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Frågor och svar om pandemilagen och maxtak  

Information riktat till idrottsföreningar i Täby kommun. 

Vilket ansvar har kommun respektive förening?  

För de lokaler som Täby kommun hyr ut till föreningar har kommunen beräknat, 

dokumenterat och skyltat upp maxantalet besökare som får vistas i respektive 

inomhuslokal. Det är upp till respektive förening att säkerställa att maxantalet 

inte överskrids. Det framgår även av kommunens hyresregler att hyresgästen ska 

tillse att det i lokaler/anläggningar inte vistas fler personer än tillåtet.  

Hur beräknar Täby kommun maxtak per anläggning?  

Smittskydd, flexibilitet och långsiktighet. Vi har velat sätta begränsningar som 

innebär att inte alltför många kan befinna sig i anläggningarna samtidigt, men 

som också ger föreningar utrymme för flexibilitet i anpassningen av sina 

verksamheter. Långsiktigheten avser att vi försökt hitta nivåer som kan hålla över 

längre tid, även när ytterligare eventuella lättnader kommer från regeringens håll.   

Maxtaken kan komma att justeras vid behov, exempelvis utifrån nya besked från 

regeringen och Folkhälsomyndigheten eller i dialog med er.  

Var framgår maxtak per anläggning?  

En sammanställning över maxtak per anläggning finns upplagd i föreningarnas 

bokningssystem IBGO och har skickats ut genom föreningsbrev. Den finns även 

tillgänglig på Täby kommuns webbplats, på webbsidan ” Fritid och kultur - om 

coronaviruset”. 

Vilket ansvar har föreningarna utöver att följa maxtak?  

Föreningarna har oavsett vilket maxtak som är angivet ansvar för att se till att 

den verksamhet som bedrivs är smittsäker. Detta är en bedömning som måste ske 

utifrån den verksamhet ni bedriver. Rent praktiskt kan det innebära att 

kommunens beslutade maxtak i en anläggning tillåter ett visst antal personer att 

vistas där, men att ni för att kunna bedriva en smittskyddssäker verksamhet 

behöver begränsa verksamheten till ett lägre antal än så.  

Vart vänder ni er vid ytterligare frågor eller behov av dialog?  

Då är ni välkomna att kontakta Erik Lindgren på telefon; 076 643 93 41, eller  

e-post; lindgren.erik@taby.se. 

 

 


