organisationsnummer: 212000-0043 

 

 
 
 
 

Överenskommelse om kontroll av samordnad provtagning av 
tappvatten (SPAT) 

 
 
Bakgrund 

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner 
som driver Görvälnverket i Järfälla kommun. Medlemskommunerna är Danderyd, 
Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna inklusive Swedavia –Arlanda, Sollentuna, 
Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm 
och Österåker. 
Dricksvattnet som produceras i Görvälnverket distribueras till kommunerna via ett 
huvudledningsnät som är cirka 33 mil långt. Dricksvattnet distribueras vidare till 
slutkonsument i lokala ledningsnät som driftas av respektive kommun. Eftersom 
dricksvattnet håller en jämn kvalitet i hela ledningsnätet betraktas det som ett 
vattenförsörjningsområde. Provtagningen samordnas av Norrvatten. 
Sedan 1984-07-11 har det funnits en överenskommelse, samordnad provtagning 
av tappvatten (SPAT), mellan Norrvattens medlemskommuner.  
Överenskommelsen innebär en samordning av kontrollen av dricksvattnet. 
SPAT  är även ett forum för att Norrvatten och medlemmarna ska kunna 
diskutera angelägna frågor. 
SPAT är inte ett beslutsfattande organ. 
När en ny kommun ansluts till kommunalförbundet Norrvatten kan den upptas 
som medlem i SPAT när den kommunens nämnd, som fullgör uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet, godkänt denna överenskommelse. 

 
Samarbetsformer 

Samarbeten inom SPAT inkluderar Norrvatten, kommunala kontrollmyndigheter, 
kommunala VA-enheter och VA-bolag. Även entreprenörer som är upphandlade 
för att sköta driften av VA-anläggningen inkluderas. 
Regelbundna möten hålls inom SPAT för att diskutera och informera varandra om 
aktuella frågor. Järfälla kommun ansvarar för att mötena genomförs. Värdskapet 
roterar mellan de olika medlemskommunerna. Bilaga 2 mötesformer, definierar 
ansvarsfördelningen samt har ett schema för värdskap. 

 
Ansvarsfördelning 

Järfällas kontrollmyndighet har kontrollansvar för Görvälnverket och 
huvudledningsnätet. 
Huvudledningsnät som går i annan kommun kontrolleras också av Järfälla. 
Tryckstegringar utan beredning kontrolleras av Järfälla som en del av 
huvudledningsnätet. Tryckstegringar med egen beredning räknas som vattenverk och 
kontrolleras av den kommun där tryckstegringen finns. Respektive kontrollmyndighet 
har kontrollansvar för de lokala ledningsnäten och    anläggningar som ligger i 
respektive kommun, såsom vattentorn, reservvattentäkt  och reservvattenverk. 

Inkom
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Provtagning 

Alla kommuner som får dricksvatten från Norrvatten räknas som ett 
distributionsområde. Kommunernas provpunkter är fördelade utifrån 
vattenförbrukning och risk för kvalitetsförändringar. 
Detta innebär att kommunerna i distributionsnätets yttre delar har fått 
proportionellt fler provpunkter. De kommunala kontrollmyndigheterna fastställer 
provpunkterna för respektive VA-huvudmans undersökningsprogram. Se bilaga 1 
för fördelning av undersökningsfrekvens och antalet provpunkter i respektive 
kommun. 
Norrtälje kommun köper vatten från Norrvatten till stora delar av den södra 
kommunhalvan och ingår i SPAT. Norrtälje har valt att stå utanför samordningen 
av provtagning. Norrtälje har tagit fram ett eget undersökningsprogram och 
upphandlat ett eget laboratorium för analyser. Norrtälje är skyldig att skicka 
analyser till Norrvatten för kännedom. 

 
 
 

BILAGOR 

 
1. Analysfrekvens och analysomfattning i kommunernas egenkontroll 
2. Mötesformer 
3. Vattentorn 
4. Reservvattenverk 



SPATÖVERENSKOMMELSE mellan Järfälla kommun och Vaxholm kommun 

 
1. Den nämnd i Järfälla kommun som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, i fortsättningen kallad Järfälla kommun, har 
samordningsansvar för SPAT. 

a. Järfälla kommun, kallar till SPAT-möte enligt Bilaga 2. Mötesformer. 
b. Järfälla kommun ansvarar för kontroll av helheten av kvalitén i 
huvudledningsnätet inom Norrvattens medlemskommuner. I kontrollen ingår 
insamlande av statistik, drifthändelser och avvikelser. Järfälla kommun 
förmedlar kontrollrapport efter förfrågan. 
c. För att på ett effektivt sätt kunna utföra kontroll av Norrvattens 
huvudledningsnät är Järfälla kommun och Vaxholm kommun överens om att 
miljöchefen i Järfälla kommun med stöd av Kommunallagen (2017:725) 9 
kap 37§ får besluta om åtgärdskrav riktat mot verksamhetsutövaren 
Norrvatten, enligt Livsmedelslagen 2006:804 på Vaxholm kommuns vägnar. 
För att detta ska gälla måste Vaxholm kommun fatta ett särskilt beslut om att delegera 
beslutanderätten enligt ovan. 
d. Respektive kommun kan besluta om åtgärdskrav riktade mot Norrvatten när 
det gäller den kommunens reservoarer eller grundvattentäkt och 
grundvattenverk. Järfälla kommun ska få ta del av beslutsunderlag gällande 
åtgärdskrav mot Norrvatten och ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas. 

 
2. Norrvattens laboratorium samordnar den lagstadgade kontrollen av kvalitén på 
dricksvattnet hos samtliga kommuners ledningsnät såsom provtagning, analys och 
bedömning. 
 
3. Norrtälje kommun skickar kopia på analysresultat från Norrvattens 
distributionsområde till Norrvattens laboratorium. Detta för att Norrvatten ska ha 
en helhetsbild över allt vatten de producerar. 

 
4. Överenskommelsen gäller tillsvidare. En översyn av överenskommelsen bör ske 
i samband med SPAT-möten vart tredje år eller i samband med att gällande 
lagstiftning ändras. Uppsägning ska riktas till den nämnd som fullgör uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Järfälla kommun tre månader innan 
uppsägningen träder i kraft. 

 
Godkänns av kontrollmyndigheten  
 

För Järfälla kommun 
 

 
……………… ……………………………... 
Datum Lars Bergstig, ordförande 

miljö- och bygglovsnämnden 
 
 

För Vaxholm kommun 
 

……………… ……………………………. 
Datum  
  
 ……………………………..  

Namnförtydligande och titel 



BILAGA 1. Analysfrekvens och analysomfattning i kommunernas 
egenkontroll 

 
En helhetssyn för Norrvattens distributionsområde 

Norrvatten har en jämn kvalitet på utgående dricksvatten och vattenkvaliteten ändras inte 
nämnvärt fram till respektive kommun. De förändringar som sker är mer kopplade till hur 
de lokala näten ser ut inom kommunen mer än mellan kommunerna. Då det råder, i 
princip, liknande förhållanden för samtliga kommuner ser vi hela Norrvattens 
distributionsområde som ett enda distributionsområde. Kommunala anläggningar som 
nyttjar en annan vattentäkt omfattas inte av överenskommelsen. 

Vattnet kontrolleras från sjön Mälaren, genom processen och vattnets väg genom huvud- 
ledningsnätet fram till konsumenterna. Norrvatten utför kontroll på råvatten och på 
utgående dricksvatten, vatten från reningsprocessen, pumpstationer (tryckstegrings- 
stationer), vattentorn och reservvattentäkter. 

Varje enskild kommun har sitt fastställda undersökningsprogram med ett antal 
provtagningspunkter. En lista på provtagningspunkter ska skickas till Norrvatten för att 
dessa ska kunna införlivas i överenskommelsens dokumentation av provtagningspunkter. 

Norrvatten upprättar årligen provtagningsprogrammet inom SPAT-överenskommelsen. 
Helhetssynen förstärks genom att ett och samma laboratorium provtar, analyserar och 
bedömer samtliga vattenprov inom distributionsområdet. Norrvatten anlitar ett externt 
företag för genomförandet av vattenprovtagningen inom distributionsområdet. Krav ställs 
på att provtagare har erforderlig utbildning i dricksvattenprovtagning och att 
provtagningen utförs enligt provtagningsstandard. I det fall en kommun tar prover för 
egenkontroll t.ex. vid klagomål, och om analyserna utförs på annat laboratorium ska 
kopia på analysrapporterna skickas till Norrvatten för kännedom. 

Analysresultaten kan ge en ungefärlig information om hur färskt vattnet är, 
kloröverskottet minskar med tiden, liksom pH till viss del och mängden långsamväxande 
bakterier ökar ofta med tid. 
Provtagning och analys 

I varje kommun finns mellan 8 och 17 punkter som provtas en gång per kvartal, d.v.s. 
fyra gånger per år. Tabell 1 redovisar antalet fastställda provtagningspunkter inom 
Norrvattens distributionsområde, uppdelat per kommun eller geografiskt område, 
gällande vid tidpunkten för SPAT-överenskommelsens fastställande. 

 
Tabell 1 Antalet provtagningspunkter inom respektive kommun* alternativt område. 

Kommun Antal provpunktsadresser 
Danderyd 12 
Järfälla 16 
Knivsta 8 
Sigtuna 12 
Sollentuna 17 
Solna 17 
Sundbyberg 14 
Swedavia (Stockholm Arlanda Airport) 2 
Täby 16 
Upplands-Bro 8 
Upplands Väsby 10 
Vallentuna 9 
Vaxholm 8 
Österåker 10 

*Norrtälje kommun har upphandlat egen provtagning. 

Antal punkter per kommun har tillkommit genom att hänsyn tagits till mängd försålt 
vatten men justerats genom att glesbefolkade kommuner behövt mer kontroll p.g.a. att 
vattenomsättningen eventuellt är lägre.  

Provtagningspunkterna bestäms av VA-huvudman och fastställs av kommunal 
kontrollmyndighet. 

 



Vid önskemål om att justera provtagningspunkterna inom en kommun informerar VA- 
huvudmannen Norrvattens laboratorium om detta och förändringen implementeras hos 
Norrvatten. I samband med justeringsönskemål säkerställer VA- huvudmannen 
förankring hos kontrollmyndigheten. Inför varje nytt kalenderår förmedlar Norrvatten ett 
uppdaterat provtagningsschema till samtliga medlemskommuner. 

Norrvatten producerar ca 140 000 m3 dricksvatten/dygn (medelvärde över ett år) vilket 
enligt dricksvattenföreskrifterna1 bilaga 3 avsnitt C (Lägsta provtagnings- och 
analysfrekvens) skulle innebära 420 prover som normal kontroll och 18 som utvidgad 
kontroll inom distributionsområdet. Provtagnings- och analysomfattningen har justerats 
vilket framgår av redogörelsen i tabell 2. 

 
Tabell 2. Provtagnings- och analysomfattning enligt dricksvattenföreskrifterna och enligt 
SPAT-överenskommelsen. 

Hos användare Enligt 
dricksvattenföreskrifterna 

Enligt SPAT 

Normal undersökning* 420 Ca 300 
Normal undersökning 
reducerad* 

- Ca 300 

Utvidgad undersökning* 
(utvidgad 1) 

18 2 

Utvidgad undersökning 
reducerad* 
(utvidgad 2) 

- 7 

Utvidgad undersökning 
reducerad* 
(utvidgad 3) 

- 9 

* Se förklaring i Tabell Ordlista, ligger sist i denna bilaga. 
 

Norrvattens laboratorium genomför trendanalys på analyserade parametervärden för 
provtagningspunkterna inom undersökningsprogrammet var tredje år. I samband med 
denna analys bedöms möjligheten och relevansen i att reducera undersökningsfrekvensen 
och/eller analysomfattningen, i enlighet med dricksvattenföreskrifterna bilaga 3, avsnitt C 
och D. Norrvattens laboratorium gör en kombination av minskning av undersöknings- 
frekvens och borttagning av parametrar hos användare. Gäller dock endast kemisk analys. 

Kommunernas undersökningsprogram består av normal och utvidgad undersökning hos 
användare. Provtagningsplatserna för de utvidgade undersökningarna väljs ut från de 
ordinarie egenkontrollpunkterna och laboratoriet tillser att proverna distribueras inom 
försörjningsområdet så att alla kommuner får en fullständig analys, utvidgad kontroll. 
Analysrapporter från utvidgad undersökning (utvidgad 1) finns på Norrvattens hemsida, 
www.norrvatten.se. 

 
Ökning av antalet analysparametrar eller utökning av undersökningsfrekvens 

Ytterligare undersökningar kan behöva tillkomma om ny information framkommer som 
visar på att ”nya” ämnen skulle kunna finnas i råvattentäkten. En gång per år görs en s.k. 
screening av råvattnet (”Priority pollutants”, Terratest eller dylikt). 

En gång per år gör laboratoriet en medelvärdestabell över analysresultat från prover tagna 
hos användare, som publiceras på hemsidan www.norrvatten.se. Alla kan därmed 
kontrollera halterna i förhållande till gränsvärdena. Minst vart femte år bör 
undersökningsprogrammet ses över (LIVSFS 2017:2 §11). Analysomfattningen inom 
denna överenskommelse revideras av Norrvatten vart tredje år. 

 
 
 

1 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, reviderad enligt 
LIVSFS 2017:2 som innehåller grundföreskriften och aktuella ändringar. 

http://www.norrvatten.se/
http://www.norrvatten.se/


Provtagning 

Vid provtagning tas prov ut efter att provtagaren har spolat till jämn temperatur, en flaska 
för mikrobiologisk undersökning, en flaska för kemisk/fysikalisk undersökning och 
eventuell en flaska för metaller. 
När utvidgad undersökning (1 och 2) ska göras tas ett prov helt utan spolning, en liter 
med det som stått i kranen för att få ett värde på de tre metallerna nickel, koppar och bly. 
Därefter tas prov efter spolning till jämn temperatur som vanligt för övriga parametrar. 
Vid klagomålsprovtagning tas prov på ospolat vatten, dock ska det som stått i själva 
kranen spolas ut, för både mikrobiologisk undersökning och kemisk/fysikalisk 
undersökning. Därefter spolas till jämn temperatur och ytterligare ett prov för både 
mikrobiologisk och kemisk/fysikalisk undersökning tas. 
Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium 

Norrvattens laboratorium är SWEDAC-ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025. 
Ackreditering krävs för att få utföra analys av dricksvatten enligt 
dricksvattenföreskrifterna. Laboratoriet tillhör utvecklings- och kvalitetsavdelningen och 
är fristående från övriga avdelningar såsom produktion och distribution för att vara fria 
från påverkan som skulle kunna ha en negativ effekt på kvaliteten på laboratoriets arbete. 
Laboratoriet utför kemiska och mikrobiologiska analyser på dricksvatten, bassängbad och 
strandbad. En del specialanalyser, som laboratoriet inte själva analyserar, skickas vidare 
till externa laboratorier. Laboratoriet utför all egenkontroll och driftskontroll för 
Norrvattens produktions- och distributionsavdelning. Statistik på utgående dricksvatten 
skickas årligen till Livsmedelsverket. 
 
Tabell Ordlista 

Egenkontroll Fastställd provtagnings- och analysomfattning 
samt provtagningspunkter enligt SPAT-
överenskommelsen. 

Kontroll Norrvattens interna driftkontroll för kontroll och 
styrning av dricksvattentillverkningen. 

Normal undersökning Normal undersökning enligt 
dricksvattenföreskrifterna. Cirka 300 prover/år. 

Normal undersökning reducerad Parametrar som ligger på 1-25 % av gränsvärdet 
har exkluderats, vilket omfattar ammonium, 
nitrit, konduktivitet, järn, aluminium och 
mangan. 

Utvidgad undersökning (utvidgad 1) Utförs 2 gånger/år, mot 18 föreskrivna. 
Inkluderar samtliga parametrar enligt dricks-
vattenföreskrifterna. Resterande utvidgade 
undersökningar utförs enligt utvidgad 2 och 3. 

Utvidgad undersökning 
reducerad (utvidgad 2) 

Utförs 7 gånger/år. Inkluderar parametrar enligt 
utvidgad 1, undantaget bekämpningsmedlen 
som har exkluderats.                    Alla ”adekvata” 
bekämpningsmedel som analyserats har inte 
kunnat påvisas någon gång, baserat på statistik 
från mer än en 3- årsperiod. 

Utvidgad undersökning 
reducerad (utvidgad 3) 

Utförs 9 gånger/år. Inkluderar parametrarna 
enligt utvidgad 1, undantaget 
bekämpningsmedlen och tungmetaller som har 
exkluderats. De exkluderade parametrarna 
ligger på<12 % av gränsvärdet 

Förtydligande; inga mikrobiologiska parametrar reduceras, d.v.s. drygt 600 
mikrobiologiska undersökningar inom normal undersökning och 18 stycken inom den 
utvidgade undersökningen genomförs per år. 

 

Norrtälje har valt att upphandla ett annat laboratorium för sina 
dricksvattenanalyser. Kopia på analysresultat skickas till Norrvatten, detta 
för att få en helhetsbild av vattenkvalitén i hela distributionsområdet.



BILAGA 2. Mötesformer 

 
SPAT-möten 

Inom SPAT hålls regelbundna möten för att diskutera och informera varandra om 
aktuella frågor. Möten hålls två gånger per år, våren - halvdag och hösten - heldag. 
Mötena kan vara både fysiska och digitala. 
Järfälla kommuns kontrollmyndighet, vidare benämnd Järfälla, ansvarar för att 
möten genomförs inom SPAT. Övriga kommuner/kommunförbund/Swedavia 
turas om att agera värdkommun för mötena. Samtliga kommunala 
kontrollmyndigheter, kommunala VA-enheter och VA-bolag bjuds in. Även 
entreprenörer som är upphandlade för att sköta driften av VA-anläggningen 
inkluderas. 
Värdkommunen ansvarar för att ordna med samlingslokal eller digital plattform, 
sekreterare och vid behov fika. 
Samtliga kommuner bidrar till innehållet på dagordningen. Järfälla fastställer 
dagordningen och ansvarar för att bjuda in till mötet och att dagordningen i god 
tid skickas ut till samtliga deltagare. Järfälla ansvarar för att kontaktlistan hålls 
uppdaterad. Respektive kommun är ansvarig för att informera Järfälla om aktuella 
kontaktuppgifter. 

 
Grundmall/förslag till dagordning: 

 
 värdkommun hälsar välkommen 
 presentationsrunda 
 info från värdkommun 
 info från Norrvattens laboratorium 
 föreläsare, presentationer (på höstmötet har man tid för t.ex. externt 

inbjudna gäster eller studiebesök) 
 gruppdiskussioner (VA-huvudmannen och kontrollmyndigheten var för 

sig) 
 sammanfattning av gruppdiskussioner 
 tid och plats för nästa möte. 

 
SPAT-gruppen på Livstecknet 

Livstecknet är ett forum för kontrollmyndigheterna som finns på Livsmedels- 
verkets hemsida. Forumet kräver inloggning, och arbetsgruppen kräver 
medlemskap. Järfälla ansvarar för att minnesanteckningar och presentationer läggs 
upp i arbetsrummet på Livstecknet efter varje SPAT-möte, samt att minnes- 
anteckningar distribueras till samtliga deltagare. 
Kundkontaktmöten 

Norrvattens laboratorium bjuder årligen in varje kommuns VA-huvudman 
samt kontrollmyndighet till kundkontaktmöten. På kundkontaktmöten 
diskuteras provtagningspunkterna och dricksvattenkvaliteten. 
Crisis Commander kommer att ersättas av CoSafe 

Crisis Commander är ett kommunikationssystem som används för att 
informera samtliga berörda om händelser i distributionen. Systemet används 
exempelvis vid kokningsrekommendation och leveransproblem. Varje 
kommun ansvarar för att hålla systemet uppdaterat med telefonnummer och 
e-post till handläggare och chefer som ska notifieras i händelse av incident 
eller kris. Systemet finns som hemsida och app och skickar meddelanden 
som sms och mail. 



Crises Commander kommer att ersättas av CoSafe från och med maj 2021. 
Det viktiga för kommunerna är fortfarande att hålla systemet uppdaterat med 
rätt telefonnummer och mailadresser. 

 
Lista över ansvarig värdkommun på kommande SPAT-möten 

Värdskap  
Danderyd 2021 
Knivsta 2021 
Norrtälje 2022 
Sigtuna – Swedavia 2022 
Sollentuna 2023 
Solna 2023 
SRMH (Täby, Vaxholm, Norrtälje) 2024 
Sundbyberg 2024 
Upplands Väsby 2025 
Upplands-Bro 2025 
Vallentuna 2026 
Österåker 2026 

  



BILAGA 3. Reservvattenverk 

 
Norrvatten har reservvattentäkter i fem kommuner, samtliga är grundvattentäkter. 
Reservvattnet provtas regelbundet och kan vid behov släppas direkt ut på nätet. Vissa av 
reservvattenverken har en enklare beredning. Reservvattnet är hårdare än det vatten som i 
vanliga fall distribueras från Görvälnverket. 

 

 
Kontrollansvar och administration 

Kontrollansvaret ligger hos den kommun där reservvattenverket är placerat. 
Reservvattenverken ska vara registrerade. I kontrollen ingår platsbesök vid 
reservvattenverket, fastställande av undersökningsprogram och kontroll av vattenkvalitet, 
fastställande och kontroll av faroanalys, granskning av övrig relevant dokumentation så 
som beskrivning och driftinstruktion. Delar av kontrollen kan på grund av sekretess 
behöva bedrivas från Görvälnverket. 

Reservvattenverken ska vara riskklassade. Kontrolltiden beräknas med hjälp av 
Livsmedelsverkets vägledning och justeras vid behov för att motsvara kontrollbehovet. 

I beslutet om undersökningsprogram ska undersökningsfrekvensen när verket är i drift 
framgå. Det ska även framgå hur många och vilka undersökningar som ska göras när 
vattenverket inte distribuerar dricksvatten. Reservvattenverkets faroanalys ska omfatta 
faror som är aktuella både när verket distribuerar dricksvatten och när ingen distribution 
sker. 

Krissituation 

Norrvatten ska informera både kontrollmyndigheterna och berörd allmänhet när ett 
reservvattenverk tas i drift. Kontrollmyndigheterna informeras via relevant 
kommunikationssystem. 

 
Kontroll av reservvattenverken 

Planerade kontrollbesök är lämpligt att göra när reservvattenverket inte är i drift, 
alternativt när det har tagits i drift under kontrollerade former. Att göra platsbesök i en 
krissituation bör undvikas så att teknikerna kan sköta sitt jobb. 

Kontroll kan utföras utan att reservvattenverken besöks. Exempelvis kontroll av 
vattenkvalitet, att undersökningsprogrammet följs, faroanalys och annan dokumentation. 

 
Samarbetsformer 
Det ska finnas en arbetsgrupp för reservvattenverken, liknande arbetsgruppen för 
vattentornen. 

När det finns behov samlas arbetsgruppen efter SPAT-möten och diskuterar 
kontrollprojekt, utformning av beslut och andra samsynsfrågor. Kommunerna strävar 
efter att göra samma typ av kontroll samma år, för att dra största möjliga nytta av 
samarbetet. 



BILAGA 4. Vattentorn 

 
Norrvatten har åtta vattentorn, även kallat högreservoarer, i sju kommuner. Vattnet i 
vattentorn fungerar som reservoar och trycksättning i ledningsnätet. Vattentornen 
möjliggör också en utjämning av vattenproduktionen på Görvälnverket. Vattnet provtas 
regelbundet. 

Prov tas på vattnet i reservoarens bassäng eller på utgående ledning från bassängen (prov 
tas både från inre och yttre bassäng i de reservoarer som består av två bassänger med 
undantag av Tunberget där prov av arbetsmiljöskäl enbart tas på vatten från inre 
bassäng). 

 
 

Kommun Vattentorn Antal bassänger 
Täby Ensta vattentorn 2 (inre och yttre) 
Vallentuna Oxbergsreservoaren 2 (inre och yttre) 
Upplands Väsby Runby vattentorn 1 
Sigtuna Valsta vattentorn 2 (inre och yttre) 
Solna Sveden högreservoar 2 (inre och yttre) 
Upplands-Bro Tibble vattentorn 1 
Sollentuna Tunbergets högreservoar 2 (inre och yttre) 
Sollentuna Helenelunds Högreservoar 1 

 

Kontrollansvar och administration 

Kontrollansvaret ligger hos den kommun där vattentornet är placerat. Vattentornen ska 
vara registrerade. I kontrollen ingår kontroll av vattentornen, granskning av rutiner, och 
analysresultat. I övrigt ska relevant dokumentation granskas, så som beskrivning och 
driftinstruktion. Delar av kontrollen kan på grund av sekretess behöva bedrivas på 
Görvälnverket. 

Vattentornen ska vara risk- och erfarenhetsklassade. Kontrolltiden beräknas med hjälp av 
Livsmedelsverkets information om riskklassning av anläggningar efter primärproduktion. 
Informationen finns att läsa på Kontrollwiki på Livsmedelsverkets webbplats. 
Kontrolltiden justeras vid behov för att motsvara kontrollbehovet. 

 
Krissituation 

Norrvatten ska informera kontrollmyndigheterna och berörd allmänhet om en 
krissituation skulle uppstå vid vattentornen. Krissituation som t.ex. uppkommer på grund 
av driftfel eller olycka. Kontrollmyndigheterna informeras via relevant 
kommunikationssystem. 

 
Samarbetsformer 

Det ska finnas en arbetsgrupp för vattentornen, liknande arbetsgruppen för reservvatten- 
verken. 

När det finns behov samlas arbetsgruppen och diskuterar kontrollprojekt, operativa mål, 
utformning av beslut och andra samsynsfrågor. Kommunerna strävar efter att göra samma 
typ av kontroll samma år, för att dra största möjliga nytta av samarbetet. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 

Postadress 
183 80 Täby 

Växel 
08-578 663 00

Hemsida 
www.srmh.se 

E-post
miljokontoret@srmh.se

Dnr: SRMH-2021-1266.5519 2021-06-03 

Karolina Röstlund 
Inspektör 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00

Remiss - Avfallsföreskrifter för Vaxholms stad

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd antar kontorets 
tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande. 

Sammanfattning 

Södra Roslagens miljökontor(SRMH) har 2021-05-20 fått 
utställningsversionen av Avfallsföreskrifter Vaxholms stad på remiss. Södra 
Roslagens miljökontor yttrar sig i punkterna Bilaga 1, punkt 17 och Bilaga 1, 
punkt 5. 

Beskrivning av ärendet 

Under året har SRMH tillsammans med Roslagsvatten arbetat med det förslag 
till Avfallsföreskrifter som Roslagsvatten tagit fram. Roslagsvatten har 
remitterat förslaget till Vaxholms stad, som nu givit SRMH möjlighet att yttra 
sig över utställningsversionen av föreskrifterna. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

SRMH har deltagit i Roslagsvattens arbete med att ta fram nya 
avfallsföreskrifter. Många av de synpunkter som SRMH framfört har under 
arbetets gång åtgärdats. Kvarstår gör bilaga 1, punkt 17 här anser SRMH att 
punkten behöver omformuleras från entreprenör godkänd av Roslagsvatten 
till av Roslagsvatten upphandlad entreprenör.  

I övrigt vill SRMH lämna synpunkten att det är önskvärt att latrinhämtning 
ska finnas med i Roslagsvattens ordinarie hämtningsintervall. Detta då det är 
önskvärt att möjliggöra en kontrollerad och återkommande hämtning av 
latrin. Risken att latrin och urin som hanteras felaktigt ökar då hämtningen 
inte ligger på ett förutbestämt intervall. Felaktig hantering eller otillräcklig 
spridningsyta, för mängden näring som tillförs, ger risk för näringsläckage till 
våra känsliga kustområden. 
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Dnr: SRMH-2021-1266.5519

Grund för yttrande 

EU´s ramdirektiv för vatten eller vattendirektivet- en utgångspunkt för svensk 
vattenförvaltning. Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både 
idag och imorgon. EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-länderna minst 
ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. 

I Sveriges miljömål- Ingen övergödning står ”Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten”. För att möjliggöra att målet uppfylls bör 
kommunen arbeta för en minskad belastning av näringsämnen i våra känsliga 
kustområden.  

Enligt Sveriges Miljökvalitetsnormer för vatten är huvudregeln att alla 
vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god 
status. Normerna används till exempel av myndigheter och kommuner vid 
tillståndsprövningar och vid tillsyn av så kallade vattenverksamheter och 
miljöfarliga verksamheter. Kommunerna ska också se till att normerna följs 
till exempel när de planerar för användningen av mark och vatten. 
Stockholms skärgård och Vaxholms kustområde ska uppnå god ekologisk 
status till 2027. 

För att minska tillförsel av näringsämnen, uppfylla Vattendirektivet, Sveriges 
miljömål och miljökvalitetsnormer för vatten krävs ett arbete som möjliggör 
bortforsling av näringsämnen från de ofta karga och magra kustområden som 
utgör stor del av Vaxholms kommun. Därför anser SRMH att latrinhämtning 
ska ingå i Roslagsvattens ordinarie intervall. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Karolina Röstlund 

Inspektör 

 

Bilagor:   Utställningsversion av avfallsföreskrifter 
    

Expedierat till:   Vaxholms stad stadsbyggnad, 
stadsbyggnad@vaxholm.se   
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1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 

I Sverige är kommunerna ansvariga för insamling och behandling av kommunalt avfall, 

latrin och avfall från enskilda avlopp. För verkställandet av uppdraget i Vaxholms stad 

ansvarar Roslagsvatten AB med dess dotterbolag Vaxholmsvatten AB. I dessa föreskrifter 

används benämningen Roslagsvatten för både Vaxholmsvatten och Roslagsvatten.   

1.1 Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1-2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Vaxholms stad. 

1.2 Definitioner – förklaring av begrepp som används i föreskrifterna 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 
här: 

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill 

säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till 

sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som 

anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.  

 

a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive 

avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.   

b.  Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt 

ansvar som får läggas i kärl eller säck. 

c.  Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla 

in i säck eller kärl. 

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i 

enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen 

(2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses avfall  som  i bilaga 3 till avfallsförordningen är 

markerad med en asterisk (*) eller som klassificeras som farligt avfall enligt 

2 kap avfallsförordningen.   

f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen 

(2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 

förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 
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h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i 

och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker 

och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som 

livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet 

matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som 

hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs 

ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta 

ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå 

intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock 

före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan. 

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta 

avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, 

förpackningar, el - avfall och annat avfall som omfattas av 

producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken 

avfall från bygg- och rivningsarbeten. 

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.    

l. Med slam avses avloppsslam, t.ex. urin, fekalier, bad- dusch-, disk- och 

tvättvatten. 

m. Med kommunens ÅVC avses återvinningscentralen på Eriksövägen samt 

mobil återvinningscentral. 

Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter. 

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare, arrendetagare, 

eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 

som fastighetsägare. 

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen. 

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd (SRMH). 

6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrin - 

behållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av avfall under 

kommunalt ansvar. 

7. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, 

fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är 

dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast 

används för 
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a. hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning 

liknar hushållsspillvatten och, 

b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.  

8. Med renhållaren avses den Roslagsvatten anlitar för hantering av det avfall som 

omfattas av kommunens ansvar. 

9. Med angöringsplats avses platsen där hämtningsfordon eller fartyg stannar eller 

lägger till för att tömma behållare för avfall.  

10. Med dragväg och gångväg avses väg mellan avfallsutrymmet/hämtstället och 

hämtningsfordonets angöringsplats. Dragvägen mäts från mitten av 

avfallsutrymmet till mitt bak på tömningsfordonet. 

11. Med transportväg avses den väg i direkt anslutning till angöringsplats och 

dragväg där fordon för hämtning av avfall måste köra för att komma intill och 

hämta avfallet. 

12. Med matavfallssystem avses avskiljare eller sluten tank för pumpbart matavfall 

samt fettavskiljare om sådan kopplats samman med avskiljaren eller tanken för 

matavfall.  

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 

15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 

2 KOMMUNENS ANSVAR FÖR AVFALLSHANTERING, TILLSYN OCH 

INFORMATION 

3 § Vaxholms stad har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen 
av avfall under kommunalt ansvar, med särskilt ansvara för att avfall under kommunalt 
ansvar som utgörs av farligt ansvar samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. För verkställandet av uppdraget ansvarar Roslagsvatten AB med 
dess dotterbolag Vaxholmsvatten AB. Hantering av det avfall som omfattas av 
kommunens ansvar får endast utföras av renhållaren. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden. 

5 § Vaxholms stad informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och 
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.  

3 BETALNING OCH INFORMATION 

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom Roslagsvattens försorg och i enlighet med föreskrifter som 
kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken (avfallstaxa). Avgiften ska tas 
ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 
avfallshantering främjas.  
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7 § Ägare till den fastighet där avfall under kommunalt ansvar uppkommer, är ytterst 
ansvarig för avfallsabonnemang och betalning. En nyttjanderättshavare, till exempel 
verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betalningsskyldighet 
och Roslagsvatten kan skicka betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida 
nyttjanderättshavaren fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens 
betalningsansvar. 

8 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande 
regler för avfallshantering. 

4 HUR AVFALL SKA SORTERAS OCH LÄMNAS 

4.1 Hur avfall ska sorteras  

9 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall och övriga 
avfallsslag i enlighet med Bilaga 1 och hålla det skilt från restavfallet. 

10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport. 

4.2 Hur avfall under kommunalt ansvar ska samlas in 

11 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att avfall under kommunalt ansvar som uppstår inom 
fastigheten överlämnas till renhållaren, om inte annat sägs i dessa föreskrifter. Detta 
gäller för en- och flerfamiljshus avsedda för permanentboende och fritidshus.  

12 § Fastighetsägare ansvarar för att avfall under kommunalt ansvar som uppstår i 
verksamheter, överlämnas till renhållaren, om inte annat sägs i dessa föreskrifter.  

13 § Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors 
hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara 
behovet av borttransport av avfall från fastigheten. 

14 § Roslagsvatten har rätt att ta ut en avgift för hämtning och behandling av avfall under 
kommunalt ansvar och debiterar enligt gällande avfallstaxa. Roslagsvatten administrerar 
insamling av avgift genom abonnemang. Om fastighetsinnehavare inte aktivt väljer 
abonnemang ur avfallstaxan tilldelas denne ett abonnemang av Roslagsvatten.  
Renhållaren levererar kärl som är dimensionerade efter förutsättningarna på fastigheten.  

15 § Utsorterade avfallsslag lämnas enligt vad som framgår av Bilaga 1 och Bilaga 2. 

16 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål meddela Roslagsvatten 
om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 

4.3 Hur avfallet ska emballeras 

17 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och 
utrymmet är avsett. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket i 
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lämpligt material och storlek. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljö inte 
uppkommer. Matavfall ska av avfallslämnaren förpackas i särskild papperspåse som 
tillhandahålls av Roslagsvatten. 

18 § Överfull, för tung behållare eller behållare som innehåller dåligt emballerade föremål 
som kan orsaka att hämtningspersonalen skadas, hämtas inte. Avfallet ska då omfördelas 
respektive emballeras om genom fastighetsinnehavarens försorg till nästa 
hämtningstillfälle 

Närmare krav på emballering med mera framgår av Bilaga 1.  

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

5 BEHÅLLARE - KÄRL OCH ANNAN UTRUSTNING 

5.1 Vem som skaffar och äger kärl och andra behållare 

19 § Kärl ägs och tillhandahålls av Roslagsvatten. Papperspåsar avsedda för matavfall, samt 
tillhörande hållare för påsarna tillhandahålls av Roslagsvatten. Säckar och latrinbehållare 
tillhandahålls av Roslagsvatten.  

20 § Säckställ, bottentömmande behållare, containrar, lastväxlarflak, sopsug, enskilda 
avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten tank och matavfallssystem anskaffas och 
installeras av fastighetsinnehavare.  

21 § Fastighetsinnehavare ska inhämta godkännande från Roslagsvatten för placering av 
behållare och anordning, så att angöring med hämtningsfordon säkerställs. Säckställ ska 
vara av en modell som är godkänd av Roslagsvatten. Insatssäckar för matavfallskärl 
tillhandahålls av renhållaren, som också sätter säcken på plats i kärlet. 
Fastighetsinnehavare kan också själv anskaffa insatssäck, efter säkerställande att säcken 
är av en typ som godkänns av renhållaren. Fastighetsinnehavare ansvarar i detta fall själv 
för att sätta säcken på plats i kärlet.  

a. För bottentömmande behållare och sopsug får endast av Roslagsvatten 

godkända anordningar användas. 

b. För enskilda avloppsanläggningar ska godkännande av anläggningen 

inhämtas från den tillsynsansvariga nämnden.  

c. För sluten tank för matavfall, fettavskiljare, och matavfallssystem som 

kopplas till det allmänna VA-nätet ska godkännande av anläggningen 

inhämtas från VA-huvudmannen.  

22 § Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av 
behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. 
Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren. 

23 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 
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5.2 Utformning vid nyanläggning 

24 § Behållare, anläggningar, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska utformas och 
anordnas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls samt att risk för driftavbrott och 
olycksfall minimeras.  

25 § Vid nyanläggande ska avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och kärl 
inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Behållare, utrustning och 
utrymmen för avfallshantering ska medge hantering och möjliggöra hämtning med den 
utrustning och de hämtningsfordon som används i renhållarens insamlingssystem.   

26 § Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är 
åtkomlig för fordon utrustat med kran.  

27 § Behållare och annan utrustning ska vara tillslutna på ett barnsäkert sätt och försedda 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet 
och belägenhet.  

28 § Vid nybyggnation eller renovering av avfallsutrymmen bör utrymmet, dragvägar och 
transportvägar uppfylla krav för hämtning enligt senaste versionen av Avfall Sveriges 
”Handbok för avfallsutrymmen”. Roslagsvatten bör ges möjlighet att lämna synpunkter 
på insamlingssystem och utrymmets utformning, samt transportväg. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att kontakta Roslagsvatten för besiktning av 
avfallsutrymmet innan utrymmet tas i bruk. Avfallshämtning kan påbörjas först efter 
godkänd besiktning.  

29 § Vid nybyggnation av flerfamiljshus ska det på fastigheten finnas utrymme för separat 
hantering av grovavfall. Utrymmet bör uppfylla krav för hämtning enligt senaste 
versionen av Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen”. 

30 § Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten 
tank för matavfall eller matavfallssystem får avståndet mellan uppställningsplats för 
slambil och anslutningspunkt för tömning inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på 
anläggningen får inte överstiga 5 meter. Brunnslock får inte väga mer än 15 kg.  

5.3 Rengöring och tillsyn 

31 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. 
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i 
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Såväl behållare som 
inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för 
avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för 
olycksfall minimeras. 
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6 HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

6.1 Hämtningsområde och hämtningsintervall 

32 § Kommunen är uppdelad i två hämtningsområden: 

• Hämtningsområde 1, fastland: Fastland samt öar med fast broförbindelse. 
Trafikverkets bilfärja jämställs med fast broförbindelse. Till fastlandet räknas därmed 
även Rindö, Skarpö, Resarö och Tynningö.   

• Hämtningsområde 2, skärgården: Öar utan fast bro- eller vägfärjeförbindelse med 
fastlandet.  

Vid behov och när en fastighet inte är tillgänglig för hämtning från fastlandet, kan enskilda 
hämtplatser som vanligtvis ingår i hämtningsområde fastland, ingå i hämtningsområde 
skärgård. 

33 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som 
framgår av Bilaga 2.  

6.2 Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 

34 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att 
det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 
tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. För fastigheter 
med säckhämtning ska vikten på säcken ej överstiga 15 kg. 

35 § Behållare ska på hämtningsdagen vara tillgängliga för tömning från klockan 06.00. 
Tömning sker normalt mellan kl. 06.00 och kl. 22.00. Behållare ska vara uppställda så att 
hämtning och hantering underlättas och kan ske med den utrustning som används inom 
kommunen. För manuell hantering av kärl och för dragväg har renhållaren rätt att ta ut 
särskild avgift enligt avfallstaxa.  

36 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Roslagsvatten. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas Roslagsvatten.  

37 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att latrinbehållare är 
försluten och vid behov rengjord utvändigt innan hämtning sker. 

38 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att kärl står upprätta och 
inte orsakar hinder eller nedskräpning. Detta gäller även vid gemensam hämtplats om 
inte annat avtalats med Roslagsvatten.  

39 § Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att 
nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen på grund av att gällande 
bestämmelser inte följts, till exempel att sopor har ställts utanför behållaren, har lagts 
löst i behållaren, inte är tillräckligt väl inslagna eller att behållaren har överfyllts. Detta 
gäller även vid gemensamt kärl och gemensam uppställningsplats enligt 90 § och 92 §.  

Om renhållaren orsakar nedskräpning har renhållaren städningsansvar.   



  

11 
 

40 § Vid brygghämtning av kärl- och säckavfall med fartyg ska behållare vara placerad i 
omedelbar anslutning till angöringsplatsen och på sådant sätt att den kan ses från sjön. 
Annan placering kan godtas av Roslagsvatten mot erläggande av gångavståndstillägg 
enligt avfallstaxa. 

6.3 Åtgärder inför hämtning av avfall från enskilda avlopp och andra 

anläggningar 

41 § Inför tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att 
förbereda anläggningen så att tömning kan ske med den utrustning och det fordon som 
används inom kommunen. Anläggningen ska på tömningsdagen vara tillgänglig för 
tömning från klockan 06.00. Tömning sker normalt mellan kl. 06.00 och kl. 22.00 

42 § Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten tank för matavfall eller 
matavfallssystem ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas 
manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka 
som måste lyftas får väga högst 15 kg. Lock och koppling för tömning av fettavskiljare, 
sluten tank och matavfallssystem ska vara märkta med aktuellt avfallsslag. Utebliven 
slamtömning på grund av oåtkomlig anläggning debiteras som bomkörning enligt 
gällande taxa. 

43 § Anläggningen ska vara markerad med fastighetsbeteckning så att den enkelt kan hittas av 
renhållaren. Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska 
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan 
tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. Missad 
slamtömning på grund av omärkt anläggning debiteras som bomkörning enligt gällande 
taxa. 

44 § Vid tömning får avstånd mellan uppställningsplats för slambil och 
slambrunn/anslutningspunkt normalt inte överstiga 10 meter. Avgift för slangdragning 
debiteras om avståndet överstiger 10 meter. Om hinder gör att slamtömningsfordonet 
inte kan ställas upp på plats som normalt används vid tömning får avgift för maximalt 10 
meter extra slangdragning debiteras. 

45 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning.  

Vägen där slangen dras ska vara fri från hinder och föremål som kan ta skada av slangen. 

46 § För anläggningar där återfyllning av vatten krävs för anläggningens funktion, svarar 
fastighetsinnehavaren för att så sker efter varje tömning.  

47 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Roslagsvatten. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas Roslagsvatten. 

48 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska 
beställas av fastighetsinnehavaren och genomföras av renhållaren.  
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6.4 Hämtnings- och transportvägar 

49 §  I hämtningsområde 1 - fastland sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar 
normalt vid fastighetsgränsen så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som 
möjligt. Om kärlplacering och hämtplats inte kan upprättas vid fastighetsgräns ska 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats och i 
behållare som Roslagsvatten kan godta. Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
ska erhålla godkännande av markägaren innan kärl ställs på dennes mark. 

I hämtningsområde 2 - skärgård sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar 
normalt vid gemensam insamlingsplats.  

50 § Roslagsvatten kan bestämma att avfall under kommunalt ansvar insamlas på annan plats 
i gemensamma större behållare under del av året. Tömning sker när isförhållanden och 
väglag medger tömning. 

51 § Om Roslagsvatten och fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren inte kan komma 
överens om plats för avfallslämnande enligt ovanstående kan avfallsansvarig nämnd 
anvisa plats där avfall ska lämnas. Anvisning av plats avser hela året. Roslagsvatten 
beslutar om tömningsfrekvens och typ av avfallsbehållare. 

52 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar i skälig omfattning för skötsel 
av den anvisade platsen som om den varit placerad på den egna fastigheten. 

53 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick.  

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö, hållas 
halkfri och dammbindas vid behov.  

Enskild väg som nyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle och 
för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.  

Vändmöjlighet för hämtningsfordon ska finnas då backning inte får förekomma annat än 
i undantagsfall vid vändning  

54 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärl behöver dras av den som utför 
hämtningen är plan och hårdgjord och i övrigt hålls i sådant skick att kärl utan svårighet 
kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. 

55 § Vid hämtning från flerbostadshus och verksamheter ska gångavstånd mellan fordon och 
avfallsbehållare/dörr till soprum inte överstiga 10 meter. Gångavståndsavgift erläggs 
enligt avfallstaxan för gångväg över 5 meter.   

56 § Om farbar väg inte kan upprättas ska avfallet lämnas på plats enligt överenskommelse 
med Roslagsvatten eller anvisning enligt 49 §. 

57 § De lagar och riktlinjer som finns samlade i senaste versionen av Avfall Sveriges ”Handbok 
för avfallsutrymmen” bör följas. Det är dock Roslagsvatten som avgör om hämtnings- och 
transportvägar uppfyller krav på transport- och dragväg och om vändmöjligheter finns. 
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6.4.1 Hämtningsområde 1 - Fastland  

58 § Farbara transportvägar ska ha tillräcklig bärighet för renhållarens hämtningsfordon och 
ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden eller 
på vägbredden. 

Farbara transportvägar ska vara minst 3,5 meter breda. Området inom 0,5 meter på 
vardera sida av vägen ska vara fritt från växtlighet och andra hinder.  

Vid nyanläggande av väg bör den utformas så att den är minst 5,5 meter bred om körning 
i båda riktningarna förekommer. Om vägen är smalare ska det finnas mötesplatser. Om 
vägen är mötesfri ska den vara minst 3,5 meter bred och området inom 0,5 meter på 
vardera sida av vägen ska vara fritt från växtlighet och andra hinder.   

 

6.4.2 Hämtningsområde 2 - Skärgård 

59 § Enskild brygga som nyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 
skicka att den är möjlig att angöra av renhållarens båtar utan risk för skada.  

60 § Farbara transportvägar för kärl- och säckavfall ska vara minst 1,2 meter breda, jämna och 
ha tillräcklig bärighet för renhållarens hämtningsfordon. Växtlighet och andra hinder ska 
röjas så att utrymmet blir minst 2 meter högt.  

61 § Där slamtömningsfordon används i hämtningsområde Skärgård ska farbara 
transportvägar vara minst 2,5 meter breda och tillräckligt bärighet för renhållarens 
hämtningsfordon. Växtlighet och andra hinder ska röjas så att utrymmet blir minst 3 
meter brett och 3 meter högt. Gångväg ska vara jämn och växtlighet och andra hinder 
ska röjas.  

62 § Vid hämtning av slam med fartyg ska farleden in mot fartygets angöringspunkt vara 
minst 10 meter bred och fri från hinder (bojar, båtar m.m.). Vattendjupet ska vara minst 
1 meter vid strandlinjen och 2 meter 20 meter från strandlinjen.  

63 § Vid hämtning av kärl- och säckavfall från sjösidan ska tillräckligt vattendjup och 
farledsbredd för renhållarens fartyg finnas. Bryggor för ilandtagning av hämtningsfordon 
ska vara försedda med godtagbara förtöjningsanordningar.  

64 § Framkomlighet och angöringsplatsens skick bedöms av Roslagsvatten.  

65 § På öar där gemensamma insamlingsplatser upprättats för avfall under kommunalt ansvar 
sker hämtning av säckavfall vid fastigheten endast mot tilläggsavgift och under 
förutsättning att samtliga krav på hämtningsförhållanden enligt dessa föreskrifter är 
uppfyllda. Fastigheter på öar inom rimligt avstånd till gemensam insamlingsplats på 
annan ö kan komma att hänvisas till den gemensamma insamlingsplatsen. 

6.5 Åtgärder om föreskrift inte följs. 

66 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 34 § - 38 §, 
 40 § - 43 §, 47 § och 53 § - 54 § inte följs. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från 
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fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

7 AVVIKELSER FRÅN ORDINARIE HÄMTNING 

67 § Vid utebliven hämtning till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse 
utförs hämtning skyndsamt och så snart det är möjligt för Renhållaren. 

68 § Vid utebliven hämtning på grund av omständigheter som fastighetsinnehavaren råder 
över utförs hämtning vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning mot 
extra avgift så snart hindret undanröjts och så snart det är möjligt för Renhållaren. 

69 § Renhållaren har inte skyldighet att ta loss avfall som blir kvar i behållare efter tömning, 
på grund av exempelvis fastfrysning eller att avfallet är hårt packat.  

70 § Om fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare lämnar mer avfall än vad som ingår i 
abonnemanget eller beställningen, hämtas detta efter extra beställning mot avgift enligt 
avfallstaxan. Detta gäller vid alla former av hämtning av avfall i behållare vid fastighet. 

71 § Roslagsvatten har rätt att ta ut särskild avgift enligt gällande avfallstaxa och Renhållaren 
har rätt att inte utföra ordinarie hämtning av 
• överfullt kärl eller för tungt lastade kärl  
• kärl som innehåller felsorterat avfall  
• kärl som innehåller dåligt emballerat skärande eller stickande avfall.  

Avfallet ska hämtas efter åtgärder från fastighetsinnehavaren. Åtgärderna ska följa 

Roslagsvattens anvisningar. 

72 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, så som överfulla behållare eller 
felsorterat avfall har Roslagsvatten rätt att anpassa abonnemanget till rådande 
förhållanden på hämtstället. Detta gäller även för enskilda avloppsanläggningar om de 
behöver tömmas oftare än enligt nuvarande abonnemang. 

8 SÄRSKILT OM AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN 

VERKSAMHETER 

73 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall. För 
avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 9 § - 72 § om ej annat anges i 
dessa föreskrifter. 

Konsumentelavfall lämnas enligt vad som anges i Bilaga 1. 

74 § Tömning av fettavskiljare, sluten tank för matavfall och matavfallssystem som genererar 
avfall under kommunalt ansvar ska ske minst 4 gånger/år under den period 
verksamheten är i gång om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren inte 
inhämtat medgivande från VA-huvudmannen för annat tömningsintervall. 

75 § Fett från fettavskiljare anslutna till enskild avloppsanordning hämtas minst två gånger/år. 
Undantag kan medges av den tillsynsansvariga nämnden.  
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76 § När en fettavskiljare eller ett matavfallssystem som genererar avfall under kommunalt 
ansvar tagits ur bruk ska det sluttömmas inom tre månader. Sluttömning ska beställas av 
fastighetsägaren och genomföras av renhållaren.  

8.1 Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar - Uppgiftsskyldighet 

77 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, 
sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag 
för kommunens renhållningsordning. 

78 § Enligt 4 kap, 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna 
uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap, 8 § avfallsförordningen till 
kommunen. Uppgifterna ska lämnas till avfallsansvarig nämnd.  

9 UNDANTAGSREGLER 

9.1 Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

79 § Anmälan eller ansökan om undantag från dessa föreskrifter ska göras av den 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som vill ha undantag. Ansökan hanteras 
och prövas av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan. Avgift för handläggning av 
anmälan och ansökan om undantag beslutas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken.  

80 § Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag 
ansökan avser samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske, så att 
eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. Av ansökan eller 
anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade 
avfallsmängderna. 

81 § Givna undantag/tillstånd är, om inte annat anges i tillståndet, personliga, knutna till 
fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte. 

82 § Givna undantag/tillstånd ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Det är 
fastighetsägarens/ansökarens skyldighet att meddela sådan förändring.  

9.2 Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall 

under kommunalt ansvar 

83 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 84 §- 89 
§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa 
och miljön. 

84 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 

85 § Vedartat, torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas 
endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra 
föreskrifter eller beslut. 
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Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med 
stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt 
brandriskvarning måste beaktas. 

86 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till 
den tillsynsansvariga nämnden. 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. 

87 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till den tillsynsansvariga 
nämnden, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. 
förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för 
användning av näringsämnen.  

88 § Tillstånd till egen slamtömning av avloppsanläggning och spridning av slam inom den 
egna fastigheten kan beviljas efter ansökan hos den tillsynsansvariga nämnden. 

89 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som ansöker om egen behandling av 
latrin och slam enligt 87 § - 88 § i dessa föreskrifter kan befrias från skyldigheten att 
lämna slam under förutsättning att olägenhet för människors hälsa, miljön och 
renhållningspersonalens arbetsmiljö inte uppstår 

9.3 Gemensamma behållare för kärl- och säckavfall 

90 § Två eller tre närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 
anmälan till Roslagsvatten använda gemensam avfallsbehållare för kärl- och säckavfall 
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt 
efterlevs. Avfallet ska rymmas i en behållare för respektive avfallsslag med normal 
tömningsfrekvens och risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön får inte uppstå. 
Om gemensamt kärl nyttjas av en fritidsfastighet och en åretruntfastighet utgår avgift 
och tömning utifrån taxa och hämtningsschema för helårsabonnemang. En av 
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. 

Med närboende menas delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande. 

91 § Roslagsvatten har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna för 
gemensamt kärl inte längre är uppfyllda. 

9.4 Gemensam hämtningsplats för kärl- och säckavfall för flera små- eller 

flerfamiljshus 

92 § Flera närliggande små- eller flerfamiljshus som behöver mer än en behållare för kärl- och 
säckavfall, kan efter Roslagsvattens godkännande dela behållare i en gemensam 
avfallslösning. Roslagsvatten ansvarar för att antalet kärl motsvarar behovet.  
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Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållaren vore placerad vid 

fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen.  

Roslagsvatten har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna 

för gemensam avfallslösning inte längre är uppfyllda. 

9.5 Uppehåll i hämtning 

93 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostäder och fritidsbostäder som är obebodda under 
minst 12 månader kan medges efter ansökan. Ansökan skickas till Roslagsvatten, beslut 
fattas dock av tillsynsansvarig nämnd. Uppehåll gäller både kärl- och säckavfall och, i 
förekommande fall, slam från avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll är 
att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till föregående 
hämtningssäsong eller att uppehåll har innehafts under föregående säsong. Vid uppehåll 
får övernattning inte ske på fastigheten, enstaka tillsynsbesök får göras. Vid uppehåll får 
inte större renoveringar genomföras. 

Uppehåll i hämtning kan medges som längst i tre år om inte synnerliga skäl föreligger.  

Ansökan ska ha inkommit senast två månader innan önskat uppehåll.   

Uppehåll i hämtning kan medges för hel fastighet eller delar av den.   

Undantag från ordinarie hämtning innebär ej befrielse från debitering av grundavgift i 
enlighet med fastställd taxa. 

9.6 Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna 

avfall under kommunalt ansvar till kommunen 

94 § Den tillsynsansvariga nämnden får efter ansökan, om det finns särskilda skäl, medge 
dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 
1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det 
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Detta gäller för såväl mat- och restavfall 
som för slam från små avloppsanläggningar. 

 

9.7 Återkallande av godkännande 

95 § Uppstår olägenhet eller risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön kan den 
tillsynsansvariga nämnden besluta att given dispens eller undantag upphör att gälla. I 
sådant fall upphör även ändrad avfallsavgift att gälla.  

10 IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för 

Vaxholms stad 2014-01-01upphör att gälla. 
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BILAGA 1 - SORTERING OCH HANTERING AV AVFALL 

 

Följande avfallsslag ska sorteras ut och hållas skilt från restavfall: 

1. Farligt avfall 

Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller miljön och som därför inte ska 

blandas med annat avfall. Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja, färgrester och 

lösningsmedel. 

Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som farligt avfall: 

• Färg- och lackavfall samt hartser 

• Limavfall (t.ex. kontaktlim, epoxilim, spackel) 

• Lösningsmedel 

• Fotokemikalier (t.ex. fix och framkallare) 

• Bekämpningsmedel 

• Sprayburkar med innehåll 

• Annat surt eller starkt alkaliskt avfall (t.ex. frätande ämnen som kaustiksoda, 

svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

• Avfall som innehåller kvicksilver (t.ex. termometrar, barometrar, reläer) 

• Spillolja och annat oljeavfall 

• Brandsläckare, gasolflaskor och andra trycksatta behållare 

Farligt avfall från hushållen lämnas kostnadsfritt vid ÅVC. 

I hämtningsområde Skärgård kan farligt avfall även lämnas till ÅVC-färjan. Avfallet får 

enbart lämnas direkt på fartygen. 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Om möjligt ska avfallet 

lämnas i originalförpackning.  Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt 

avfallstaxa. 

2. Matavfall 

Matavfall uppkommer vid matlagning i hushåll, restauranger, storkök m.m. och utgörs av 

exempelvis skal och blast, teblad och kaffesump. Matavfall från hushåll ska läggas i 

papperspåsar tillhandahållna av Roslagsvatten. Matavfall från verksamheter kan lämnas i 

papperspåsar/säckar som erhålls från Roslagsvatten. Verksamheter kan också skaffa påsar 

och säckar själva, under förutsättning att de är godkända av Roslagsvatten. Det 

paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Matavfall kan 

även malas ner i avfallskvarn kopplad till sluten tank eller matavfallssystem. Sådant 

matavfall får inte blandas med annat avfall än fett från fettavskiljare. Regler om 

användning av köksavfallskvarn kopplad till spillvattennätet finns i kommunens ABVA. 

Matavfall kan även komposteras, se 86 § i dessa föreskrifter.  
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För att säkerställa att matavfall sorteras rätt får utföraren genomföra regelbundna 

stickprovskontroller.  

3. Grovavfall 

Grovavfall är avfall under kommunalt ansvar som är för tungt, skrymmande eller har andra 

egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in som restavfall. Grovavfall från 

hushållen lämnas kostnadsfritt vid ÅVC, där grovavfallet ska sorteras och lämnas enligt 

instruktioner på plats. All övrig transport av grovavfall från fastighet ska utföras genom 

renhållarens försorg. Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt avfallstaxa.  

Vid beställd hämtning ska grovavfallet, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i 

lämpligt emballage, alternativt lämnas i storsäck som beställs av Roslagsvatten. 

Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall och vara 

placerat vid fastighetens infart eller på annan för hämtningsfordonet lättillgänglig plats. 

I hämtningsområde Skärgård kan grovavfall även lämnas till ÅVC-färjan. Avfallet får enbart 

lämnas direkt på fartyget. 

4. Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus och bör 

komposteras. Egen kompostering av trädgårdsavfall är tillåten utan anmälan. 

Trädgårdsavfall kan även lämnas på ÅVC, enligt instruktioner på plats. Bortforsling av 

trädgårdsavfall på fastlandet kan också ske mot avgift efter beställning hos Roslagsvatten. 

Avfallet ska lämnas i storsäck som beställs av Roslagsvatten, alternativt vara buntat eller 

packat i papperssäckar.  

Fastighetsinnehavare i småhus i tätort kan teckna abonnemang för hämtning av 

trädgårdsavfall i kärl. Avfallet ska läggas löst i kärlet och inte packas så hårt att tömning 

försvåras.  

För regler om eldning av trädgårdsavfall, se dessa föreskrifter, 85 §.  

5. Latrin 

Insamling sker i latrinbehållare som ska förslutas och vid behov göras ren på utsidan av 

avfallslämnare. Bortforsling av latrin beställs hos Roslagsvatten mot avgift enligt 

avfallstaxa.  

6. Fett   

Enskilda hushåll ska lämna överbliven matolja och fett i sluten behållare till ÅVC. Mindre 

mängder kan även läggas i sluten behållare i kärl för restavfall.   

Fettslam som samlas upp från fettavskiljare får inte blandas med annat avfall än pumpbart 

matavfall.  

Fettavfall från livsmedelsberedning (stekbord, kycklinggrillar, fritöser och liknande) ska 

samlas upp i särskilda behållare. Behållare ska förslutas av 

fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren och lämnas till fettåtervinning. 
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7. Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt 

Små sällskapsdjur, exempelvis marsvin, kanin, katt, mindre hund, kan grävas ner på den 

egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp 

kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Små sällskapsdjur och mindre mängder 

slaktbiprodukter kan också läggas i kärl för restavfall och ska då förpackas väl innan de 

läggs i kärlet. 

Döda sällskapsdjur kan också tas omhand av veterinärkliniker, som även tar hand om 

större döda djur. Slaktbiprodukter som uppstår vid husbehovsjakt lämnas enligt 

Jordbruksverkets föreskrifter. 

8. Läkemedelsrester  

Läkemedelsrester är exempelvis läkemedel i originalförpackning, lösa tabletter, kapslar, 

ampuller, flytande läkemedelsrester i sprutor, färdigberedda lösningar och infusionspåsar. 

Rester av läkemedel ska sorteras i enlighet med förordningen (2009:1031) om 

producentansvar för läkemedel och lämnas till apotek. 

9. Stickande och skärande avfall  

Behållare för kanyler hämtas vid apoteket. Fylld behållare lämnas till apotek. Övriga 

föremål som kan vålla skär- och stickskador (t.ex. glasföremål, spikar och nålar) ska läggas i 

styvt skyddshölje (t.ex. tom mjölkförpackning) innan de läggs i avfallsbehållaren. Större 

mängder avfall som kan ge upphov till skär- och stickskador ska paketeras separat och 

betraktas som grovsopor.  

10. Batterier 

Bärbara batterier kan lämnas till försäljningsstället, i batteriholkar eller på ÅVC/ÅVC-färjan. 

Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska dessa plockas ur. Om 

batterier är inbyggda i produkter hanteras dessa som el-avfall.  

Bilbatterier lämnas till butik som säljer bilbatterier, eller på ÅVC/ÅVC-färjan.  

11. El-avfall 

El-avfall inkluderar avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla 

komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller 

elektronisk funktion.  

Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som konsumentelavfall: 

• Vitvaror, t.ex. spis, diskmaskin, tvättmaskin, spisfläkt  

• Kylskåp och frysar  

• TV 

• Mikrovågsugn  

• Datorer och tillbehör 

• Hushållsapparater, t.ex. elvisp, matberedare, hårtork  
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• Ljuskällor t.ex. lågenergilampor, glödlampor, halogenlampor, lysrör  

• Elektriska och elektroniska verktyg, t.ex. elektrisk gräsklippare, symaskin 

• Brandvarnare 

Konsumentelavfall med producentansvar lämnas till återförsäljare eller på ÅVC/ÅVC-

färjan. Hämtning mot avgift kan också beställas hos Roslagsvatten.  

12. Förpackningsavfall  

Hushållen ska sortera ut förpackningar. Dessa lämnas i behållare på återvinningsstation 

eller annan plats som anvisas av fastighetsinnehavare eller förpackningsproducent.  

Följande förpackningsslag ska lämnas till förpackningsproducenternas system: 

• Förpackningar av glas 

• Förpackningar av metall 

• Förpackningar av papper, wellpapp eller kartong 

• Förpackningar av hårdplast och mjukplast 

13. Returpapper 

Hushållen ska sortera ut tidningar (returpapper). Dessa lämnas i behållare på 

gemensamma platser, enligt anvisningar från avfallsansvarig nämnd eller Roslagsvatten, 

eller annan plats som anvisas av fastighetsinnehavare. 

14. Textilavfall 

Textilprodukter som lämpar sig för återbruk och andrahandsförsäljning bör lämnas till 

textilinsamling på ÅVC eller annan textilinsamling. Textilier för återvinning lämnas till ÅVC.  

15. Bilar och däck 

Uttjänta bilar, bilbatterier och däck lämnas till producenternas insamlingssystem. 

Bilproducenternas nätverk BilRetur tar emot uttjänta bilar. Gamla däck lämnas till 

däckåterförsäljare. 

16. Bygg- och rivningsavfall 

Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad, 

eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård är bygg- och rivningsavfall.  

Exempel på bygg- och rivningsavfall är: 

• Badkar, handfat, duschkabin, toalettstol 

• Värmeapparater såsom värmepanna, varmvattenberedare 

• Trallvirke 

 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat virke.  

Kommunen ansvarar inte för insamling och behandling av bygg- och rivningsavfall och 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som vill lämna bygg- och rivningsavfall får 

därför vända sig till valfri insamlingsentreprenör för bortskaffande. 
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Bygg- och rivningsavfall kan mot avgift lämnas till Koviks återvinningsanläggning, någon av 

SÖRABs anläggningar, eller till återvinningscentralen Eriksö.1 

Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer (max en kubikmeter per besök) kan 

lämnas på kommunens ÅVC.  

Från och med den 1 januari 2023 kommer kommunerna att ansvara för bygg- och 

rivningsavfall som inte uppkommer i yrkesverksamhet. Då kommer hushållen att kunna 

lämna denna typ av bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralen Eriksö. Avfallet ska 

sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. 

17. Filtermaterial från fosforfällor 

Fosforfilter används för kompletterande rening i små avlopp och består av ett material 

med hög kapacitet för fosforinbindning. Omhändertagande av filtermaterial från 

fosforfällor beställs genom entreprenör som är godkänd av Roslagsvatten. 

18. Fyrverkerier och ammunition 

Kontakta Polisen eller återförsäljaren av produkterna för omhändertagande av 

fyrverkerier, nödljus, nödraketer, sprängämnen, ammunition eller annat explosivt avfall. 

19. Restavfall 

Restavfall är det kärl- och säckavfall som återstår när övriga avfallsslag har sorterats ut. 

Restavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller annat emballage av lämpligt material 

och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte 

uppkommer.  

 

  

 
1 Gäller vissa fraktioner efter ombyggnad av ÅVC på Eriksövägen. 
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BILAGA 2 - HÄMTFREKVENS 

1. Hämtning av kärl- och säckavfall från en- eller tvåbostadshus för permanentboende 

sker normalt en gång varannan vecka.  

Hushåll som sorterar ut allt matavfall till egen kompost som godkänts av den 

tillsynsansvariga nämnden erbjuds även hämtning av restavfall en gång var fjärde 

vecka eller en gång var åttonde vecka.  

2. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall 

normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång 

varannan vecka eller två, tre, fyra eller fem gånger per vecka. 

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärl- och säckavfall 

normalt en gång varannan vecka under perioden juni-augusti.  

4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång var 

fjärde vecka under perioden mars - november. Denna tjänst erbjuds i tätort.  

5. Hämtning av latrin sker efter beställning.  

6. Hämtning av filtermaterial från fosforfälla sker efter beställning. 

7. Tömning av fettavskiljare och matavfallssystem sker enligt 74 § - 75 §.  

8. Hämtning av slam från avloppsanordningar sker enligt schema upprättat av 

Roslagsvatten. Hämtning sker enligt beslut av tillsynsmyndigheten, normalt minst i 

den omfattning som anges i nedanstående tabell och i övrigt efter behov för att 

upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren:  

 

Avloppsanordning*  Permanentbostäder 
och verksamheter 

Fritidsbostäder 

Slamavskiljare för WC eller 
WC och BDT 

1 gång/år 1 gång/år 

Slamavskiljare för BDT 1 gång vartannat år 1 gång vartannat år 

Sluten tank  1 gång/år 1 gång/år 

Kemiska minireningsverk, 
biologiska minireningsverk, 
vakuumspolande system 
eller avloppsanordning 
avsedd för annat än 
enskilda hushåll  

1 gång/år eller enligt 
beslut i varje enskilt 
fall 

1 gång/år eller enligt 
beslut i varje enskilt 
fall 

*Avser enskilda avlopp under kommunalt ansvar enligt definition i miljöbalken 15 kap 20 §.  
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Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvar för att hålla sig informerad om 

rådande schema för slamtömning av anläggningen. 

 



  

 

 

 

Karolina Bäckström 
Alkoholhandläggare 
08-578 66342 

 Dnr: SRMH 11.01-2021-00063 

  
  

  
 
 
 

Ansökan om serveringstillstånd, Viggbyholms stationskafé, 
Södervägen 5, 183 69 Täby 
 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.  
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Anna de Wall 
Alkoholhandläggare 
08-5786 6312 

 Dnr: SRMH 11.01-2021-00045 

  
  

  
 
 
 

Ansökan om serveringstillstånd, Resarö Paviljong, 
Paviljongsvägen 11, 185 94 Vaxholm 
 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.  
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Pia Roos 
Tobakshandläggare 
08-578 663 40 

 Dnr: SRMH 20.01-2021-00022 

  
  

  
 
 
 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, My 
Way Gribbylund, Gribbylunds torg 4A, Täby 
 
 
Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.  
 
 
 
 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE  

 
 
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 
 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 
 

 
Postadress 
183 80 Täby 
 

Växel 
08-578 663 00 
 

 
Hemsida 
www.srmh.se  
 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 

 
 

 

Dnr: SRMH-2021-1209.1110 2021-06-03 
   
Nina Svensson 
Nämndsamordnare 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

 

 

Sammanträdesdagar för SRMH år 2022 

 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta förslag till 
nämndens sammanträdesdagar för år 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Sammanträdena har förlagts med hänsyn till budgetprocessen, skolloven, 
övriga nämnders sammanträden och partigruppsmöten. Täby kommuns 
kansliavdelning har samordnat sammanträdesschemat för att kunna 
säkerställa att alla nämnder kan använda lämpliga sammanträdeslokaler.  
 
Förslag 

Onsdagen den 9 februari 

Onsdagen den 23 mars 

Tisdagen den 26 april 

Onsdagen den 15 juni 

Måndagen den 19 september 

Måndagen den 17 oktober 

Torsdagen den 17 november 

Tisdagen den 6 december 

Bestämmelser 

Kommunallag (2017:725) Kap. 6 § 23 

”Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden 
ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs.”  

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Nina Svensson 



2(2) 

Dnr: SRMH-2021-1209.1110
Nämndsamordnare 

 
    

Expedieras till:  Kansliavdelningen, Vaxholms stad 
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