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Återrapportering av alliansuppdrag för Täby
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).
För de uppdrag där planerade åtgärder har genomförts har status angetts som
”avslutad enligt plan”. Detta gäller även för uppdrag som är att betrakta som förhållningssätt som tillämpas i de kommunala verksamheterna.

Det ska fungera
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS

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

2019-01-01
2019-06-30

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Utifrån utredningens rekommendationer påbörjades ett förbättringsarbete under 2019. Under
året togs bl.a. nya målbilder, en löpande kundundersökning samt en ny dialogmodell fram i syfte att höja servicenivån och effektivisera ärendehanteringsprocessen.
Förbättringsarbetet har fortsatt under 2020-2021
KS

Underhållsplanen
för kommunens anläggningar, fastigheter och lokaler
ska uppdateras och
utvärderas med åtgärdsplaner. 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.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

SBN

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.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar I verksamhetsplan för 2021 anges att fortsatt fokus på service och framkomlighet, främst vad
gäller gatuarbeten och cykel, är ett högprioriterat uppdrag.
Kontroller av vägarbeten har ökat, inklusive kontroll att tydlig skyltning finns vid vägarbeten. Därmed har arbetet på Täbys vägar blivit säkrare och framkomligheten och informationen om pågående arbete i samband
med trafikavstängningar har förbättrats.
KS

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

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas i de kommunala verksamheterna.
Täby kommun har antagit ett program för uppföljning av verksamhet i privat och kommunal regi för mandatperioden 2019-2022. I enlighet med programmet har nämnderna tagit fram planer 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.
KS

Bemötande och service till Täbybor ska
bli bättre.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas i de kommunala verksamheterna.
Bättre service och bemötande har varit högprioriterat under hela mandatperioden. Ett flertal aktiviteter är påbörjade (och avslutade), bl.a. SKR-utbildningen ”Förenkla - helt enkelt”, ny ärendehanteringsprocess, utveckling av Kontaktcenter samt olika åtgärder för att underlätta för företagare. Under 2020 och våren 2021 har
kommunen framför allt prioriterat dialog med de branscher i det lokala näringslivet som drabbats hårdast av
coronapandemin.
På Täby.se har bygglovssidorna gjorts om för att förenkla för besökare. Det ska vara lättare att förstå hur en
bygglovsansökan går till och hur processen ser ut.
SON

En utredning om
hemtjänstens ersättningssystem ska
genomföras.

2019-01-07
2019-06-12

Avslutad enligt plan

Kommentar På socialnämndens sammanträde i juni 2019 presenterades resultaten av utredning om hemtjänstens ersättningssystem. Utredningen kunde inte påvisa några säkerställda samband mellan hemtjänstens ersättningssystem och brukarnas upplevelse av kvalitet (brukarnöjdhet i nationella brukarundersökningen). Rapporten föreslog utveckling av information till utförare om ersättningsmodellen.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

SBN

Den generella datumparkeringen ska
avskaffas

2021-01-01
2021-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Uppdraget är nytt och ingår i Allianskappan till verksamhetsplan 2021.
Arbetet pågår och är omfattande både geografiskt och vad gäller anpassning av gällande regelverket för
samtliga lokalgator i kommunen. Kommande finansieringsbehov för skyltning kommer att klarläggas i nästa
steg.

Ekonomi och skatt
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS

Vi ska ständigt eftersträva att vara en effektiv kommun. En
extern utredning ska
analysera kommunens centrala administration och identifiera möjliga kostnadssänkningar.

2019-05-01
2019-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar En analys av kommunens centrala administration presenterades för kommunstyrelsens i juni
2020. Analysen visade att kommunen inte avviker kostnadsmässigt 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 kommuner en del i underlaget som analyseras. Utredningen kommer vara en del i den prioritering som
görs årligen i budgetprocessen.
KS

Markförsäljningar
ska huvudsakligen
finansiera 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 Detta är ett förhållningssätt med fokus på hållbarhet och förbättrad service som beaktas i all
planering och i alla projekt.
Kommunen bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla och effektivisera processer och arbetssätt i
syfte att förbättra och effektivisera servicen gentemot kommuninvånarna, bland annat genom att införa digitala ansökningar inom en rad områden.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS

Effektiv lokalförvaltning – ökade underhållsinsatser

2021-01-01
2021-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Uppdraget är nytt och ingår i Allianskappan till verksamhetsplan 2021.
Då budget för planerat underhåll utökats år 2021 pågår och planeras utökade underhållsinsatser i fastighetsbeståndet utifrån gällande underhållsplaner.

Kultur
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS
KFN

Kommunens nya
kulturhus ska fortsätta att utvecklas.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Våren 2021 blev Ung kulturs nya undervisningsrum klara i Täby kulturhus, vilket gör att hela
Ung kultur nu är samlat i kulturhuset.
Verksamheten har från och med läsårsstarten 2021 omkring 630 elever i musik, konst och teater på tre olika
plan.
KS
KFN

Tibble Teater ska utvecklas för att även
i framtiden vara ett
av naven i kommunens kulturliv.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Det sker en löpande utveckling av teatern. Verksamheten har en upparbetad dialog med produktionsbolag gällande föreställningar på teatern.
En tillgänglighetsanpassning avseende förbättrad plats för rullstolar i salongen och bättre åtkomst till scenen
slutfördes under 2020.
KFN

En utveckling av Ensta krog som mötesplats för kultur och
fritid ska utredas.

2021-01-01
2021-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Högt prioriterad fråga i verksamhetsplan för 2021.
Tidig utredning gällande nuläge och väg framåt har inletts och beräknas att slutföras under 2021.
KFN

Föreningar som levandegör vårt kulturarv ska ges särskild prioritet.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år medel för att stötta föreningar som verkar inom det
kulturella området. Verksamhetsbidrag kan beviljas föreningar som har till syfte att bedriva kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet.
Kommunen har årliga regelbundna möten med kulturföreningarna. Vidare sker löpande dialog avseende deltagande vid olika arrangemang, såsom Runrikets dag och nationaldagsfirandet.
KS
KFN

Karby gård ska värnas och utvecklas.

2019-01-01
2020-12-31

Avslutad enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

Kommentar Renovering av byggnadens ena flygel har genomförts, liksom renovering av huvudbyggnadens
fasad.
En förening erhåller verksamhetsbidrag från nämnden för att bland annat anordna konstutställningar, kurser
och musikkvällar.
KFN

”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.

2019-01-01
2021-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Entrén till Runriket har rustats upp med nya skyltar. Ytterligare åtgärder avseende vegetation,
belysning m.m. kommer att genomföras under 2021.
För att öka tillgängligheten har Runrikets dag utökats från en till två dagar. Arrangemanget består bland annat av en vikingamarknad och ställdes, på grund av coronapandemin, in 2020. Sommaren 2021 har istället
coronasäkra aktiviteter genomförts i Runriket.

Omsorger om personer med funktionsnedsättning
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

SON

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

Start- och slutdatum
2019-01-01
2019-05-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Under 2019 reviderades modellen för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF), i bostad med särskild service, genom borttag av taket för KBF. Detta ger en positiv effekt då
brukare med låg inkomst och hög hyra inte behövt ansöka om ekonomiskt bistånd.

SON

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

2019-01-07
2019-05-15

Avslutad enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

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
kommunövergripande boendeplaneringen.
SON

Särskilt fokus ska sättas
på kvaliteten inom LSSområdet. En kvalitetspeng ska utredas.

2021-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Uppdraget har påbörjats 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 arbetsmarknaden. Samarbete ska
inledas med näringslivet.

2020-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Socialnämndens externa samverkan med näringslivet och samordningsförbudet (MIA-projektet)
avseende sysselsättning för personer med funktionsnedsättning fortsätter.
Coronapandemin gör det fortsatt svårt att genomföra praktik. Även under våren 2021 har få haft möjlighet att
genomföra sin dagliga verksamhet inom exempelvis dagligvaruhandeln.
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
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Verksamheten bedriver Träffpunkten, en öppen mötesplats för personer 21 år och uppåt med
funktionsvariationer. 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 slutfört tillgänglighetsinventeringen av alla fysiska lokaler och bibliotekets kommunikation. Ett
flertal åtgärder har genomförts eller påbörjats för ökad tillgänglighet.
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 behovet av en
funktion för koordination
av insatser utredas.

2020-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

Kommentar Under våren har en omvärldsbevakning vad gäller förekomsten nationellt av en funktion för koordination genomförts. Omvärldsbevakningen visar en varierad definition av en sådan funktion.
Under hösten 2021 fortsätter utredningen av behovet av en sådan funktion.

Idrott och fritid
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KFN

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.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar I verksamhetsplan för 2021 anges att fortsatt utveckling av Täbys friluftsområden är en högprioriterad fråga under 2021.
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. Arbete påbörjas under 2021.
KFN

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

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar En anläggningsplan för idrottsanläggningar antogs 2020. Föreningarnas synpunkter har varit en
viktig utgångspunkt i arbetet.
Planen kommer att ligga till grund för åtgärder och prioriteringar vad gäller både upprustning av befintliga lokaler och vid planering av nya anläggningar och kommer att revideras årligen. Planen revideras årligen.
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
fritidsnämndens budget för 2019 utökades därför med 2 mnkr för detta ändamål. Nivån kvarstår under 2021.
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 är
kvar på den nivån 2021.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS

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

2019-01-01
2022-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Kommunfullmäktige beslutade i maj 2021 att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram programhandlingar för en motorikhall vid Täby IP. Investeringsmedel finns avsatta.
KS

En ny simhall kommer anläggas och
ges fortsatt prioritet.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Anläggning pågår och arbetet är högt prioriterat. Planerad invigning hösten 2022.
KS

Tibblevallen ska renoveras för att i det
korta perspektivet
hålla nödvändig
standard. Anläggningens framtida
skick och placering
ska särskilt utredas.

2019-01-01
2020-06-30

Avslutad enligt plan

Kommentar Flera åtgärder har genomförts kopplat till uppdraget. Under 2018 byttes konstgräs på fotbollsplanen och året efter byttes hockeysarg i Tibble ishall.
Under 2020 har Tibblevallens friidrottsanläggning genomgått en större renovering som bland annat inkluderar breddning av löparbanor.
Garantiåtagande avseende naturgräs genomförs, med planerat avslut sommaren 2021.

KS

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.

2021-01-01
2022-12-31

Ej påbörjad

Kommentar I enlighet med den politiska viljan hos Täbys styrande majoritet kommer uppdraget inte att genomföras under denna mandatperiod.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KFN

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

2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Täby ingår i regionala nätverk, t.ex. FSKF, och bevakar kontinuerligt frågan. Det regionala samarbetet med Sollentuna friidrottshall fortsätter med positivt resultat. Täby ingår även i en regional samverkan
kring Gokart-bana och tider i ishallar.
Det finns planer på att utreda förutsättningar för regionalt samarbete rörande den nya simhallen.
KFN

Kommunens badplatser ska löpande
underhållas och
kvalitetsstämplas.
Ramper för funktionsnedsatta på utvalda 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.
Planen är att uppföra ramper under 2022.
Satsning på renhållning och skötsel av badplatser, bland annat med hjälp av sommarjobbare, genomfördes
sommaren 2020.

SBN

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

2019-01-01
2021-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Beslut har fattats om att anlägga en sjösättningsramp vid Höglandsvägen i närheten av Näsaängsbadet. Rampen kommer att byggas under hösten 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

Kommentar Planering för att bygga om befintlig brygga under 2022 pågår.

Pågående enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KFN

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

2020-01-01
2021-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas inom verksamheten.
Privat service har möjliggjorts på Ängholmsbadet gällande uthyrning, utbildning och evenemang kopplat till
vattensport.
Sommaren 2021 etablerades en privat simskola vid Rösjön. Kommunen 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 hösten 2021 anläggs ett nytt utegym i Skarpängsparken och belysningen på befintliga
utegym ses över och förbättras vid behov.
KFN

Kommunens samverkan med det lokala föreningslivet
ska utvecklas.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas inom verksamheten.
Kommunen samverkar med det lokala föreningslivet inom flera områden, bland annat genom ekonomiskt
stöd och vid olika arrangemang. I arbetet med anläggningsplanen har föreningsperspektivet varit en viktig
del av underlaget.
I samband med coronapandemin har kommunen haft nära dialog med föreningar i kommunen. Bland annat
har kommunen undersökt hur pandemin har påverkat föreningarnas verksamhet och ekonomi.
Arbetet har bland annat resulterat i inrättandet av två temporära, ekonomiska stödformer för föreningar i
kommunen. Föreningar kunde även söka medel för att genomföra smittsäkra lovaktiviteter sommaren 2021.

KS

Ullnabackens öppnande ska prioriteras.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Kommunen inväntar att avslutningsplanen för deponin ska vinna laga kraft för att kunna upprätta detaljplan. 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 rödlistad fågelart (rosenfink) har hittats och bevarandeåtgärder krävs vid avslutning av deponin, i detaljplan för rekreationsanläggning samt i utbyggnad av rekreationsanläggning.
En preliminär projektbudget är framtagen och finns med i investeringsplan åren 2022 och 2023. Medlen avser framtagande av detaljplan för rekreationsändamål samt utbyggnad av allmänna anläggningar.
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Valfrihet och kvalitet
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS

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

2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas inom verksamheterna.
Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet fortgår och utvecklas. Planering är påbörjad för
en förändrad mötesstruktur för alla huvudmän i kommunen.
För att kommunens invånare ska ha möjlighet att välja utförare inom socialnämndens ansvarsområde förutsätts fungerande valfrihetssystem. En översyn av nämndens valfrihetssystem pågår kontinuerligt.
KS

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

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar I arbetet med verksamhetsplanering från och med 2020 ställs tydligare krav på kvalitets- och
servicemål.
KS

Kommunen ska
upprätta en matpolicy.

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. En översyn av inköpsprocesserna har även genomförts. Ingen särskild matpolicy kommer att tas fram.

KS

Förutsättningarna
för kvalitetspeng
mat ska utredas

2021-01-01
2021-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Uppdraget är nytt och ingår i Allianskappan till verksamhetsplan 2021.
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. Som grund för fördelningen ska resultat i befintliga brukarundersökningar användas.
Verksamheter som omfattas är särskilt boende för äldre, förskolor, grund- och gymnasieskolor och är belägna inom Täbys geografiska gränser.
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Trygghet, lag och ordning
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS

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.

2019-01-01
2020-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Täby kommun har under år 2021 anställt kommunvakter.
Arbetet med kommunvakter vidareutvecklas kontinuerligt för att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten
i kommunen.
KS

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

2019-01-01
2019-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Den nya föreningsmodellen har fungerat väl och uppslutningen har varit god. Nattvandringen
har utökats och sker nu 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

Avslutad enligt plan

Kommentar Kommunen har under våren haft regelbundna avstämningar med Grannsamverkans utvecklingsgrupp för att tillsammans vidareutveckla och samordna insatser och aktiviteter som verkar brotts- och inbrottsförebyggande.
Nya kontaktvägar för samverkan har under våren utvecklats genom kommunens nya funktion – kommunvakter.
SON

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

2019-05-08
2019-12-31

Avslutad enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

Kommentar Under 2020 prövades nuvarande bemanning med tre tjänster inom fältverksamheten i enlighet
med socialnämndens beslut (SON §98 den 16 oktober 2019). 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.
Trygghetsskapande åtgärder har under våren genomförts kontinuerligt till följd av inkomna önskemål från civilsamhället. Däribland ingår saneringsåtgärder, bortforsling av avställda fordon, buskageröjning, belysningsåtgärder, trygghetskameror etc.
SBN

I enlighet med tunnelstrategin ska
gångtunnlar vara belysta och trygga.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Under 2021 har renovering av gång- och cykeltunnlar genomförts under Arningevägen och Rösjövägen. Renovering av gång- och cykeltunnlar vid Tibble färdigställs under hösten 2021. Tunnlar under
E18/Djursholmsvägen samt Arningevägen/Västra Arninge kommer också att påbörjas under hösten 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 visar att merparten av det klotter som har uppkommit i kommunen har sanerats 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 Detta är ett förhållningssätt som beaktas i planering och drift.
KS

Entreprenörer, fastighets- och anläggningsägare ska följa
kommunens klotterpolicy.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

Kommentar Klottersaneringen fungerar väl i kommunen och majoriteten av allt anmält klotter är sanerat
inom 48 timmar i kommunens offentliga miljöer.
Under år 2021 har organisatoriska förändringar genomförts avseende klotterarbetet i kommunen. Ansvaret
för klotterarbetet kommer att ligga på trygghets- och säkerhetsenheten, och ett nytt helhetsgrepp kommer att
tas i det klotterförebyggande arbetet, både strategiskt samt operativt.
SBN

Arbetet med trygga
skolvägar ska fortsätta.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Skolvägsprojektet är ett pågående initiativ som rör vägar kring 1-2 skolor i fokus per år.
Under våren 2021 har åtgärder runt Kyrkskolan utförts och under sommaren 2021 byggs gångbanan utmed
Nytorpsvägen om från trottoar till gång- och cykelbana som en del i att öka trafiksäkerheten för skolelever i
Nytorps industriområde.
Ytterligare arbeten planeras för 2022 och 2023.
KS

En utredning ska genomföras för att analysera en satsning
på trygghetskameror
och innovativa åtgärder som digitala
trygghetsvandringar.

2019-01-01
2020-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Sedan tidigare har Täby kommun fått tillstånd från Datainspektionen att ha kamerabevakning
på Täby torg under vissa tider. Under våren 2021 har ett kontinuerligt arbete pågått för att säkerställa inköp,
installation samt organisation för hur kamerabevakningen ska bedrivas. I juni 2021 sätts kamerorna upp och
syftet med bevakningen är att öka tryggheten i området samt förhindra och förebygga brott.
Under år 2021 har kommunen även kompletterat med ytterligare en ansökan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om trygghetskameror i närliggande delar av centrumområdet, däribland busstorget.

Förskolan
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

BGN

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.

2019-01-01
2020-06-30

Status
Pågående med avvikelse
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

Kommentar En utredning är genomförd och en rapport är framtagen som ett underlag för beslut om att se
över kriterierna 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 kommer att presenteras för barn- och grundskolenämnden.
BGN

Förskolepengen ska
höjas med ytterligare 1,0 % (totalt 2,0
%).

2018-12-01
2019-01-01

Avslutad enligt plan

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

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

2019-01-01
2019-12-12

Avslutad enligt plan

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

Deltidspengens nivå
ska utredas.

2019-01-01
2019-12-31

Avslutad enligt plan

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

BGN

Valfriheten ska värnas.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas i verksamheten.
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.
En e-tjänst är framtagen för fristående huvudmän som vill starta förskolor.
En samverkansprocess med SRMH har även inletts. I samband med att en huvudman ansöker om godkännande för att starta en förskola planeras samrådsmöten att genomföras med representanter från tillsynsenheten, SMRH och huvudmannen. Syftet är att tydliggöra ansökningsprocessen och förenkla för huvudmannen.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

BGN

Tillsyn av varje förskola minst en gång
per år.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Kommunen utövar löpande tillsyn.
Ett tillägg i skollagen om krav och rätt till ägar- och ledningsprövning har medfört att kommunen har upprättat
nya rutiner vid tillsyn, prövning vid ansökan om nytt godkännande, ägarbyte av befintlig verksamhet samt
byte av styrelsemedlemmar.
En e-tjänst för att underlätta anmälan/ansökan för huvudmän till fristående förskolor i Täby enligt förändrat
lagkrav har presenterats och prövats av huvudmän.
På grund av coronapandemin har inga tillsynsbesök genomförts 2020 efter vecka 8. Under året har regelbunden tillsyn genomförts på distans genom granskning av dokument.
Under 2021 pågår ett arbete för att effektivisera såväl årlig tillsyn som utökad tillsyn.
BGN

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

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas inom verksamheten.
Samarbete mellan barnhälsan (barnavårdscentralerna) och öppna förskolan är väl etablerat och utvecklat
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 värnas.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Förhållningssätt som tillämpas i verksamheten.
Öppna förskolan är öppen fem dagar i veckan med ett varierat program. En fredag i månaden är verksamheten i Rönninge by.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

BGN

Förskolorna ska
uppmuntras att tillsammans med kommunen utveckla lokaler och utemiljöer
för att skapa bästa
förutsättningar för
högre kvalitet i verksamheterna.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas inom verksamheten.
En revidering av kommunens verksamhetsprogram för tillgängliga läromiljöer är genomförd för att möjliggöra
tillgängliga, ändamålsenliga och effektiva skollokaler.

Grundskolan
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

BGN

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

Start- och slutdatum
2019-01-01
2019-12-31

Status
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 från och med
läsåret 2019/2020.
BGN

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

2018-12-01
2019-01-01

Avslutad enligt plan

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

Varje kommunal grundskola ska ha 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 medverkan av eleverna och företrädare för vårdnadshavarna.
BGN

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

2019-01-01
2019-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Material finns där elever och vårdnadshavare kan skriva under att de tagit del av ordningsreglerna.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

BGN

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

Start- och slutdatum
2019-01-01
2019-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar I verksamhetsplan för 2021 anges att särskilda satsningar på elevhälsan ska genomföras under
2021.
Under läsåret 2020/2021 har elevhälsan utvecklat digitala arbetssätt för att möta elevers behov utifrån rådande pandemi. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande men även förebyggande och åtgärdande utifrån elevers
behov av stöd. Närvarofrämjande insatser har prioriterats liksom psykosociala stödåtgärder.
Den centrala elevhälsan arbetar för grundskola och gymnasieskola och uppdraget gäller därför även gymnasie- och näringslivsnämnden.
BGN

Täby ska nå Sveriges
högsta utbildningskvalitet genom systematiskt
kvalitetsarbete, nära
samarbete med forskning och tillgängligt lärande.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas inom verksamheten.
Ett ständigt arbete pågår för att nå Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och
ordning.

BGN

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

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas inom verksamheten.
Utbildningsområdets information- och kommunikationsstrategi för tillgänglig digitalisering gäller fram till och
med 2021 och reviderades under 2020. Ett arbete pågår för att utifrån den nationella handlingsplanen för
skolans digitalisering, #skolDigiplan, uppdatera och aktualisera Täbys digitala strategi.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

BGN

Lärarna ska ges mer tid
för undervisning genom
minskad administration
och effektiviseringar.

Start- och slutdatum
2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas inom verksamheten.
Administrationen för lärare förbättras genom en ny lärplattform som möjliggör enklare hantering av administration kopplat till bedömning och kommunikation.
Täby kommun söker full bidragsram för statsbidrag för lärarassistenter. Bidraget är fördelat på flera enheter
utifrån förordningens skrivningar.
BGN

Fortsatt satsning på
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas i verksamheten.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är nu en etablerad kompetensutvecklingsstruktur som
säkerställer att kompetensutveckling på kommun-, skol- grupp- och individnivå sker i enlighet med aggregerade analyser och initierade skolutvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet. Organisationen är
utvecklad och leds inom ramen för Täby akademi.
Ett flertal åtgärder har genomförts under våren. Bland annat finns numera ett erbjudande kring skolutvecklande och stödjande insatser av utvecklingsledare inom skolutveckling och stöd erbjuds kommunala samt fristående verksamheter.
BGN

Förutsättningar för att
införa syskonförtur 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 syskonförtur kan tillämpas före en elevs krav på placering vid en skolenhet nära hemmet.
BGN

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

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas i verksamheten.
Kvartalsvisa uppföljningar görs mellan barn- och grundskolechef och rektorerna på de kommunala grundskolorna för att säkerställa att uppdraget genomförs. Inom elevhälsan kommer det förebyggande och hälsofrämjande arbetet att prioriteras för att förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa.
KS

Nybyggda skolor ska i
så hög utsträckning
som möjligt ha tillagningskök.

2019-01-01
2022-12-31

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som inarbetas i nya projekt.

Avslutad enligt plan
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Start- och slutdatum

Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

BGN

Samverkan med föreningar som ordnar idrottsaktiviteter direkt efter skoltid. Ett särskilt
ersättningssystem ska
övervägas i sammanhanget.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas i verksamheterna.
Samverkan mellan skolor och idrottsföreningar sker. Under skoltid erbjuds föreningsledda idrottsaktiviteter
bland annat på idrottslektioner, idrottsdagar och på fritids. Ett ersättningssystem har övervägts, men kommunen har i dagsläget valt att inte införa det.

Gymnasieskolan
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

GNN

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Ett ständigt arbete pågår för att erbjuda Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet och ordning.
GNN

Alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet.

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 framgår vilka kurser som ger högskolebehörighet.
Stor vikt läggs vid att i årskurs 1 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 åk 9 elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet som arbetar med UF.
GNN

Programutbud på
Åva Gymnasium ska
kontinuerligt ses
över för att motsvara efterfrågan
från ungdomar och
arbetsmarknad.

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 programutbud.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

GNN

Fortsatt möjlighet
att läsa högskolekurser på gymnasiet.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar I dagsläget ges eleverna på skolans naturvetenskapsprogram 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

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som tillämpas i verksamheten.
Inom ramen för Storsthlms nätverk pågår ett omfattande arbete för att möjliggöra gymnasieplatser inom regionen och för att hitta nya lösningar för att möta de kommande årens behov. I syfte att tillhandahålla ett brett
programutbud ingår det även i uppdraget att föra dialog med fristående och kommunala aktörer.
Täby kommun ingår i ett samarbete med Österåker, Vaxholm, Danderyd och Vallentuna inom vilket kommunerna tillsammans resonerar om hur kommunerna på bästa sätt ska kunna motsvara behovet som följer av
det fria skolvalet i vår del av regionen. 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 deras val av framtida utbildning. Studie- och yrkesvägledaren arbetar både med enskilda vägledningssamtal och med vägledning i grupp under lektionstid.

Vuxenutbildning och SFI
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

GNN

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

2019-01-01
2019-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Från och med januari 2019 lanserade Kunskapscentrum Nordost en så kallad Sfi-komboutbildning vilket är kombinationsutbildningar som dels innehåller kurser inom svenska för invandrare, yrkespaket
på gymnasial nivå samt arbetsplatsförlagd utbildning.
Gymnasie- och näringslivsnämnden har gett ett utredningsuppdrag med syfte att undersöka anledningar till
varför det har varit lågt söktryck och få antagna elever till utbildningarna.
Utvecklingsförslagen har lett till att utbildningarna har utvecklats till ett tvålärarskap utifrån att statsbidraget
har utökats till kombinationsersättningar. Detta lanserades i början av 2021.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

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

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Från och med januari 2019 lanserade Kunskapscentrum en s.k. Nordost Sfi-kombo vilket är
kombinationsutbildningar som dels innehåller kurser inom svenska för invandrare, yrkespaket på gymnasial
nivå samt arbetsplatsförlagd utbildning.
Gymnasie- och näringslivsnämnden har givit ett utredningsuppdrag med syfte att undersöka anledningar till
varför det har varit lågt söktryck och få antagna elever till utbildningarna. Uppdraget innefattar även att ge
förslag på utvecklingsmöjligheter.
GNN

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.

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 utbildningsanordnaren är auktoriserad för.
Etableringsfasen för nya anordnare har setts över och stärkts för att försäkra att anordnarna uppfattar kraven
inför första kursstart.

Integration
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KFN

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

2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Ett flertal insatser har genomförts. Biblioteken driver t.ex. svenskt språkcafé i samarbete med
Röda korset samt IT-hjälp m.m. Verksamheten Öppen fredag innebär att ungdomar 13-20 år får möjlighet att
utan avgift pröva på olika sporter. Kulturskolan har ett projekt i samverkan med social omsorg där ungdomar
tillsammans med lärare besöker kommunala demensboenden för äldre.
Samtliga insatser syftar till ökad integration och minskat utanförskap.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

SON

Bostad ska erbjudas
nyanlända 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.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som beaktas vid ärenden avseende nyanlända.
GNN

Projektet "Välkommen framtid" ska löpande utvärderas
och utvecklas för att
fler ska komma i
egen försörjning.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad 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 den nya, samlade organisationen Täby Kompetenscenter på
plats. Genom denna sammanslagning samordnas kommunens resurser så att fler individer så snart som
möjligt ska komma i egen försörjning.
Utvecklingsarbetet rapporteras fortlöpande i gymnasie- och näringslivsnämnden.
KS

Tillfälliga bostäder,
såsom modulhus,
bör undvikas.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som beaktas i planering.

Äldreomsorg
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

SON

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

2019-01-01
2021-12-31

Status
Avslutad enligt plan

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

Äldreomsorgen i Täby
ska alltid vara i länets
absoluta toppklass.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

Kommentar I verksamhetsplan för 2020 och 2021 förtydligades nämndmål och indikatorer med ökat fokus
på kvalitet. Genom kontinuerligt utvecklingsarbete ska kommuninvånarna erbjudas en äldreomsorg i toppklass.
Under våren 2021 har åtgärder i samband med coronapandemin varit i fokus på bland annat kunskapshöjning, säkra besök inom särskilt boende och utvecklad uppföljning.
Det goda samarbetet med medicinskt ansvarig sjuksköterska och arbetet med Täby kommuns covid-19 riktlinjer har fortsatt varit avgörande.
SON

Seniorcenter ska värnas och successivt
utvecklas. Ytterligare
ett Seniorcenter 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 anledning av pågående pandemi har dock seniorcenter tillfälligt stängts och ställt om till digitala filmer
och föreläsningar.
KS

Tillgången till olika typer av boenden för
äldre ska förbättras.
Nya innovativa boendeformer för äldre välkomnas och ska ges
särskild prioritet.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som beaktas i planeringen.

SON

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.

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 2020 utvecklades formerna för boendeplanering och prognostisering av behov och överenskommelsen sågs över. Förhållningssättet tillämpas inom verksamheten. 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 prioriteras.

2020-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Äldreomsorgen har en god upparbetat samverkan med Regionen. Under pandemin har samverkan med Region Stockholm varit central, både på lokal- och på länsnivå. Arbetet fortsätter löpande med
att bibehålla och utveckla dessa förbättrade strukturer.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS

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

2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som finns inom kommunen och påtalas i projekt om nybyggnation
av vård- och omsorgsboenden.
SON

Fortsatt utveckling av
biståndsbedömningen
med fokus på service,
handläggningstider
och rättssäkerhet.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Biståndsbedömningen följs löpande upp genom egenkontroller, handläggningstider, uppföljning
av domar, ej verkställda beslut etcetera. Resultaten av uppföljningen ligger sedan till grund för vidareutveckling av verksamheten. Medarbetarna har utbildats i rättssäker handläggning och dokumentation.
Fortsatt utveckling av systemstöd för systematisk uppföljning på individ- och gruppnivå säkerställer kvalitet
och rättssäkerhet.
SON

Omfattningen av avbokade hemtjänstinsatser ska utredas i
syfte att skapa ett underlag för översyn av
avbokningsvillkor under 2021

2021-01-01
2021-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Uppdraget är nytt och ingår i Allianskappan till verksamhetsplan 2021.
En utredning kring avbokade hemtjänstinsatser har redogjorts för socialnämnden i maj 2021. Utredningen redogör för nuvarande ersättningsmodell med besöksersättning. Den totala besöksersättningen (inklusive besök med genomförd insats) utgör drygt 30 % av den totala ersättningen till hemtjänstens utförare. Modellen
med ersättning för ”utförd insats” möjliggör, till skillnad från tidigare modell med ”utförd tid”, för utförare av
hemtjänst att planera bemanningen.

Bostäder och närmiljö
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS

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

2019-01-01
2022-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Arbete med en ny översiktsplan pågår. Samråd hölls under våren 2021. Utställning sker under
hösten 2021 och antagande är planerat till början av 2022
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS

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

2019-01-01
2021-12-31

Status
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 koncentreras till Täby Park,
Arninge-Ullna och
Roslags Näsby samt
genom förtätning 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,
Näsby slott och Roslags Näsby.
SBN

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

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 Detta är ett förhållningssätt som beaktas i planeringen.
KS

En mångfald av boendeformer uppmuntras, såväl hyres- och bostadsrätter som ägarlägenheter eller äganderätt.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som beaktas i planeringen.
KS

10-15 procent av
nya lägenheter ska
vara hyresrätter.

2019-01-01
2022-12-31

Kommentar Detta är ett förhållningssätt som beaktas i planeringen.

Avslutad enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

KS

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.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Program för Skarpäng är klart, program för Täby kyrkby och Näsbypark pågår och program för
Gribbylund 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 villor
och radhus.

2020-01-01
2022-12-31

Ej påbörjad

Kommentar I enlighet med den politiska viljan hos Täbys styrande majoritet kommer uppdraget inte att genomföras under denna mandatperiod.
Utredning av utveckling i Gripsvallsområdet påbörjas kring 2030. Inget arbete pågår i dagsläget.
SBN

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

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar En särskild rapport kring kommunens möjligheter att påverka bygg- och boendekostnader har
tagits fram och preliminära resultat har presenterats för Stadsbyggnadsnämnden.
KFN

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

2019-01-01
2019-12-31

Avslutad enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

Kommentar En utredning avseende badplatsers skick har genomförts på Rösjöbadet, Ängsholmsbadet, Näsaängsbadet och Hägernäsbadet. Utifrån utredningen har renovering utförts på samtliga platser. Exempel på
åtgärder är upprustning av bryggor.
Verksamheten arbetar systematiskt med att få bort kanadagäss från kommunens badplatser. En rad åtgärder har vidtagits. Utöver detta bedrivs årlig skyddsjakt på vitkindade gäss utifrån beslut från Länsstyrelsen.
Under 2021 har kommunen även beslutat att, under vissa förutsättningar, möjliggöra för skyddsjakt på kanadagäss. Samtliga åtgärder syftar till att minska antalet gäss vid kommunens badplatser.

SBN

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

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Revidering av grönplan pågår (klar höst 2021) där handlingsplan för utveckling och sammankoppling av gröna stråk tas fram. Planerad översiktsplan påvisar att målet "Halva Täby grönt" nås.
Grönstråket Stolpaskogen - Stora Värtan är beroende av framskridandet av arbetet med kopplingar inom
Täby park.
SBN

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

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar När nya bostadsområden planeras säkerställs tillgång till grönområden och parker enligt grönplanens och parkpolicyns tillgångs- och kvalitetsmått.
Grönplanen och parkpolicyn pekar på utvecklingsbehov av Täbys parker och grönområden. Med utgångspunkt i dessa styrdokument genomförs årligen olika stadsmiljöinvesteringar som avser reinvestering och utveckling av parker, naturområden, lek- och aktivitetsytor mm.
Under 2021 kommer Klockstapelparkens park och lekplats att byggas om och en upprustning av Jarlabankes
bro samt Slottsleken att genomföras.
KS

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.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

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.
KFN

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

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Ullnabadet öppnade officiellt sommaren 2020.
Vad gäller Vallentunasjön har platsutredning genomförts. Nästa fas är dialog med privat markägare gällande
förutsättningar att upplåta plats.
SBN

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

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Byggnation av strandpromenad vid Ullnasjön färdigställdes i april 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 2019 och visade på höga naturvärden och
en stor artrikedom. Området är lämpligt att inrätta som naturreservat med syfte att främja det rörliga friluftslivet samt skydda värdefull naturmark.
Statliga medel kommer att sökas under 2021 för att ta fram ett förslag till beslut och ett förslag till skötselplan. Om medel beviljas kan detta arbete påbörjas under våren 2022.
KS

Arbetet med att anlägga en strandpromenad runt Vallentunasjön ska fortsätta.

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 samarbete med föreningar.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

Kommentar I verksamhetsplan för 2021 anges att uppdraget att utreda möjligheter till fler odlingslotter är prioriterat under året.
Utredning pågår för att lokalisera lämpliga platser för odlingslotter, denna redovisas hösten 2021. Planering
har påbörjats för etablering av temporära odlingar i Hägerneholmsparken. Temporära eller halvpermanenta
odlingar planeras i Täby park på längre sikt.
SBN

Hundlekplatser i
samarbete med föreningar ska finnas
tillgängliga i fler
kommundelar.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Beslut har fattats om att anlägga ytterligare en hundlekplats under 2021. Det blir den 5:e hundlekplatsen i kommunen och den kommer att anläggas vid Hägernäs station och färdigställas under tredje
kvartalet 2021.

Miljö och klimatstrategi
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

SBN

Förutsättningar för ytterligare en artrik kraftledningsgata ska utredas.

Start- och slutdatum
2019-01-01
2019-12-31

Status
Avslutad 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 kraftledningsgatan i Hagby.
KS

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

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar I verksamhetsplan för 2021 anges att kommunens fortsatta arbete med miljö- och klimatarbetet
ska prioriteras under året.
Ett förändrat upplägg i miljöbokslut för 2020 och 2021 har genomförts och ett arbete för att göra kommunens
miljöarbete bättre känt hos allmänheten har initierats.
Miljötillståndet i Täby förbättras stadigt genom det systematiska miljöarbete som bedrivs av kommunen, men
på grund av förändrade rankingfrågor har kommunens placering försämrats något sedan 2020.
KS

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

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar Arbetet utförs löpande på såväl operativ som strategisk (framtagande av strategier inom översiktsplan m.m.) nivå.
En överenskommelse har träffats mellan kommunen, Stockholm Exergi och E.ON om ett nytt samägt fjärrvärmebolag som ska långsiktigt tillförsäkra en ekonomiskt och miljömässigt hållbar värmeförsörjning.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

KS

Klimatstrategin för att
minska beroendet av fossila bränslen ska utvecklas.

Start- och slutdatum
2019-01-01
2022-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Nya klimatmål har tagits fram och integrerats i hållbarhetsavsnittet i förslag till ny översiktsplan.
Arbetet med att ta fram en ny energiplan har initierats.
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 samtidigt som mängden insamlat
matavfall ökar minskar mängden insamlat restavfall.
SBN

Förutsättningar för att införa en kemikalierådgivning i samarbete med
andra aktörer ska utredas.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad enligt plan

Kommentar En utredning av möjligheten att införa en kemikalierådgivning har genomförts. Slutsatsen är att
en kemikalierådgivning inte bör införas.
SBN

Återvinningsstationer
ska hållas i god ordning
och finnas inom alla
kommundelar. Möjlighet
till fastighetsnära återvinning av fler fraktioner
ska prioriteras.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för tömning och städning av återvinningsstationer. Samråd genomförs med FTI årligen och kontakt är etablerad för eventuella problem. Fastighetsnära insamling (FNI) prioriteras vid nybyggnation.
Ny lagstiftning från 1 januari 2019 har en stegvis införande av FNI för alla hushåll, men införande har skjutits
fram till 2023. Producentansvaret för returpapper upphävdes december 2020 och övergår till kommunalt avfall från den 1 januari 2022. Miljödepartementet genomför en utredning om producentansvaret för förpackningar som ska remitteras under hösten 2021. Utredningen undersöker ansvar enligt förordningarna som de
är i dag, alternativt ett kommunalt insamlingsansvar.
Återvinningsstationen i Arninge stängdes den 31 maj på grund av byggnation i området. Två nya återvinningsstationer planeras 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 som ansvarar för
etablering av återvinningscentraler för ägarkommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna,
Sundbyberg, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna. Vallentuna Returpark är planerad att färdigställas under våren 2022.
En ombyggnation av Hagby återvinningscentral är planerad och bygglov är beviljat. Syftet är att förbättra flödet och därmed även minska trycket på anläggningen.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

SBN

Bullerskyddsprogrammet
ska utvecklas.

2019-01-01
2020-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Arbetet påbörjades 2020 och beräknas bli klart 2022.

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
Trafikförvaltningen om Roslagsbanan. Därtill för Trafikförvaltningen även dialog om bullerskyddsåtgärder
med vissa markägare längs Roslagsbanans spår.
Byggnation av bullerskydd längs E18 mellan trafikplats Roslags-Näsby och Viggbyholm pågår.
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

Avslutad enligt plan

Kommentar Kommunen möjliggör för marknadens aktörer att bygga laddinfrastruktur genom markupplåtelse
och genom att koppla ihop laddinfraföretag med privata markägare. Bedömningen är att ytterligare tio laddplatser kommer till i Täby under hösten utan kommunens inblandning.
SBN

Kommunen ska arbeta
för att minska miljöbelastningen på våra sjöar,
vattendrag 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 fortlöper inom etablerade samverkansformer och gemensamma projekt.
SBN

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.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

Kommentar Inventeringen av TFABs skogar och kommunens bostadsnära skogar genomfördes under
2020-2021. TFABs och kommunens skogar är nu digitaliserade och en ny digital skogsvårdsplan har tagits
fram i syfte att skapa upplevelserika skogar, med höga naturvärden och rekreationsvärden samt att tillgängliggöra intressanta kulturmiljöer.
Täbys artrika kraftledningsgator sköts kontinuerligt varje år för att skapa ekologiska spridningssamband i
landskapet samt för att skapa vackra och artrika naturmiljöer.
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
KS

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

Start- och slutdatum

Status

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Arbetet med förlängningen av Roslagsbanan till city pågår enligt plan.
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 cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen och Stora
Marknadsvägen.

2020-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Projektering har tagits fram för två tunnlar, en under Stora Marknadsvägen och en under Bergtorpsvägen. 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
Roslagsbanans stationer ska utökas, flera nya lokala busslinjer ska
dras till Roslags Näsby, t ex från
Skarpäng och Näsbypark.

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.
En dialog har även påbörjats med trafikförvaltningen om hur busshållplatsen vid simhallen bör trafikeras för
att ge samtliga delar av Täby tillgänglighet till den nya simhallen.
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Ansvarig
nämnd
SBN

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Stimulera ytterligare införande av
digitala system för trafikstyrning.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Utredning och omvärldsanalys av leverantörer har genomförts. Ytterligare förstudie 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.
En stråkstudie och en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) pågår för stombuss Arninge-Vallentuna.
För att arbeta med bättre kommunikationer västerut på lång sikt samverkan kommunen med Trafikförvaltningen som arbetar med att ta fram en ny kollektivtrafikplan 2050 (där remiss inkommit till Täby under våren
2021).
KS

Verka för båtpendling från Hägernäs, Näsbypark och Viggbyholm till
Stockholm.

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 trafikförändringsprocess.
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 inför ett
eventuellt beslut om investering.
SBN

Avfarten från Norrortsleden till
Bergtorpsvägen ska få ett bättre
och säkrare 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 närområden. Fortsatt satsning på det s k
”Skolvägsprojektet”.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan
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Ansvarig
nämnd

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Status

Kommentar Skolvägsprojektet är ett pågående initiativ som rör vägar kring 1-2 skolor i fokus per år.
Under våren 2021 har åtgärder runt Kyrkskolan utförts och under sommaren 2021 byggs gångbanan utmed
Nytorpsvägen om från trottoar till gång- och cykelbana som en del i att öka trafiksäkerheten för skolelever i
Nytorps industriområde.
Fler åtgärder planeras för 2022-2023.
SBN

En ny infart till Skavlöten från Arningevägen 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) trafikerar Roslags-Näsby med fast tidtabell, vilket innebär en alternativ
resmöjlighet mellan Roslags Näsby och Täby C. Eventuell utveckling av linjen eller fler linjer 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 Roslags-Näsby är 100 parkeringsplatser anlagda som markparkering inom projektet för Roslagsbanan. Ytterligare 200 platser ska anläggas i p-hus av SL.
I planprogrammet och strukturen som togs fram 2013-2015 för Täby park finns inte infartsparkering med,
men möjlighet kan finnas att bygga infartsparkering i form av parkeringshus i samband med de kommersiella
exploateringarna inom Täby park.
SBN

Mindre infartsparkeringar ska anläggas vid Roslagsbanans stationer.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar 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 med dubbelspårsutbyggnad mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Den byggdes i samarbete med Trafikförvaltningen.
KS

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

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Dialog förs med Trafikverket om sträckan från Täby till Stockholm.
En ny cykelplan med åtgärdslista beslutades under våren 2020. En av åtgärderna är att anlägga ca 6 km cykelstrada (4,5 m bred cykelväg med skiljelinjer för snabbspår) inom Täby. 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.
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Ansvarig
nämnd
KS

Uppdrag/ärende

Start- och slutdatum

Regional förhandling om cykelstråk
ska välkomnas.

2019-01-01
2022-12-31

Status
Pågående enligt plan

Kommentar Täby kommun fortsätter att verka för ett regionalt cykelstråk.
SBN

Vid kollektivtrafikens knutpunkter
ska cykelparkeringar anläggas.

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Inventering av hela kommunens cykelparkeringsbestånd har gjorts under sommaren 2019,
både vad gäller antal platser och beläggningen.
Uppföljande beläggningsmätning påbörjades under hösten 2020 på Roslagsbanans stationer och andra
stora kollektivtrafikknutpunkter, men behöver på grund av pandemins påverkan utföras även under 2021 för
att säkerställa resultat. Prioritering av var cykelparkeringar anläggs baseras på mätningen.
Antalet nya cykelparkeringsplatser som planeras för 2020-2025 är 592 fördelat på 12 viktiga målpunkter för
kollektivtrafik

Jobb och företagande
Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

GNN

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

Start- och slutdatum
2019-01-01
2019-12-31

Status
Avslutad enligt plan

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

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

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar Handlingsplanen för näringslivsutveckling, som ansluter till näringslivsstrategin, innehåller aktiviteter och åtgärder som ska bidra till att Täby blir ännu mer företagsvänligt. Handlingsplanen följs upp kvartalsvis med en lägesrapport till gymnasie- och näringslivsnämnden.
Servicelöften har införts inom bygglov och nya e-tjänster har implementerats och fler planeras, enligt framtagen tidplan. Som ett led i att förenkla för företagen och stärka kommunens service lanserades en företagslots 2020.

37(38)
2021-09-08
Bilaga till delårsrapport 2021 för Täby kommun

Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

GNN

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

Start- och slutdatum
2019-01-01
2022-12-31

Status
Pågående med avvikelse

Kommentar Uppdraget att etablera en Science Park är nära sammankopplat med utvecklingen av TibbleÅva triangeln. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2021 fattades beslut om att förklara arbetet
avslutat med förstudien och därmed inte genomföra det vinnande förslaget i den arkitekttävling som tidigare
genomförts för området.
GNN

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

2019-01-01
2022-12-31

Pågående enligt plan

Kommentar I verksamhetsplan för 2021 anges att antalet arbetsplatser i kommunen måste öka, d.v.s. frågan är högprioriterad för 2021.
Ett internt etableringsforum för bättre samordning av etableringsfrågor har upprättats och samarbetet med Invest Stockholm, inom ramen för Stockholm Business Alliance, har stärkts. Nya områden för näringslivsetableringar pekas ut i den översiktsplan som är under framtagande.
KS

Kommunens upphandlingar ska utformas så
att fler företag ges möjlighet att medverka.

2019-01-01
2022-12-31

Avslutad 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.
Flertalet åtgärder har genomförts under våren och kommer att genomföras under 2021. Bland annat kan en
anbudsskola för det lokala näringslivet nämnas.
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 Detta är ett förhållningssätt som tillämpas i verksamheten.
Relationerna med det lokala näringslivet har ytterligare utvecklats. Välkommen framtids företagsrådgivare arbetar aktivt med att fånga upp och tillgodose de lokala företagens behov.
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Ansvarig nämnd

Uppdrag/ärende

GNN

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.

Start- och slutdatum
2019-01-01
2022-12-31

Status
Avslutad enligt plan

Kommentar Arbetet med att stärka service och bemötande fortsätter i samtliga av kommunens verksamheter som direkt eller indirekt kommer i kontakt med företag. Nya kontaktytor har upparbetats för att säkerställa
god dialog med företag inom olika branscher och av olika storlek. Företagsträffar anordnas regelbundet.
De första månaderna under 2021 har fortsatt präglats av pandemins effekter på näringslivet. Dialogen har till
stor del varit inriktad på särskilt drabbade branscher, huvudsakligen inom besöksnäringen.

