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Avslutad
enligt plan

Samverkan mellan polisen och
Trygg i Täby ska utvecklas

Under 2017 beslutades det om en samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun i
kommunstyrelsen och ett avtal har skrivits under. Målet
med samverkan är minskad brottslighet och ökad
trygghet i lokalsamhället. I samverkansöverenskommelsen anges att parterna gemensamt ska
kartlägga den lokala lägesbilden. Den lokala lägesbilden bygger på perspektiv från medarbetardialoger,
trygghetsenkäter och statistiska underlag. Det är dessa
underlag som nu kommer att utgöra grunden för den
fortsatta lokala överenskommelsen. Under 2017 och
2018 har samarbetet mellan polis och kommun
fortskridit. En ny samverkansöverenskommelse
beslutades i kommunstyrelsen under 2018.

Avslutad
enligt plan

Arbetet med medborgardialog
vid större projekt ska även
framöver användas för ett ökat
deltagande från Täbyborna

Ett prioriterat område inom kommunstyrelsen är dialog
med invånare och företagare för att möta och förstå
deras behov. Likaså att tillgängliggöra information om
de tjänster som erbjuds vilket är en viktig del i att
individens valfrihet ska fungera ändamålsenligt. Arbetet
med att inrätta ett kontaktcenter i kommunen är ett av
flera viktiga steg mot en bättre, snabbare och
effektivare dialog. Dialoger har genomförts bland annat
vid utveckling av den nya simhallen, om den framtida
kollektivtrafiken och skolornas lov och ledigheter samt
även dialog om kommunens nya webbplats.

Avslutad
enligt plan

Fler personer ska uppmuntras
att genomföra
trygghetsvandringar i
kommundelarna

Trygg i Täby organiserar trygghetsvandringar där
tjänstemän och politiker från olika delar i kommunens
organisation, polisen och boenden deltar som aktörer
och ansvarar för att åtgärda det som framkommer vid
vandringarna. Avsikten med trygghetsvandringarna är
att stärka engagemanget hos boende, föreningar med
flera för den lokala miljön. Uppföljning av att de
överenskomna åtgärderna faktiskt genomförs är en
avgörande faktor för att motivera till deltagande i
trygghetsvandringarna. Fokusområden är Gribbylunds
centrum, Täby centrum och Täby kyrkby.

Avslutad
enligt plan

Ett arbetsmarknads- och
näringslivsutskott bildas under
kommunstyrelsen

Uppdraget är genomfört.

Avslutad
enligt plan

Aktivt bidra till goda
förutsättningar för utveckling och
tillväxt i etablerade företag samt
underlätta för företag att starta i
eller flytta till Täby

Dialogen med näringslivet har utvecklats, bland annat
genom att bjuda in näringslivet att i ett tidigt skede vara
med i den fördjupade översiktsplanen för centrala Täby.
Det har även genomförts ett framgångsrikt jobbtorg
tillsammans med arbetsförmedlingen, där företag och
arbetssökande fick möjlighet att mötas och etablera
kontakter. Arbete med att utveckla service, bemötande
och dialog fortsätter.
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Avslutad
enligt plan

Utmaningsrätten ska tydliggöras

Kommunen har en utmaningspolicy som kommer att
ses över. Ny policy beslutades i november 2018 i
samband med verksamhetsplanen för 2019.

Avslutad
enligt plan

Leverantörer/partners ska ha
utvecklade kvalitetssystem som
säkerställer att det är
professionella org. som
levererar till kommunen och
dess kommuninvånare

Framgår av förfrågningsunderlagen

Avslutad
enligt plan

Upphandlingen ska ske
professionellt med
hanteringsmässigt förenklade
specifikationer, i en väldefinierad
och transparent process. Alla
upphandlingar ska hanteras
elektroniskt för ett effektivt
anbudsförfarande

Kommunens upphandlingar hanteras elektroniskt där
t.ex. frågor och svar syns för alla intressenter.

Avslutad
enligt plan

Utreda för- och nackdelar med,
samt tänkbara
användningsområden för
alternativa upplåtelseformer för
mark, främst tomträtt.

Uppdraget är genomfört.

Stadsbyggnadsnämnden
Status
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Avslutad
enligt plan

Arbetet med medborgardialog
vid större projekt ska även
framöver användas för ett ökat
deltagande från Täbyborna

Kommunen arbetar aktivt med att förbättra
dialogarbetet med Täbyborna. I samband med
framtagandet av planprogrammet för Täby kyrkby har
en utökad dialog genomförts under hösten 2018.

Ett utvecklingsprogram för lokala
stadsdelscentrum ska tas fram
för Täby kyrkbycentrum,
Skarpängs centrum,
Gribbylunds centrum och
Näsbyparks centrum
(kommentar finns på SBK)

Ett förslag till stadsdelsutvecklingsprogram för
Skarpängs centrum togs fram under 2016. Programsamråd genomfördes 2017, det har sedan bearbetats
och avsikten är att under 2019 godkänna framtaget
program.

Pågående

Täby kyrkbys centrum: arbetet med stadsdelsutvecklingsprogram har påbörjats under 2018. Utökad
dialog har pågått under hösten 2018. Samråd och
godkännande är planerat 2019.
Gribbylunds centrum: arbetet med stadsdelsutvecklingsprogram påbörjas 2020.
Näsbyparks centrum: arbetet med
stadsdelsutvecklingsprogram påbörjas 2019.

Avslutad
enligt plan

Kommande utveckling av
området vid Näsby slott ska ske
varsamt och anpassas till den
kulturhistoriska och rekreativa
miljön

I planarbetet för Näsby Slott har stor vikt lagts på
kulturhistoriska och landskapsmässiga analyser för att
på bästa sätt tillvarata dessa intressen. Exploateringsambitionerna har minskats med hänsyn taget till
resultatet av gjorda analyser. Planen har vunnit laga
kraft och utbyggnad planeras till våren 2019.
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En utredning, i kombination med
en medborgardialog, om
utveckling av Gripsvallsområdet
ska göras i syfte att förstärka
den gröna kilen, skapa en grön
entré samt ev. kunna bygga
längs Täbyvägen och
Fjätursvägen med villor och
radhus

Utredningen påbörjas under 2019. Markägarbyte har
skett inom området, vilket bidragit till reviderad tidplan.

Trafikdialog med boenden i våra
närområden ska fortsätta liksom
satsningen på skolvägsprojektet
för ökad trafiksäkerhet för
barnen

Hastighetsdialogmöten i Täby genomförs kontinuerligt
via mejl och telefon och följs upp med personliga
besök, trafikmätningar och analyser. Mätningar görs
under skolår och efter 2017 års dialog har åtgärder
gjorts vid följande skolor: Byleskolan, Runborgskolan
och Enhagenskolan.

En medborgardialog om nya
hastigheter på lokalgatorna ska
genomföras

Ett förslag till hastighetsplan i Täby togs fram 2014.
Medborgardialogen har inrymts under den ännu inte
beslutade framkomlighetsstrategin för Täby.

Mindre infartsparkeringar ska
finnas vid Roslagsbanans
stationer. Större infartsparkeringar skapas i Arninge,
Täby Galopp, Roslags-Näsby
och i Karby vid
Norrortsleden/Roslagsbanan

De detaljplaner för Roslagsbanans
dubbelspårsutbyggnad som antagits av kommunfullmäktige omfattar parkeringsplatser av olika slag.
Karby är inte påbörjad på grund av riksintressen ur
kultur- och naturmiljösynpunkt. Arninge resecentrum
och handelsområde omfattar i ett inledande skede 400
parkeringsplatser och höjd ska tas i kommande
planering för ytterligare komplettering. I Täby park
(tidigare Täby galopp) planeras infartsparkering på
mark under inledande utbyggnadstid. I Roslags-Näsby
har 325 infartsparkeringsplatser byggts i samband med
områdets planerade omvandling till bostäder.

Pågående

En cykelstrada ska byggas in
mot Stockholm och vidare
västerut

Täby och Danderyds kommuner har uppvaktat
Trafikverket för att fortsätta arbetet med den påbörjade
fördjupade studien. Trafikverket har ställt sig positiva till
detta men projektet med en snabbcykelväg är för
närvarande vilande eftersom Trafikverket saknar
finansiering. I samband med optimering av kollektivtrafiken på E18 har Trafikverket identifierat ett behov av
att förbättra gång och cykelmöjligheterna på
delsträckan Frescati-Mörby. Avsikten är att nå en
standard som motsvarar standarden för en snabbcykelväg. I Täby projekteras och byggs delar av
snabbcykelvägen i samband med de stora projekten,
t.ex. Roslags-Näsby och Täby park. Delar av sträckan
genom Täby kan vid ett genomförande delfinansieras i
och med Täbys avtal i Sverigeförhandlingen.

Pågående

Trafiken på viktiga gång- och
cykelstråk ska separeras genom
linjemarkering för bättre
säkerhet och bättre
orienterbarhet ska
åstadkommas genom tydlig
skyltning. Saknade länkar i nätet
ska kompletteras

Cykelplanen genomförs etappvis med årliga
investeringsanslag och statlig medfinansiering. År 2018
färdigställdes Gribbylundsstråket och till stora delar
Löttingelundsstråket. Separerbara cykelstråk har
inventerats och separering med målning gjorts på nya
cykelstråk och planeras under 2019 göras på äldre
gång- och cykelbanor som är tre meter eller bredare.

Pågående

Avslutad
enligt plan

Pågående

Avslutad
enligt plan
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Avslutad
enligt plan

Driften av viktiga cykelstråk, i
form av snöröjning och
sandupptagning, ska skötas på
ett sätt som möjliggör cykling
året runt och vid
kollektivtrafikpunkter ska
cykelparkeringar anläggas

Fr.o.m. vintern 2016/2017 har sopsaltning utförts på
utvalda cykelstråk. Under 2016 har 150 cykelparkeringar varav 80 under tak anlagts vid RoslagsNäsby station. Parkeringsbehovet vid de cykelstråk
som byggts ut 2017 kommer att utredas.

Våra befintliga
strandpromenader ska utvecklas
och en ny skapas runt
Vallentunasjön

Röjning har genomförts under hösten 2015 och den
första etappen byggdes hösten 2018. Strandskyddsdispensen har varit en fördröjande faktor men är nu
klar. För vissa delsträckor är markavtal inte tecknade.
Kontinuerlig dialog förs med markägare.

Avslutad
enligt plan

Täbys klimat- och energistrategi
ska utvecklas för att minska vårt
beroende av fossila bränslen.
Ett miljöbokslut ska upprättas
årligen

Planeringen inför framtagande av en ny klimat- och
energistrategi har påbörjats. Arbetet ingår i ett större
sammanhang där ett nytt helhetsgrepp tas kring
kommunens centrala hållbarhetsrelaterade styrdokument, såsom miljöprogram och översiktsplan. Ett
miljöbokslut upprättas årligen.

Avslutad
enligt plan

Matavfallsinsamling ska
erbjudas samtliga hushåll i Täby

Alla fastighetsägare har from 2015-04-01 erbjudits
matavfallsinsamling och andelen sorterande hushåll
ökar kontinuerligt. Ungefär 41 % av villahushållen och
46 % av flerfamiljshushållen är nu anslutna till
matavfallsinsamlingen. Totalt har 44 % av hushållen
valt att ansluta sig.

Bullerskyddsprogrammet för
minskat buller i bostäder ska
fortsätta. Det ökade bullret från
E18, Roslagsbanan samt flyget
ska motverkas

Arbetet påbörjades 2016 efter uppdrag från
stadsbyggnadsnämnden 2015. Under 2016 togs en ny
bullerkartläggning fram. Underlaget till denna visade sig
dock vara bristfällig. Denna kartläggning har behövt
revideras, vilket medför att tidplanen förskjutits.
Revidering av underlag till kartläggning har gjorts och
kommer bli klar under början av 2019. Efter detta ska
ett nytt Bullerskyddsprogram tas fram.

Avslutad
enligt plan

Arbeta för att dra Roslagsbanan
till Arlanda

Stockholm Nordost (STONO) arbetar aktivt för att
åstadkomma en förlängning till Arlanda. STONO driver
en fördjupad förstudie och under 2018 har en utredning
kring resandenyttor genomförts.

Avslutad
enligt plan

Utreda förutsättningarna att
förlänga Roslagsbanan till
centrala Stockholm

Förutsättningarna är utredda och Sverigeförhandlingen
genomförd. Beslut är fattat om utbyggnad av Roslagsbanan till T-centralen vi Odenplan.

Avslutad
enligt plan

Verka för att hitta den optimala
tunnelbanelösningen som
gagnar Täby och
Nordostsektorn

Under 2014 tog STONO fram en utredning om
spårtrafiken i nordost ”Åtgärdsvals- och idéstudie av
regional kapacitetsstark kollektivtrafik till nordostsektorn
i Stockholms län”. Den låg som underlag till Sverigeförhandlingen. I den redovisades ett tunnelbaneförslag
”gul linje” Odenplan till Arninge. I Sverigeförhandlingen
har trafikförvaltningen utrett förlaget vidare och i början
av 2016 fick Täby beskedet att Sverigeförhandlingen
går vidare med förslaget Roslagsbanan till Centralen
via Odenplan. Nu pågår arbetet med fördjupad
översiktsplan för Täbys stadskärna. Här ligger fokus på
tvärbana västerut via Häggvik till Sollentuna C.

Pågående

Pågående
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Pågående

Avfarten från Norrortsleden vid
Karby ska byggas om för ökad
framkomlighet

Trafikverket överväger att göra en åtgärdsvalsstudie för
Norrortsleden. Kommunen fortsätter dialogen med
Trafikverket i frågan.

Pågående

Korsningen
Herkulesvägen/Centralvägen
ska få bättre framkomlighet
genom ombyggnation

Under 2015 har en utredning av korsningen utförts i
samband med trafikutredningen för trafikplats RoslagsNäsby. Utredningen pekar på att korsningen har
tillräcklig kapacitet för biltrafik. Ny gång- och cykelväg
från Herkulesvägen till befintlig gångtunnel under
Centralvägen byggs i samband med utbyggnad av
trafikplatsen Roslags-Näsby.

Avslutad
enligt plan

Det totala antalet
infartsparkeringar i Täby kan
öka genom samarbete med olika
aktörer som har stora
parkeringsytor, tex
handelscentra belägna i
närheten av kollektivtrafik

Infartsparkeringarna ingår i den kommande
parkeringsplanen som påbörjas 2019.

Avslutad
enligt plan

Säkerställa utbyggnaden av
dubbelspår för Roslagsbanan

Täby har antagit samtliga detaljplaner avseende
dubbelspårsutbyggnaden och därmed uppfyllt sina
åtaganden gentemot Stockholms läns landsting.
Tågtrafiken på tre av fyra dubbelspårssträckor i Täby
kommun har startat under 2018. För delsträckan mellan
Täby kyrkby och Kragstalund har Järnvägsplanen varit
överklagad men fastställdes i slutet av oktober 2018.
Överklagandet och den utdragna regeringsbildningen
innebar att den planerade byggstarten för sista
delsträckan försenade projektet med ca ett år. Ny
planerad byggstart är i kvartal 4 2019.

Avslutad
enligt plan

Säkerställa vår vattenkvalitet
och utveckla möjligheten till bad
på fler platser runt om i
kommunen

Täby har ett miljökontrollprogram över sjöar och
vattendrag samt Stora Värtan för att följa vattenstatus.
En handlingsplan för god ytvattenstatus beräknas vara
antagen i Stadsbyggnadsnämnden under våren 2019.
Under 2019 kommer konkreta åtgärder fortsätta
genomföras såsom restaureringsarbetet i Vallentunasjön. Inom ramen för Oxunda vattensamverkan
genomförs miljöutredningar, kunskaps- och
informationsspridning samt framtagande av
åtgärdsförslag. Även inom kustvattenvårdsförbundet
och "Mälaren, sjö för miljoner" som Täby medverkar i
görs motsvarande utredningar.

Inrättandet av ett naturreservat i
Stolpaskogen ska utredas

En naturvärdesinventering, enligt SIS-modellen samt
kompletterande artinventeringar genomfördes i Stolpaskogen under hösten 2018, som ska presenteras i
Miljö-, drift, och trafikutskottet 2019.

Avslutad
enligt plan

Varje detaljplan i ett större
utbyggnadsområde bör
innehålla ett hållbarhetsprogram

Enligt vedertagna rutiner och arbetssätt så prövas detta
systematiskt i varje planbeskedsutredning.

Avslutad
enligt plan

Pröva olika miljöcertifieringar vid
mindre detaljplaner

Krav har ställts på miljöcertifiering av byggnader vid
markförsäljning i Roslags Näsby och Täby Park, samt
Hägerneholm. Kravställande i kvalitetsprogram och
hållbarhetsprogram har lett till höjd ambition kring
certifieringar hos byggherrarna. I genomförda
markanvisningar har anbud legat över förväntade
nivåer och samtliga anbudsgivare har följt kraven om

Pågående
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certifiering i deras redovisade handlingsplaner. Täby
kommun har varit delaktiga i arbetet med certifieringsmodellen för City lab, steg 1 och 2; certifiering av
hållbarhetsprogram och handlingsplaner för stadsbyggnadsprojekt. Under 2017 har Täby kommun
deltagit med sitt andra stadsbyggnadsprojekt, ArningeUllna i Citylab action, vilket resulterat i ett antaget
övergripande hållbarhetsprogram för Arninge-Ullna.
Kommunen kan visa vägen genom tydliga krav
gällande miljöcertifiering i de fall där kommunen är
markägare samt i detaljplaner eller stadsutvecklingsprojekt där en hög hållbarhetsprofil vill uppnås av
utvecklande exploatör.

Kultur- och fritidsnämnden
Status
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Avslutad
enligt plan

För nya anläggningar ska olika
driftsformer prövas för högsta
möjliga nyttjandegrad. Olika
idrotter och olika verksamheter
måste kunna använda samma
anläggning

När nya anläggningar ska byggas prövas möjligheten
till att öka nyttjandegraden genom att involvera
föreningslivet på olika sätt. Det kan vara genom att en
eller flera föreningar har värdskap i en anläggning eller
att en förening får ha en anläggning som sin hemvist
(föreningen tilldelas merparten av fördelade tider). Det
innebär att föreningarna får möjlighet att ta ett större
ansvar i anläggningen vilket i sin tur kan medföra bättre
skötsel.

Avslutad
enligt plan

Utvecklade möjligheter för
gymnastiken, friidrotten och
innebandyn

Innebandyn kommer att få ett värdskap i den nya
idrottshallen i Hägerneholm. Hallen följer tidsplan och
beräknas stå klar hösten 2019.
Friidrottshallen i Sollentuna är klar. Det är en regional
idrottsanläggning där friidrottsklubbar från flera
kommuner har möjligheter att använda hallen. Kulturoch fritidsnämnden har tagit beslut om en kommunövergripande överenskommelse och ett kommunspecifikt avtal som reglerar användning av hallen för
Täby kommun fram till 31 augusti 2021. Täby IS friidrott
bedriver nu en del av sin verksamhet i den nya
friidrottshallen.
En utredning om ny motorikhall har genomförts, en
volymstudie påbörjades under hösten. En fördjupad
förstudie genomförs under 2019.

Avslutad
enligt plan

Kryssarvallen iordningställs med
konstgräs 2015

En konstgräsplan med belysning har anlagts på
Kryssarvallen under sommaren 2015.

Avslutad
enligt plan

Täby IP/Vikingavallen är i behov
av upprustning och förstärkning

Under 2016 utrustades Vikingavallen med ny belysning
och bevattning av konstgräsplanen för att uppfylla
kraven för spel i Superettan. Upprustningen har fortsatt
under 2017. Markvärme i konstgräsplanen har
installerats och nya omklädningsrum är klara och har
tagits i bruk. Förslag på en ny infart har tagits fram.

Avslutad
enligt plan

Badplatser och stränder ska
fortsätta att rustas

Underhållsarbete på badplatser och stränder pågår
kontinuerligt för att säkerställa en bra kvalitet.
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Upprustningen omfattar bland annat underhåll av
bryggor, duschar och toaletter liksom tillsyn av gräsytor,
sandstränder och badvatten.

Avslutad
enligt plan

Biblioteken i Täby ska göras mer
publika. En utredning ska göras
om renovering av
Bibliotekshuset och en eventuell
utveckling av dess publika delar
till ett kulturhus

En satsning pågår för att göra biblioteken mer publika
och tillgängliga. Näsbyparks bibliotek har haft
söndagsöppet sedan januari 2017, medan huvudbiblioteket utökade sina öppettider i januari 2018 med
söndagsöppet från vecka 2. Utredning kring säkerhet
och bemanning pågår gällande ett nytt system med
meröppet utöver ordinarie öppettider vid Gribbylunds
bibliotek. Biblioteken arbetar kontinuerligt med
lokalbevakning för att biblioteken ska vara på centrala
platser där människor rör sig.
Upprustning och renovering har skett av Esplanad,
huvudbiblioteket, Täby kulturskola och hörsalen. Kulturoch fritidsnämnden beslutade 2017 om att ändra namn
på Bibliotekshuset till Täby kulturhus. En utredning om
möjligheten att utveckla Täby kulturhus publika delar
och innehåll ytterligare presenterades för nämnden
under våren 2018.

Avslutad
enligt plan

Införa daglig fysisk aktivitet,
utveckla möjligheten till fler
idrottsaktiviteter på fritids i
samarbete med föreningslivet

Barn- och grundskolenämnden ansvarar för uppdraget.
Inom kultur och fritid har "idrottslyftet" för grundskolan
genomförts i kommunen i samarbete med föreningslivet. Utöver detta skapar verksamheten förutsättningar
för spontana idrottsaktiviteter på exempelvis Friplassen,
"öppen fredag" och den mobila isbanan på Täby torg.
Verksamheten kommer fortsätta arbetet med att
tillgängliggöra och skapa förutsättningar för aktiviteter
för målgruppen.

Avslutad
enligt plan

Samverkan mellan grundskolan
och kulturskolan för elever i år 13 ska också utredas

Barn- och grundskolenämnden ansvarar för uppdraget.

Avslutad
enligt plan

Arbetet med att skapa en
meningsfull fritid för barn och
unga med funktionsnedsättning
ska fortsätta att utvecklas och
ansträngningar göras för att öka
antalet deltagare

Det tvååriga projektet "Meningsfull fritid för vuxna med
funktionsnedsättning" (Träffpunkten), som genomförts i
samarbete med social omsorg, avslutades under våren
2016. Träffpunkten inryms nu i den ordinarie
verksamheten.

Den kommunala kulturskolan har genomfört instrumentturné på grundskolor i Täby samt genomfört flertalet
Skapande skola-projekt. År 2018 tillfördes medel för
ytterligare samarbete mellan kulturskoleverksamheten
och grundskolan.

Träffpunkten erbjuder olika aktiviteter såsom sång,
musik, dans och skapande verksamhet som riktar sig till
vuxna funktionshindrade i åldern 21 år och äldre.
Brukarna är mycket nöjda med verksamheten, enligt
resultat från NKI-undersökningen.
Avslutad
enligt plan

Kulturskolan ska utvecklas
ytterligare med fler fristående
aktörer som kan bredda
verksamheten. Uppdrag gavs i
VP 2015

Det finns idag fyra privata aktörer som är upphandlade
enligt LOU. En ny upphandling av privata aktörer
påbörjades 2018 där antalet utförare ökar från fyra
enligt befintligt avtal till max tio utförare i den nya
upphandlingen 2019.
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I syfte att bredda kulturskolans verksamhet har även ett
regionalt samarbetsprojekt med nordostkommuner
inletts.

Avslutad
enligt plan
Pågående

Avslutad
enligt plan

Pågående

Femkilometerspåret i
Stolpaskogen ska få elbelysning

Under 2015 fick femkilometersspåret i Stolpaskogen
belysning.

Utreda med ambitionen att
anlägga en till friplass under
2018

Utredning kring plats har påbörjats under 2018 och
kommer att fortsätta under nästa mandatperiod i
enlighet med nytt Alliansuppdrag från VP 2019.

Utreda biblioteken i syfte att bli
mer tillgängliga genom breddat
utbud. Uppdrag gavs i VP 2018

En biblioteksutredning presenterades för nämnden i
december 2018. Utredningen avgränsades till att
studera huruvida privat drift av bibliotek kan bredda
bibliotekens utbud. Resultatet från utredningen visade
att det finns visst stöd för att privat drift av biblioteksverksamhet kan bredda bibliotekens utbud men
rekommendationen är att fortsatt följa effekterna i
kommuner som har fristående drift innan en modell
eventuellt införs i Täby kommun.

Utveckla kulturskolans regionala
samarbete samt öka samverkan
mellan kommunala och privata
aktörer inom kulturskolan och
grundskolorna i Täby. Uppdrag
gavs i VP 2018

Under 2018 tillfördes 2 mnkr till kultur- och
fritidsnämndens budget i syfte att bredda och utveckla
kulturskolan. Under 2018 har endast en mindre del av
anslaget tagits i anspråk. Täby har inlett ett samarbetsprojekt med nordostkommuner som fortsätter under
nästa mandatperiod i enlighet med nytt Alliansuppdrag i
VP 2019. Målet är att kunna erbjuda invånare kulturundervisning över kommungränsen från och med
hösten 2019.

Socialnämnden
Status
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Avslutad
enligt plan

En utredning om att införa en
kvalitetspeng inom
äldreomsorgen ska tillsättas
Kvalitetspengen ska motverka
fallskador och trycksår samt
premiera god kost, ett gott
bemötande och en god
omvårdnad på såväl privat som
kommunalt drivna boenden

Modellen med kvalitetspeng omfattar utförare/boenden
som ingår i socialnämndens valfrihetssystem. Att
ansluta sig är frivilligt. Vid utgången av 2018 var elva
boenden anslutna till modellen. 2017 fördelades cirka
8,5 mnkr till de åtta boenden som nådde upp målnivån
för kvalitetspeng. De boenden som erhöll kvalitetspeng
2017 var desamma som fick kvalitetspeng 2016.

Avslutad
enligt plan

Äldreomsorgen i Täby ska år
2018 vara i länets absoluta
toppklass

Som ett led i att nå länets absoluta toppklass har en
modell för kvalitetspeng införts även inom hemtjänsten.
Modellen, som i allt väsentligt liknar den som finns i
särskilt boende, har tillämpats första gången under
andra halvåret 2018. Tio av 13 utförare anslöt sig till
modellen, av dessa erhöll sex kvalitetspeng.

Avslutad
enligt plan

Ytterligare ett seniorcenter ska
utvecklas i Täby, gärna
samlokaliserat med lokaler för
idrott eller andra aktiviteter

Under hösten 2018 öppnades en filial till Seniorcenter
vid Ångarens särskilda boende i Näsbypark. Samtidigt
har förändringar gjorts av Seniorcenter i centrala Täby,
som bland annat inneburit att såväl aktivitetsutbud som
antalet besökare kunnat utvecklas.

10(15)
2019-05-09

Status

Alliansuppdrag 2015-18

Senaste kommentar

Nya boenden för yngre personer
med insatser enligt LSS ska ges
särskild prioritet där kommunen
ska vara öppen för olika
alternativ i samverkan med
brukare och anhöriga

Två gruppboenden är färdigställda. Arbete för genomförande av ytterligare två gruppboenden pågår.
Detaljplanerna är klara.

Avslutad
enligt plan

Kommunens samarbete med
Arbetsförmedlingen om
nyanlända ska fördjupas och
effektiviseras

Ett kommunövergripande arbetsmarknadsprojekt
"Välkommen framtid" har startats på Kemistvägen 30, i
vilket samtliga arbetsföra nyanlända personer kommer
att ingå.

Avslutad
enligt plan

Utveckla en sinnenas trädgård
på Ångaren

Trädgården är invigd, är mycket uppskattad och
används flitigt under sommaren för aktiviteter, samvaro
och gemensamma måltider.

Avslutad
enligt plan

Förhöjd besöksersättning inom
hemtjänsten.

Ersättningen till utförare inom hemtjänsten består av
flera delar, däribland en besöksersättning som utfaller
utifrån varje registrerat besök hos brukare. Från
årsskiftet har denna ersättning höjts. Kostnad för
satsningen cirka 8 mnkr

Pågående

Barn- och grundskolenämnden
Status
Pågående

Alliansuppdrag 2015-18

Senaste kommentar

Täby ska ha Sveriges högsta
utbildningskvalitet som står sig
bra även internationellt

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet pågår
ett kontinuerligt arbete med att utveckla planering,
genomförande samt analys och utvärdering av
verksamheten på såväl huvudmanna- som enhetsnivå.
Ett förbättrat analysdjup ligger fortsatt i fokus och en
rad olika koncerngemensamma ansträngningarna har
gjorts och fallit väl ut.
Ytterligare steg har tagits mot ett utvecklat tillgängligt
och kollegialt lärande, och samarbetet kring tillgängligt
lärande med Harvard Graduate School of Education
fortgår enligt plan. I januari 2017 blev Täby kommun
samarbetspartner med Ifous. Samtidigt startade också
forsknings- och utvecklingsprojektetom Inkluderande
lärmiljöer i Ifous regi, med Täby kommun som en av
åtta deltagande huvudmän under en treårsperiod.
Det genomförande av tvålärarsystem som pågår på
flera skolor har fortsatt varit framgångsrikt i arbetet med
ökad pedagogisk tillgänglighet. Strategin Täby Akademi
för Pedagogisk Professionsutveckling som invigdes i
augusti 2017 är grunden för kompetensförsörjningen
och utgör en viktig del i det systematiska
kvalitetsarbetet.

Pågående

Alla elever ska känna trygghet,
arbetsro och arbetsglädje.
Nolltolerans ska gälla mot
kränkningar och mobbning

En stor del av det arbete som ryms inom det
systematiska kvalitetsarbetet och det tillgängliga
lärandet syftar till att säkerställa trygghet, trivsel och
arbetsglädje. Dessa områden utgör koncerngemensamma fokusområden för utbildningsnämnderna och
kommer att vara det under en tid framöver. Nya steg
har tagits inom det tillgängliga lärandet vilket på flera
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skolor har lett till såväl ökad upplevelse av trygghet,
som förbättrade kunskapsresultat.
Enkätresultat visar att elevernas upplevelse av trygghet
och trivsel har förbättrats över åren samtidigt som
förbättrade enkätresultat nås i arbetet mot kränkande
behandlingar. Såväl verksamhetsområdesspecifik som
kommunövergripande handlingsplan för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet implementeras
med fokus på att stärka så kallade skyddsfaktorer.
Detta är också ett led i arbetet mot att skapa nolltolerans mot kränkningar och mobbning.
Resultat från olika elevenkäter vittnar om att det
fortfarande kvarstår utmaningar i att väcka elevernas
upplevelse av nyfikenhet såväl som att skapa
upplevelse av delaktighet. Arbetet med att kartlägga
varje enhet via Specialpedagogiska skolmyndighetens
(SPSM) värderingsverktyg utifrån ett tillgängligt
lärande-perspektiv och utifrån kartläggningen utforma
och revidera skolans handlingsplan fortlöper som en del
av enheternas linjearbete.

Avslutad
enligt plan

Alla lärare och elever i de
kommunala skolorna ska ges
möjlighet att använda modern
IKT

Strategier på såväl nationell som lokal nivå finns
framtagna. Efter genomfört pilotprojekt med 1:1-lösning
(ett IT- verktyg per elev) är detta nu norm på Täbys
kommunala skolor och varje medarbetare använder
dagligen digitala verktyg för både pedagogiska och
administrativa ändamål.

Avslutad
enligt plan

Vi ska ha en långsiktig planering
av nya utbildningsplatser och
förbättring av befintliga inne- och
utemiljöer

Lokalförsörjningsplanen revideras löpande och nya
rutiner för att säkra att tillgången till utbildningslokaler
uppfyller såväl volym- som kvalitetskrav har utvecklats.
Ytterligare resurser har tillsatts för att öka säkerheten i
prognoser och behovsbedömningar.

Avslutad
enligt plan

Andelen förskollärare ska öka

Förändringar i beräkningsgrund för den tilläggspeng
som tillämpas för att stimulera förskolor att anställa
legitimerade förskollärare har genomförts. Barn- och
grundskolenämnden fattade beslut om ytterligare
förändringar av modellen i februari 2017. Beslutet
innebar att beloppet för tilläggspeng höjdes, att nivån
för antal barn per legitimerad förskollärare för
erhållandet av tilläggspeng höjdes, och att förskolor
även under legitimerade förskollärares föräldraledighet
erhåller tilläggspeng. Under mandatperioden har
andelen förskollärare ökat något.

Avslutad
enligt plan

Utvecklingsledare i språk,
matematik, naturvetenskap och
teknik ska tillsättas

På uppdrag av barn- och grundskolenämnden har
utbildningschefen inrättat en tjänst som central
utvecklingsledare för förskola.

Avslutad
med avvikelse

Utbildningsprogrammet där
barnskötare i verksamheten kan
utbilda sig till förskollärare ska
återupptas

Uppdraget är utrett och förutsättningarna för genomförande är rapporterat. Det resulterade i att det inte
fanns förutsättningar för att återuppta programmet. En
ny utredning har startats 2019.

Avslutad
enligt plan

Lärarnas tid med elever ska öka,
samtidigt som administration
och andra arbetsuppgifter ska
förenklas

Varje lärares arbetstid planeras individuellt tillsammans
med närmsta chef för att ge maximal effektivitet
avseende tid med elever, för- och efterarbete och
utvecklingsarbete. Kollegialt lärande schemaläggs för
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att erhålla så hög kvalitet som möjligt och minska varje
lärares egen planeringstid sett utifrån ett längre
perspektiv. Ambitionen är att ge pedagogerna de bästa
digitala verktygen för att hantera administrationen. Flera
skolor har gått över till att dela arbete och dokumentation med varandra via appar i kommunikationsplattform och ytterligare skolor har också valt att låta
eleverna få tillgång till digitala verktyg som innebär att
lärarna kan ge formativ återkoppling i realtid till
eleverna istället för i efterhand.

Avslutad
enligt plan

Rektor ska ha möjligheter att
utse fler förstelärare och lokala
utvecklingsledare samt tillämpa
ökad lönespridning för att
premiera goda arbetsinsatser
och särskilt skickliga lärare

Antalet förstelärare har ökat under flera års tid men är
avhängigt statliga medel. Från och med höstterminen
2016 genomfördes en förändrad ansvarsfördelning,
som innebär att rektor i praktiken kan använda
förstelärare som lokala utvecklingsledare. Höstterminen
2016 genomfördes också den statligt finansierade
satsningen riktad till särskilt skickliga lärare. Den
innebar att ca 260 lärare fick en löneökning om i
genomsnitt 2860 kr per månad. Genom partsgemensam utveckling av nya lönekriterier under 2017
tydliggörs att goda arbetsinsatser och lärarskicklighet
(som syns i elevernas kunskapsresultat, trygghet,
trivsel och inflytande) tydligt påverkar lärarens
löneutveckling.

Avslutad
enligt plan

Vi vill stärka rektorernas
ledarskap och lärarna ska ges
kontinuerlig fortbildning för
ökade ämneskunskaper,
didaktisk kompetens och
pedagogiskt ledarskap

Antalet förstelärare har ökat under flera års tid men är
avhängigt statliga medel. Under 2017 är antalet cirka
90. Från och med höstterminen 2016 genomfördes en
förändrad ansvarsfördelning, som innebär att rektor i
praktiken kan använda förstelärare som lokala
utvecklingsledare. Höstterminen 2016 genomfördes
också den statligt finansierade satsningen riktad till
särskilt skickliga lärare. Den innebar att ca 260 lärare
fick en löneökning om i genomsnitt 2860 kr per månad.
Genom partsgemensam utveckling av nya lönekriterier
under 2017 tydliggörs att goda arbetsinsatser och
lärarskicklighet (som syns i elevernas kunskapsresultat,
trygghet, trivsel och inflytande) tydligt påverkar lärarens
löneutveckling.

Avslutad
enligt plan

Likvärdigheten ska stärkas och
skolorna ska därför arbeta för att
ha gemensamma bedömningsoch betygskriterier

Med utgångspunkt i Skolverkets modell för likvärdig
bedömning har en arbetsgrupp från årskurs 1 i
grundskolan till årskurs 3 i gymnasiet tillsatts. Hittills har
flera konvent genomförts, med fokus på förmågor och
centralt innehåll i kunskapskraven och olika praktiska
tillämpningar och bedömningssituationer. Kollegialt
lärande inom och mellan skolor ses som ytterligare en
nytta med satsningen, och detta arbete fortsätter inom
ramen för Täby Akademi för Pedagogisk
Professionsutveckling.

Avslutad
enligt plan

Insynen i både kommunala och
fristående skolor ska utvecklas i
dialog med skolledning,
personal, vårdnadshavare och
elever

Insynsbesök genomförs i enlighet med författning och
beslut i kommunfullmäktige. Resultatet redovisas i
nämnd.

Avslutad
enligt plan

Vi vill införa daglig fysisk
aktivitet, utveckla möjligheten till

I arbetet med utveckling av fritidshemmen finns ett
fokus på daglig fysisk aktivitet enligt en pedagogisk
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fler idrottsaktiviteter på fritids i
samarbete med föreningslivet
och utreda samverkan mellan
Kulturs-kolan och grundskolan
för elever i år 1-3

planering. Planering av idrottsaktiviteter och rörelse
pågår med utgångspunkt i den reviderade läroplanen
för grundskola där fritidshemmet från och med juli 2016
har ett eget kapitel. Täbys kommunala skolor ansöker
och beviljas årligen medel för Skapande Skola, vilket
ger möjlighet till kulturaktiviteter i samarbete med lokala
och nationella verksamheter.

Tillsynsverksamheten ska
utvecklas med fokus på
kvalitetskontroll, säkerhet och
pedagogisk utveckling

Täby kommuns uppföljningsarbete fokuserar från och
med 2016 på att utvärdera verksamheterna utifrån ett
brett kvalitetshöjande perspektiv, där de övergripande
områdena är utveckling och lärande, inflytande samt
systematiskt kvalitetsarbete. I syfte att verka för en
ännu bättre kvalitet avseende förskoleverksamheten
har tillsynen av de fristående förskolorna förändrats så
att mer tid läggs på de förskolor som inte bedömts nå
upp till kravnivåerna.
För fortsatt utveckling av det systematiska
kvalitetsarbetet inom förskolan bjuds de fristående
huvudmännen in att delta i kompetensutveckling på
området. Samtliga förskolor använder nu kommunens
digitala system för rapportering och uppföljning av
verksamheten.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Status
Pågående
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Täby ska ha Sveriges högsta
utbildningskvalitet som står sig
bra även internationellt

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet pågår
ett kontinuerligt arbete med att bland annat utveckla
planering, genomförande samt analys och utvärdering
av verksamheten på såväl huvudmanna- som
enhetsnivå. Resultatet av det arbete som har gjorts
visar på ytterligare förbättrad systematik och kvalitet
avseende Åva gymnasiums arbetsplan och kvalitetsredovisning. Skolan har formulerat hypoteser om
orsakssamband avseende arbetssätt och resultat.
Tillsammans med en stabil ekonomi är bedömningen
att möjligheterna att identifiera framgångsfaktorer och
utvecklingsområden har ökat.
Framsteg har gjorts i det koncerngemensamma arbetet
med tillgängligt- och kollegialt lärande och ett
samarbete med Harvard som kom till stånd 2014 med
fokus på att skapa ett tillgängligt lärande har fördjupats
ytterligare. I januari 2017 blev Täby kommun
samarbetspartner med Ifous, för att som representant i
styrelsen kunna bidra till ett nationellt skolutvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Samtidigt startade också
ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring
inkluderande lärmiljöer i Ifous regi, med Täby kommun
som en av åtta deltagande huvudmän under en
treårsperiod. Digitala grundstrukturer finns nu på plats
fullt ut inom större delen av Åva gymnasiums
organisation.
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Inom Kunskapscentrum Nordost har det under året
skett en vidareutveckling av det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för insyn i relation till
auktorisationskrav. De förnyade riktlinjerna för
kvalitetsarbete som togs fram i slutet av 2017 fortsätter
att gälla. Vidare har det under året producerats en
förnyad mall för leverantörernas årliga kvalitetsrapport
vilken har tagits i bruk.

Alla elever ska känna trygghet,
arbetsro och arbetsglädje.
Nolltolerans ska gälla mot
kränkningar och mobbning

Åva gymnasium har kontinuerligt under en längre
period genomfört en rad insatser för att förbättra
arbetsron. Resultatet för arbetsmiljön är bättre än
föregående år i skolans lokala enkät, men skolan når
ännu inte upp till önskvärd nivå i den länsgemensamma
elevenkäten. Utifrån dialog med elever har rektor
identifierat att skolan bland annat behöver åstadkomma
ett än tydligare ledarskap i klassrummet, tydligare
lektionsstruktur, klassrumsplaceringar, bättre
kommunikation kring syftet och nyttan med undervisningen samt regelbundna lektionsbesök av
skolledning. Ytterligare information om arbetet med
arbetsro och trygghet finns under avsnittet "Trygghet,
trivsel och inflytande".

Avslutad
enligt plan

Alla lärare och elever i de
kommunala skolorna ska ges
möjlighet att använda modern
IKT

Digitala grundstrukturer finns nu på plats fullt ut inom
större delen av Åva gymnasiums organisation. Läs mer
under utvecklingsområdet "Utveckling av digitala
verktyg för tillgängligt lärande".

Avslutad
enligt plan

Samarbetet med näringslivet
ska öka möjligheterna till
lärlings- och praktikplatser såväl
för studie- och
yrkesförberedande program som
för gymnasiesärskolans elever

Yrkesprogrammen har generellt ett ökat söktryck och
programmen har ett gott samarbete avseende
arbetsplatsförlagt lärande-platser. T4* är inne på sitt
fjärde år och samarbetet med de lokala företagen är
fortsatt tillfredställande.

Pågående

I dialog med elever framgår att ombyggnationen av
restaurangprogrammets lokaler har gjort att fler än
någonsin sökt.
*T4 - Ett fjärde år på teknikprogrammet som ger
gymnasieingenjörsexamen.
Avslutad
enligt plan

Innovationer och
entreprenörskap ska stimuleras
genom att ung företagsamhet
(UF) ska erbjudas alla elever på
gymnasieskolan

Alla elever har idag möjlighet att välja kursen
entreprenörskap inom ramen för sitt individuella val.
Inom kursen finns även möjlighet att läsa den utifrån
konceptet Ung Företagsamhet vilket innebär att du
under kursen startar, driver och avvecklar ett företag.

Avslutad
enligt plan

Täby ska kunna erbjuda fler
spetsutbildningar och
möjligheten att ta
högskolekurser på gymnasiet
ska utvecklas

Åva gymnasium har under 2018 inlett ett givande
samarbete med Kungliga Tekniska högskolan som ger
eleverna högskoleförberedelse och en chans att
bekanta sig med en rad högskoleområden inom
naturvetenskap och teknik.
Under mandatperioden upprättades även ett samarbete
mellan Åva gymnasium och Uppsala universitet vilket
möjliggjorde att eleverna på Åva gymnasium kunde
läsa matematikkurser på högskolenivå.
Skolan genomförde läsåret 2015/2016 en
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programöversyn och förändringar av programutbudet.
Under läsåret har skolan reviderat samtliga programplaner vilket bedöms förbättra utbildningarna ytterligare
för samtliga elever. Förändringarna kommer vara fullt ut
genomförda under läsåret 2019/2020. Under läsåret
2018/2019 sker ytterligare satsningar på samarbeten
med högskolor och universitet samt ytterligare
spetsning av program och kursutbud.

Avslutad
enligt plan

Vi kommer att vara pådrivande
för att skapa en gemensam
vuxenutbildnings/SFI-region i
länet med valfrihet och möjlighet
att kombinera arbete och studier

Den kommunala vuxenutbildningen - såväl den
gymnasiala som grundläggande - övergick från och
med augusti 2017 till auktorisation. Även auktorisation
inom svenska för invandrare är nu implementerad. I
dagsläget är 37 aktörer auktoriserade för att bedriva
vuxenutbildning. 18 utbildningsanordnare har
auktorisation för SFI.
Inom Kunskapscentrum Nordost har det under året
skett en vidareutveckling av det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för insyn i relation till
auktorisationskrav.

Avslutad
enligt plan

Vi ska ha en långsiktig planering
av nya utbildningsplatser och
förbättring av befintliga inne- och
utemiljöer

Lokalförsörjningsplanen revideras löpande och nya
rutiner för att säkra att tillgången till utbildningslokaler
uppfyller såväl volym- som kvalitetskrav har utvecklats.
Ytterligare resurser har tillsatts för att öka säkerheten i
prognoser och behovsbedömningar.

Avslutad
enligt plan

Kvalitet i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
verksamheter

Alliansens kvalitetsdokument ligger som en del av
styrkedjan för hur enheterna uppnår hög kvalitet. Utifrån
nationella styrdokument, kommunens styrdokument
(verksamhetsplan, nämndens strategier och alliansens
kvalitetsdokument) och enheternas analyser av sina
resultat i enhetens kvalitetsredovisning har enheterna
formulerat lokala arbetsplaner för att systematiskt
förbättra kvaliteten i verksamheten.

