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

Uppdrag 2019:
- En utredning med syfte att utvärdera Kontaktcenter och för att uppnå en 

högre servicenivå ska genomföras

- En utredning om hemtjänstens ersättningssystem ska genomföras 

- Underhållsplanen för kommunens anläggningar, fastigheter och lokaler 
ska uppdateras och utvärderas med åtgärdsplaner. Underhåll av kommu-
nens fastigheter ska prioriteras 

Under mandatperioden:
- Trafiken ska fungera varje dag. Gatuarbeten av olika slag ska vara kon-

centrerade och effektivt tidsatta. Trafikanalyser ska göras i tillräcklig om-
fattning och i tillräckligt god tid så att tillväxt och trafiklösningar hänger 
ihop

- Kontinuerlig uppföljning av beslutade kvalitetsmål ska prioriteras av kom-
munens tillsyns- och avtalsenheter

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

Uppdrag 2019:
- Oförändrad kommunalskatt

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

Under mandatperioden:
- Sänkt skatt om utrymme finns och utan att tumma på kvalitetskraven

- Markförsäljningar ska huvudsakligen finansiera ny kommunal infrastruk-
tur, såsom vatten, avlopp och vägar som krävs vid nybyggnation

- Fortsatt effektivisering av kommunens verksamheter genom nya innovati-
va lösningar med fokus på hållbarhet och förbättrad service för Täbyborna

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

Under mandatperioden:
- Fortsatt valfrihet i förskola, skola och äldreomsorg med kvalitetssäkring 

och årlig uppföljning

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

- Kommunen ska upprätta en matpolicy

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

Uppdrag 2019:
- Väktarpatrullering i kommunens regi ska utvecklas. Det ska ske i nära 

samarbete med Polismyndigheten. Patrulleringen ska vara omfattande 
under semestertider eller när många är bortresta. Villaområden och lokala 
centrum ska ingå i bevakningen.  Täby Centrums närområde ska särskilt 
prioriteras.

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

- Kommunens samarbete och dialog med organisationer som främjar 
grannsamverkan ska prioriteras och utvecklas
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- Det ska göras en bedömning om det finns behov av att förstärka fältverk-
samheten med ytterligare en tjänst under 2019-2020

Under mandatperioden:
- I all stadsplanering och i alla befintliga bostadsområden ska trygghetsfak-

torn betonas. Levande stadsdelar med folk i rörelse skapar trivsel och 
minskar risken att utsättas för brott.

- I enlighet med tunnelstrategin ska gångtunnlar vara belysta och trygga

- Nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelse såsom klotter

- Papperskorgar ska underhållas och finnas på rätt plats och i rätt antal

- Entreprenörer, fastighets- och anläggningsägare ska följa kommunens 
klotterpolicy

- Arbetet med trygga skolvägar ska fortsätta

- En utredning ska genomföras för att analysera en satsning på trygg-
hetskameror och innovativa åtgärder som digitala trygghetsvandringar

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

Uppdrag 2019:
- Kvalitetspengen ska ses över och utredas med fokus på tillsynsresultat, 

utbildad personal och föräldranöjdhet med både barngruppernas storlek 
och personaltäthet. Föräldraenkäten ska i detta sammanhang ses över
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- Förskolepengen ska höjas med ytterligare 1,0 % (totalt 2,0 %)

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

- Deltidspengens nivå ska utredas

Under mandatperioden: 
- Valfriheten ska värnas

- Tillsyn av varje förskola minst en gång per år

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

- Öppna förskolans verksamhet ska värnas

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

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

Uppdrag 2019:
- En kvalitetspeng ska utredas. Syftet är att höja skolans kvalitet med målet 

att fler ska nå godkända resultat

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

- Varje kommunal grundskola ska ha tydliga och väl utvecklade ordnings- 
och trivselregler 

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

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

Under mandatperioden:
- Täby ska nå Sveriges högsta utbildningskvalitet genom systematiskt kvali-

tetsarbete, nära samarbete med forskning och tillgängligt lärande
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- Fortsatt utveckling av strategi och satsning på digitala stöd för att stärka 
lärandet

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

- Fortsatt satsning på Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling 

- Förutsättningar för att införa syskonförtur ska utredas

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

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

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

Gymnasieskolan
Gymnasieskolan ska förbereda för vidare studier eller arbete. Gymnasiet lägger 
förutsättningarna för unga människors möjligheter att nå sina livsmål. De som 
börjar gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara sina 
gymnasiestudier. Vi vill se en mer flexibel utbildningstid med möjlighet till en 
snabbare övergång till högskola och arbetsliv. Därför ska vi fortsätta utveckla 
möjligheten att läsa högskolekurser redan på gymnasiet. 
I Täby har vi en stark entreprenörsanda. Alla elever på gymnasiet ska erbjudas 
möjlighet att starta företag via Ung Företagsamhet. Det gör vi genom att ha ett 
gott samarbete mellan skola och näringsliv. 
Gymnasieskolan är en frivillig skolform, ansvar och skyldigheter ska vara tydliga 
för elever, föräldrar och skolpersonal.
Det är viktigt att kontinuerligt se över och utveckla programutbudet och de inrikt-
ningar och profiler som finns på Åva gymnasium. De program som finns på Åva 
gymnasium ska efterfrågas av ungdomarna och arbetsmarknaden. Alliansens 
tydliga ambition är att Täby ska erbjuda spetsutbildningar på gymnasienivå. Åva 
gymnasium ska bli en av landets bästa skolor.
På Åva gymnasium ger samtliga gymnasieprogram högskolebehörighet. På de 
yrkesförberedande programmen kan högskolebehörigheten aktivt väljas bort och 
ersättas med andra gymnasiekurser lämpliga för programmet, vilket är viktigt för 
enskilde och ska bevaras. 
Täby är en attraktiv skolkommun med hög utbildningskvalitet och många ungdo-
mar söker sig till våra gymnasieskolor. Därför ska vi driva på för att fler utbild-
ningsplatser skapas i Täby. En gemensam gymnasieregion ska värnas och ut-
vecklas.

Språkintroduktion
Språkintroduktion för nyanlända på gymnasiet ska vara en snabb introduktion till 
vidare studier som leder till yrkeskompetens och därmed egen försörjning. Därför 
måste hela utbildningssystemet och arbetsförmedlingens resurser användas på 
ett mer effektivt sätt. Målet är en snabbare väg till självförsörjning och integration 
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och där fokus vid studiestarten ska ligga på svenska språket, samhällsinforma-
tion, som bl a handlar om att förstå regler och normer som gäller i Sverige, och 
praktik. Det är viktigt att eleverna snabbt slussas från språkintroduktion till ett in-
dividuellt alternativ där grundskolekurser och gymnasiekurser kan kombineras 
och kompletteras med en yrkesutbildning. Genom att utveckla språkintroduktio-
nen så leder det till snabbare självförsörjning och därmed förbättrad integration. 

Under mandatperioden:
- Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet

- Alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet

- Ung företagsamhet ska erbjudas alla elever 

- Programutbud på Åva Gymnasium ska kontinuerligt ses över för att mot-
svara efterfrågan från ungdomar och arbetsmarknad 

- Fortsatt möjlighet att läsa högskolekurser på gymnasiet

- Fritt val av gymnasieskola i länet ska värnas och utvecklas

- Språkintroduktionen ska vara en snabb väg till egen försörjning 

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

Under mandatperioden: 
- Vuxenutbildning och SFI ska utformas så de kan kombineras med praktik 

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

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

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

- En särskild regelförenklingsfunktion för minskat krångel och kortare hand-
läggningstider ska inrättas i nära dialog med näringslivet

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

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

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

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

- Kommunen ska underlätta matchning mellan nyanlända och lokala före-
tag genom ständig utveckling av projektet "Välkommen framtid"

- Kommunen ska alltid ha ett professionellt och trevligt bemötande gente-
mot näringslivet. En aktiv näringslivsdialog ska hållas löpande och särskilt 
inför större beslut som direkt påverkar näringslivet

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

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

- Bostad ska erbjudas nyanländ enligt lag och under den inledande etable-
ringsperioden. Efter periodens slut gäller individens ansvar. Aktivt stöd 
ska ges under etableringsperioden för att underlätta nyanländas möjlighe-
ter att finna en egen bostad

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

- Tillfälliga bostäder, såsom modulhus, bör undvikas

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

Uppdrag 2019:
- Socialnämndens föreningsbidrag till ideella organisationer fördubblas ge-

nom en särskild satsning på ökad trygghet och gemenskap

- En utredning ska genomföras om kommunala hemtagningsteam i sam-
band med utskrivning från slutenvården

Under mandatperioden:
- Äldreomsorgen i Täby ska alltid vara i länets absoluta toppklass

- Seniorcenter ska värnas och successivt utvecklas. Ytterligare ett Senior-
center ska etableras 

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

- Den tidigare överenskommelsen gällande andelen platser i boenden som 
drivs i kommunal regi gäller fortsatt. Under mandatperioden kan överens-
kommelsen behöva ses över, bl a beroende på situationen på marknaden 
och nya kompletterande fakta
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- En sammanhållen äldrevård och tät samverkan med landstinget ska prio-
riteras

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

- Fortsatt utveckling av biståndsbedömningen med fokus på service, hand-
läggningstider och rättssäkerhet

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

- Ny översiktsplan för Täby ska påbörjas för att säkerställa en hållbar till-
växt och bevarandet av halva Täby grönt

- Ett kulturmiljöprogram för Täbys historiskt och kulturellt intressanta bygg-
nader och områden ska påbörjas

Under mandatperioden:
- Ny bebyggelse ska i första hand koncentreras till Täby Park, Arninge-Ull-

na och Roslags Näsby samt genom förtätning av Täbys centrala delar och 
stadsdelscentra

- Vid nybyggnation ska trafikanalyser genomföras innan byggnation påbör-
jas – negativa trafikeffekter ska minimeras

- Villakaraktären ska bevaras i våra småhusområden

- En mångfald av boendeformer uppmuntras, såväl hyres- och bostadsrät-
ter som ägarlägenheter eller äganderätt
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- 10-15 procent av nya lägenheter ska vara hyresrätter

- Utvecklingsprogram för lokala stadsdelscentrum ska genomföras i Täby 
kyrkbys centrum, Skarpängs centrum, Gribbylunds centrum och Näsby-
parks centrum. Centrumutveckling ska ske för att främja trivsamhet och 
utan överexploatering

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

- Nya metoder för lägre byggkostnader ska prövas, andra kommuners ar-
bete för att åstadkomma lägre byggkostnader ska särskilt studeras

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

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

Uppdrag 2019:
- Befintliga badplatser ska inventeras och vid behov åtgärdas. Även åtgär-

der för att få bort kanadagäss från badplatserna ska prioriteras

Under mandatperioden:
- Bevara halva Täby grönt och fortsätt utveckla och knyta samman våra 

grönstråk. Ett prioriterat grönstråk är från Stolpaskogen och ned till Stora 
Värtans stränder

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

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

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

- Reservatsförslag för Mörtsjön-Hagby respektive Stolpaskogen ska tas 
fram enligt miljöprogrammet 
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- Arbetet med att anlägga en strandpromenad runt Vallentunasjön ska fort-
sätta

- Fler stadsnära odlingslotter i samarbete med föreningar 

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

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

Under mandatperioden:
- Täby kommun ska i miljöranking vara en av landets topp 10 kommuner 

senast 2022

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

- Klimatstrategin för att minska beroendet av fossila bränslen ska utvecklas

- Andelen matavfall från hushåll som samlas in ska öka

- Förutsättningar för att införa en kemikalierådgivning i samarbete med and-
ra aktörer ska utredas

- Återvinningsstationer ska hållas i god ordning och finnas inom alla kom-
mundelar. Möjlighet till fastighetsnära återvinning av fler fraktioner ska pri-
oriteras. 

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

- Bullerskyddsprogrammet ska utvecklas

- Bullret från E18 och Roslagsbanan ska minska

- Utbyggnad av laddplatser för elbilar i kommunen ska fortsätta. Kommu-
nen ska beakta platser för snabbladdning och laddplatser i nybyggda om-
råden

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

- För att kommunens skogar ska bli mer tillgängliga och för att öka den bio-
logiska mångfalden behövs både s k luckhuggning och nyplantering. Det 
innovativa arbetet med artrika kraftledningsgator ska fortsätta och utökas

- Nya inflygningsvägar till Arlanda som ökar bullret i Täby ska motarbetas

Kollektivtrafik och infrastruktur
Vi ska ha ett tillgängligt och välfungerande trafiksystem som ger människor smi-
dig tillgång till arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Olika grupper har olika 
behov som behöver tillgodoses.  För företagsamheten är en mycket viktig faktor 
att det finns effektiva kommunikationer. Det ska vara enkelt att åka kollektivtrafik 
till och från arbetsplatsen.  
Stora krav kommer att ställas på infrastrukturen när nya bostadsområden succes-
sivt byggs ut. Trafiklösningar i centrala Täby måste ges särskild prioritet. Med ut-
byggnaden av Täby Park och en ny simhall måste särskilt trafiksituationen på 
Stora marknadsvägen från Täby Centrum ses över för att förbättra trafikflödet. 
Vid cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen och Stora Marknads-
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vägen måste det byggas en gångtunnel för att förbättra trafikflödet mot E18 och 
Täby Centrum. Likaså måste avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen byg-
gas om för ett bättre och säkrare trafikflöde.  
Alliansen i Täby har varit starkt pådrivande för att få till en förlängning av 
Roslagsbanan till Stockholms Central. Projektet kommer att ge stor reseffekt och 
underlätta resandet för många Täbybor. Nu går vi vidare och prioriterar i första 
hand en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Det är också angeläget att kol-
lektivtrafiken utvecklas på natten.

Bilar och framkomlighet i centrala Täby
När vi bygger stad i centrala Täby planerar vi för ett samhälle där vardagen ska 
fungera med färre bilar men vi tror inte på ett bilfritt samhälle. Bilen ger frihet och 
får livspusslet att gå ihop. Därför måste trafiken fungera varje dag. Villkoren för 
biltrafiken förändras samtidigt när centrala Täby växer och förtätas. Det kan inne-
bära att biltrafiken får mindre yta i gaturummet till förmån för gång-, cykel och kol-
lektivtrafik alternativt att kollektivtrafiken ges egna körfält längs hårt belastade 
vägsträckor. Nya tekniska innovationer ska välkomnas och prioriteras.

Säkra skolvägar
Vi vill fortsätta att utveckla det s k ”Skolvägsprojektet” som syftar till att göra skol-
vägarna för barnen tryggare. Genom alternativa avlämningsplatser kan trafiken 
minska kring skolor på morgon och eftermiddag.

Under mandatperioden:
- Förlängningen av Roslagsbanan till Stockholms Central ska genomföras 

enligt godkänt avtal mellan nordostkommunerna, staten och landstinget

- Arbeta för att Roslagsbanan förlängs till Arlanda

- En gångtunnel ska byggas vid cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen/Vigg-
byholmsvägen och Stora Marknadsvägen

- Lokala bussförbindelser till Roslagsbanans stationer ska utökas, flera nya 
lokala busslinjer ska dras till Roslags Näsby, t ex från Skarpäng och Näs-
bypark

- Utveckla busstrafiken inom Täby till och från stadskärnan

- Stimulera ytterligare införande av digitala system för trafikstyrning 

- Bättre kommunikationer västerut mot Sollentuna-Kista

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

- Avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen ska få ett bättre och säkra-
re trafikflöde

- Ökad trafiksäkerhet för barn genom trafikdialog med boenden i närområ-
den. Fortsatt satsning på det s k ”Skolvägsprojektet” 
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- En ny infart till Skavlöten från Arningevägen ska prioriteras

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

Infartsparkeringar 
Infartsparkering för både bil och cykel, i kombination med en ökad och effektivare 
kollektivtrafik, minskar rusningstrafiken på vägarna. Det totala antalet infartspar-
keringar i Täby kan öka genom samarbete med olika aktörer som har stora par-
keringsytor, t ex handelscentra i närhet till kollektivtrafik. Mindre infartsparkering-
ar ska finnas vid Roslagsbanans stationer och större infartsparkeringar kan an-
läggas i Arninge, Täby Park, Roslags Näsby och i Karby.

Under mandatperioden:
- Nya infartsparkeringar ska etableras i Täby Park, Roslags Näsby, Arninge 

och Karby

- Mindre infartsparkeringar ska anläggas vid Roslagsbanans stationer

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

Under mandatperioden:
- En ”cykelstrada” bör byggas in mot Stockholm och på sikt västerut. Nor-

mal cykling och snabbcykling separeras genom linjemarkering

- Bättre framkomlighet genom bättre skyltning

- Regional förhandling om cykelstråk ska välkomnas

- Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska cykelparkeringar anläggas

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

Uppdrag 2019:
- Det kommunala bostadstillägget (KBF) för vissa funktionshindrade ska va-

ra kvar och ses över för att säkerställa att syftet med bidraget uppnås 
över tid. Storleken på habiliteringsersättningen ska i sammanhanget över-
vägas

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

Under mandatperioden:
- Särskilt fokus ska sättas på kvaliteten inom LSS-området. En kvalitets-

peng ska utredas

- Se möjligheterna och inte fokusera på hinder när det gäller att få in unga 
med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Samarbete ska inledas 
med näringslivet.

- Utveckla möjligheten för personer med funktionsnedsättning att utöva kul-
tur och idrott. Täby kulturskola ska vara öppen för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning

- Fortsatt medlemskap i Funkisglädje

- För att underlätta för sökande ska behovet av en funktion för koordination 
av insatser utredas

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

Uppdrag 2019:
- Täby friluftsområden ska fortsätta utvecklas i enlighet med Friluftspro-

grammet. Däribland nytt elljusspår i Skavlöten/Täby IP och förbättrade 
spår och belysning vid Erikslund och Ella gård

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

- Aktivitetsbidraget ska höjas

Under mandatperioden:
- Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar

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

- En ny simhall kommer anläggas och ges fortsatt prioritet

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

- Ytterligare en s k ”friplass” ska anläggas i kommunen. En friplass är en fri-
idrottsarena i det mindre formatet och ska erbjuda goda förutsättningar för 
friidrott och öka möjligheterna för spontanidrott

- För nya idrottsanläggningar ska samverkan ske med närliggande kommu-
ner, särskilt för idrotter med få utövare eller vid förväntad svag driftseko-
nomi

- Kommunens badplatser ska löpande underhållas och kvalitetsstämplas. 
Ramper för funktionsnedsatta på utvalda badplatser ska utredas och 
övervägas

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

- Tornön ska göra mer tillgänglig för det båtburna friluftslivet

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

- Fler utegym ska anläggas

- Kommunens samverkan med det lokala föreningslivet ska utvecklas

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

Under mandatperioden:
- Kommunens nya kulturhus ska fortsätta att utvecklas

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

- En utveckling av Ensta krog som mötesplats för kultur och fritid ska utre-
das

- Föreningar som levandegör vårt kulturarv ska ges särskild prioritet

- Karby gård ska värnas och utvecklas
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- ”Runriket” ska göras mer tillgänglig för besökare och skolklasser. Platser 
som särskilt bär Täbys historia ska synliggöras, t ex genom organisationer 
som främjar lokal turism

Täby den 31 okt 2018

Erik Andersson (M) Hans Ahlgren (L)
Gruppledare Gruppledare

Annica Nordgren (C) Tobias Karlström (KD)
Gruppledare Gruppledare
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Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Verk-
samhetsplanen innehåller kommunfullmäktiges mål och indikatorer till kommun-
styrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2019 med 
plan för åren 2020-2021 samt investeringsplan för åren 2019-2021. 

Utgångpunkten för verksamhetsplan 2019 (VP19) är Kommundirektörens förslag 
till verksamhetsplan 2019 med tillägg för den politiska inriktningen för Täby kom-
mun under mandatperioden. Därutöver har följande förändringar gjorts:

 Investeringsplanen har uppdaterats efter en ytterligare genomgång.
 Volymer har uppdaterats utifrån utfallet under första delen av 2018.
 Avgifter för 2019 inom respektive verksamhet har lagts in.
 Skatteintäkter och utjämning har uppdaterats enligt skatteunderlagspro-

gnosen per oktober.
 Intäkter från exploatering och markförsäljning har uppdaterats utifrån pro-

gnos per oktober.

Inledning
Täby kommun befinner sig, liksom resten av Stockholmsregionen, fortsatt i en 
mycket expansiv period av tillväxtarbetet som spänner över många områden.
Nya spännande bostadsområden planeras. Befolkning och arbetstillfällen kom-
mer att öka. Inflyttning av personer i yrkesverksam ålder medför ökade skattein-
täkter, men också ökade anspråk på offentligt finansierade välfärdstjänster och 
infrastruktur. Den just nu rådande osäkerheten på bostadsmarknaden och där-
med inflyttningstakten till kommunen medför ökade behov av att följa befolknings-
utvecklingen och dess inverkan på skatteunderlag respektive behov av välfärds-
tjänster.

En av målsättningarna med Täbys tillväxtarbete är att kommunen även framöver 
ska kunna erbjuda kommuninvånarna välfärdstjänster med hög kvalitet. Det stäl-
ler krav på ett strategiskt arbete med verksamhets- och tjänsteutveckling i kombi-
nation med effektiviseringar och fortsatt god ekonomisk hushållning.

Möjligheterna att använda digital teknik i större omfattning ska användas i utveck-
lingsarbetet.

Nyanlända med kommunplacering i Täby kommun
Arbete och utbildning är fortsatt viktiga förutsättningar för alla invånare beroende 
av ålder och tid i livet för att de egna livschanserna ska öka. Detsamma gäller för 
nyanlända personer som har kommit och fortsättningsvis kommer att komma till 
Täby enligt den nya bosättningslagen.

Kommunens förmåga att tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet 
omgående erbjuda någon form av sysselsättning/praktik/arbetsträning/ 
språkpraktik kommer att vara helt avgörande för enskildas möjligheter på kort och 
lång sikt. Adekvata insatser i förskola, grundskola och gymnasium kommer att bi-
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dra till att arbete eller högre studier blir möjliga val för nyanlända barn och ungdo-
mar allt eftersom de växer upp.

Samverkan med frivilliga och organisationer/föreningar ska hjälpa såväl enskilda 
personer som grupper att nå de ambitioner de har för sina liv i Sverige och Täby. 
Kommunen deltar i en rad integrationsfrämjande projekt där civilsamhället är en 
viktig aktör. Kommunen kommer också fortsättningsvis att säkerställa att det till-
fälliga boendet på Kemistvägen 30 för personer som har fått uppehållstillstånd 
även innehåller integrationsfrämjande verksamheter.

Den politiska beslutade inriktningen
Den politiska majoritetens prioriteringar för mandatperioden finns redovisad i sin 
helhet i inledningen av verksamhetsplanen under politisk inriktning för Täby kom-
mun under mandatperioden.

Täbys styrmodell
Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de 
kommungemensamma inriktningsmålen fastställer kommunfullmäktiges mål och 
indikatorer till styrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen:

 Visionen ska gälla på lång sikt upp till 20 år
 Inriktningsmålen är på fyra år som mandatperioden
 Nämndmålen ett till två år eller fyra år
 Enhetsmålen ett år, men kan vara fleråriga
 Särskilda aktiviteter kan vara insatser som beslutas för att nå målen

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

Kommunens inriktningsmål 
 Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby
 Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun
 Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett 

utförare

Gemensamma utvecklingsområden
För planeringsperioden har följande utvecklingsområden som är av betydelse för 
kommunen som helhet identifierats:

 Hållbar utveckling som innebär att
o den fysiska planeringen är ett verktyg i hållbar utveckling
o kommunen växer på ett sätt som får människor att vilja flytta hit
o samhällsplanering ses som ett verktyg för såväl byggande som 

trafik- och kollektivtrafiklösningar
o det skapas möjligheter för individer att leva ett självständigt liv
o beslutad nivå gäller för kostnader för kommunens utveckling såväl 
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vid investeringar som tillkommande drift av verksamheter

 Kvalitetsfrågor som innebär att
o sätta dem kommunen är till för i centrum och förstå deras fokus
o oavsett vem som tillhandahåller tjänster och insatser ska dessa 

hålla hög kvalitet till avtalad ersättning/budget
o valfrihet för individer med beaktande av god ekonomisk hushåll-

ning för kommunens samlade budget
o information, dialog och kommunikation för att möta invånarnas och 

företagarnas behov av transparens och delaktighet

 Analysarbete för bättre beslutsunderlag och möjlighet att möta framtiden 
som innebär att

o utveckla metoder för att söka/skaffa relevant uppföljning av ge-
nomförd verksamhets resultat

o dra slutsatser av befintligt underlag som möjliggör alternativa sätt 
att lösa nuvarande uppgifter med nya arbetsmetoder eller att före-
slå nya uppdrag och fasa ut befintliga för att uppnå ökad effektivi-
tet

o kommunens roll, vad måste kommunen ansvara för och vad vill 
kommunen därutöver ansvara för

 Tryggheten är viktig för invånare, företagare och besökare i kommunen 
och det arbete som Trygg i Täby bedriver bidrar utöver verksamhetsområ-
denas dagliga insatser till en lugnare och tryggare kommun

o Fokusområdet för Trygg i Täby år 2019 är trygghet och säkerhet i 
offentlig miljö
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Ekonomi
Utgångsläget för den ekonomiska bedömningen i förslag till verksamhetsplan 
2019 (VP 19) är i stort sett densamma som i verksamhetsplan 2018. Täby står in-
för en fortsatt utmaning vad gäller den kommunala ekonomin, eftersom läget på 
fastighetsmarknaden är osäker och kollektivtrafikutvecklingen är kostsam men 
nödvändig att investera i. Kommunen behöver ta höjd för den långsiktiga ekono-
miska utvecklingen till följd av tillväxtarbetet och står fortsatt för ett ökat ansvar 
för nyanlända till kommunen.

Verksamheterna har de senaste åren redovisat överskott i förhållande till budget, 
vilket är en förutsättning för det fortsatta tillväxt- och utvecklingsarbetet i kommu-
nen i och med att det skapas en mer stabil grund i en osäker omvärld.

Det finansiella målet med att årets resultat ska vara minst 2 % av skatteintäkterna 
beräknas inte nås under 2019 och 2020. Det innebär att respektive nämnd/styrel-
se måste skapa ett utrymme inom nämndens budgetramar för att klara tillkom-
mande kostnadsökningar, utöver de som ingår i budget för åren 2019-2021 . 
Nämnderna har kompenserats för volymökningar och kapitalkostnader och övriga 
kostnadsökningar motsvarande 0,5 % respektive 1 %. Därutöver har ytterligare 
medel tillförts till några nämnder enligt den politiska majoritetens prioriteringar. 
Effektiviseringar genomförs på delegation, organisationsförändringar beslutas vid 
behov enligt delegationsordning eller vid större förändringar mellan verksamhets-
områden av respektive nämnder och kommunfullmäktige.

Finansiella mål
Kommunens långsiktiga finansiella mål innebär att kommunens resultat ska upp-
gå till 2 % av skatteintäkterna (netto) samt att självfinansieringsgraden1av inve-
steringar ska överstiga 30 % under planperioden. I VP 17 har ytterligare ett finan-
siellt mål lagts till att fr.o.m. 2019 ska minst 25 mnkr avsättas årligen för att möta 
kommande infrastruktursatsningar.

Den ökande investeringsvolymen under planperioden kommer att på sikt innebä-
ra behov av nyupplåning och därmed ökade kapitalkostnader. Investeringarna är 
en förutsättning för att Täby ska växa. Det finansiella utrymmet som skapas ge-
nom att det finansiella målet uppnås ska ses som ett minimum för att begränsa 
behovet av nyupplåning.

Enligt budget och plan för perioden för åren 2019-2021 beräknas tvåprocentsmå-
let uppnås år 2021. Det kommer att krävas fortsatt god budgetdisciplin och att 
kostnadsökningarna minimeras. För att tvåprocentsmålet ska uppnås behöver 
det årliga resultatet uppgå till mellan 70-80 mnkr beroende på skatteintäkternas 
storlek.

1 Självfinansieringsgraden (Skattefinansieringsgraden) är ett mått på hur stor andel av skatteintäkterna som 
återstår för att kunna finansiera årets investeringar. Nyckeltalet är både beroende av vilket resultat och av vilken 
investeringsvolym kommunen uppvisar. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100 % eller mer, innebär det att 
kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året.
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Enligt budgeten klarar kommunen målet att självfinansieringsgraden minst ska 
vara 30 % med god marginal tack vare budgeterade markförsäljningsintäkter.
 

Finansiella mål Budget Plan Plan

(mnkr och %) 2019 2020 2021

Årets resultat efter balanskrav i procent av skatteintäkterna (netto) 1,0 % 1,5 % 2,0 %

Självfinansieringsgrad av investeringar 77,6 % 68,4 % 78,6 %

Minsta årliga avsättning för kommande infrastruktursatsningar 25 mnkr 25 mnkr 25 mnkr

En översyn har genomförts av den kommunala redovisningslagen. Bland annat 
föreslås att regleringen av pensionsredovisningen ska förändras. Förslaget inne-
bär att alla pensionsförpliktelser ska redovisas som skuld eller avsättning i ba-
lansräkningen (fullfonderingsmodellen). En eventuell övergång till fullfonderings-
redovisning kommer att ställa nya krav på den ekonomiska styrningen. Detta ge-
nom att den redovisade förmögenheten minskar, när hela pensionsskulden lyfts 
in i balansräkningen. Vidare krävs, för att klara av kommande pensionsutbetal-
ningar, högre resultatnivåer än tidigare. Genomförs förslaget föreslås därför kom-
munens finansiella mål ses över i arbetet med kommande verksamhetsplaner. I 
den föreslagna nya kommunala redovisningslagen lämnas de föreslagna föränd-
ringarna gällande redovisning av pensionsförpliktelser tills vidare utan åtgärd då 
regeringen bedömer att konsekvenserna för kommuner och landsting måste utre-
das vidare. Det är dock troligt att reglerna kommer att ändras senare.

Resultatbudget 2019 och plan 2020-2021
Enligt resultatbudgeten uppgår det budgeterade resultatet efter justering för ba-
lanskrav för år 2019 till 35 mnkr. Enligt planen för år 2020-2021 uppgår det till
57 mnkr 2020 och 78 mnkr 2021. Resultatet innehåller en utdelning från bolagen 
med 25 mnkr årligen.

Skatteintäkterna beräknas öka under perioden. Skatteintäkternas storlek är bero-
ende av hur kommunens och övriga rikets befolkningsökning utvecklas. Skattein-
täkterna brutto (före skatteutjämning) påverkas av hur stor del av Täbys invånare 
som är i arbetsför ålder och den beskattningsbara inkomsten. Men skatteutjäm-
ningen har stor inverkan på Täbys totala skatteintäkter (netto) där rikets utveck-
ling har avgörande betydelse. Det innebär att kommunens skatteintäkter är starkt 
beroende av hur övriga kommuner utvecklas.

Inkomstutjämningen innebär att Täby betalar tillbaka en del av skatteintäkterna 
och storleken är beroende av Täbys skattekraft i förhållande till medelskattekraf-
ten i riket. Kostnadsutjämningen innebär att alla kommuner får i stort sett samma 
demografiska tryck oavsett hur den egna kommunen utvecklas. För Täbys del in-
nebär det att kommunen får medel från systemet. Storleken är beroende av invå-
narantalet för de åldrar som är underlag för kostnadsutjämning så som barn, ung-
domar och äldre. Även de socioekonomiska förutsättningarna påverkar kostnads-
utjämningens storlek. 
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Resultaträkning Budget Plan Plan

(mnkr) 2019 2020 2021

Nämndernas nettokostnader -3 616 -3 742 -3 901

Avgår interna kostnader 382 406 391

Bidrag maxtaxa 22 22 22

Intäkt försäljning av mark 564 330 333

Gatukostnadsersättningar 27 31 37

Pensionskostnad -183 -188 -197

Kostnad medfinansiering infrastruktur -19 -20 -20

Avskrivningar -228 -247 -253

Verksamhetens nettokostnader -3 050 -3 408 -3 590

Skatteintäkter, brutto 3 978 4 116 4 291

Statlig utjämning, struktur -533 -537 -520

Regleringsavgift/bidrag och övriga bidrag 44 56 70

Kommunal fastighetsavgift 116 116 116

Finansnetto 0 0 -2

Utdelning dotterbolag 25 25 25

Årets resultat 580 368 390

Justering för balanskrav

Intäkt försäljning av mark -564 -330 -333

Medfinansiering infrastruktur (synnerliga skäl) 19 20 20

Årets resultat efter justering för balanskrav 35 57 78

Följande förutsättningar ingår i den ekonomiska planen för åren 2019 -2021:
 Skatteintäkterna är beräknade enligt SKL:s prognos (oktober 2018) avse-

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

KPA (juni 2018).
 Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste prognosen 

(oktober 2018).
 Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den senaste inve-

steringsplanen (oktober 2018).
 Volymförändringar för åren 2019-2021 är beräknade enligt befolknings-

prognosen (mars 2018) med hänsyn till utfallet första delen av 2018.
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Skatteunderlagsprognos
Kommunens skatteunderlagsprognos baseras på Sveriges kommuner och lands-
tings (SKL:s) prognos per oktober. Eftersom det nu finns en övergångsregering 
och ingen ny regering tillträtt har SKL i prognosen antagit att budgetpropositionen 
lämnas till riksdagen i mitten av november, utan förslag på någon betydande på-
verkan på skatteunderlaget jämfört med tidigare beslut. Enligt övergångsrege-
ringens beskrivning av budgeten för 2019 kommer statsbidragen till kommunerna 
att ligga kvar på 2018 års nivå. Det innebär att vissa poster som ökar 2019 jäm-
fört med 2018 i SKL:s prognos inte finns med i övergångsregeringens förslag till 
budget. För Täbys budget är det framför allt budgetposten ökade resurser till väl-
färden som finns med i budgeten som kan komma att förändras i den tillträdande 
regeringens budget. För Täby motsvarar hela budgetposten 24,5 mnkr år 2019 
och 48,5 mnkr från och med år 2020.

Sveriges kommuner och landstings prognos
I SKL:s prognos bedöms att det starka konjunkturläget i Sverige ännu håller i sig. 
Bedömningen är att BNP-tillväxten i år har försvagats däremot steg antalet arbe-
tade timmar under första halvåret starkare än förväntat.

SKL:s bedömning om att högkonjunkturen i år når sin topp kvarstår, och att en 
konjunkturavmattning kommer synas allt tydligare under 2019. Det innebär att 
SKL räknar med att nulägets höga resursutnyttjande faller nästa år, att den re-
kordhöga sysselsättningsgraden faller tillbaka. SKL räknar med en inbromsning 
för såväl BNP som sysselsättningstillväxten under 2019–2020 och att tillväxten 
en tid understiger tillväxten för ekonomins underliggande potential, vilket är det 
normala efter en högkonjunktur.

För utvecklingen av priser och löner är högkonjunkturens avtryck i statistiken hit-
tills rätt måttligt totalt sett, enligt SKL. Visserligen har konsumentprisinflationen på 
sistone tagit fart. Uppgången beror dock i hög grad på höga energipriser och den 
svaga svenska kronan. SKL bedömer i nuläget ändå att Riksbanken i december i 
år kommer att höja reporäntan, samt att fler höjningar väntar 2019. Som SKL tidi-
gare räknat med ser löneökningstakten ut att bli högre i år än 2017. Däremot pe-
kar nu tillgänglig statistik mot en långsammare ökning än vad som tidigare beräk-
nats. I den uppdaterade skatteunderlagsprognosen är därför timlöneutvecklingen 
i år nedreviderad.

Skatteunderlaget
SKL bedömer att konjunkturen inte kommer att stärkas ytterligare, utan i stället 
vända ner nästa år. Sysselsättningstillväxten väntas därmed avta och SKL räknar 
med en markant inbromsning 2019. Samtidigt kommer pensionerna att räknas 
upp i lägre takt än de senaste åren. Trots att de räknar med att löneökningarna 
kommande år växlar upp kommer skatteunderlagstillväxten därmed att dämpas. 
Kalkylen för år 2020 och 2021 bygger på förutsättningen att den svenska ekono-
min utvecklas i konjunkturell balans. Skatteunderlagstillväxten blir dessa år i linje 
med ett historiskt genomsnitt.
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Skatteunderlagsprognoser

Procentuell
Förändring

2017 2018 2019 2020 2021 2017-
2021

SKL, okt 4,5 3,6 3,4 3,3 3,8 20,1

SKL, apr 4,5 3,8 3,2 3,1 3,7 19,6

ESV, aug 4,4 3,7 3,4 3,3 3,3 19,4

Reg, apr 4,5 3,6 3,9 3,7 3,5 20,8

Källa: SKL cirkulär 18:37 per 19 oktober 2018 och cirkulär 18:17 per 17 april 2018.

Regeringens prognos (från Vårpropositionen, i april 2018) visar klart starkare 
skatteunderlagstillväxt än SKL:s. Skillnaden förklaras till övervägande del av en 
mer positiv syn på sysselsättningsutvecklingen 2019 och 2020, vilket delvis mot-
verkas av att SKL räknar med större ökning av sysselsättningen år 2021. Det be-
ror dels på att regeringen räknar med att det fortfarande råder högkonjunktur vid 
utgången av 2021, dels på att man utgår från större ökning av den potentiella 
sysselsättningen.

Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar mindre ökning av skatteunderlaget 
än SKL:s om man ser till hela prognosperioden. Det är en effekt av att SKL:s be-
dömning resulterar i större skatteunderlagstillväxt i slutet av perioden. Åren 
2018–2020 visar de båda prognoserna ungefär samma utvecklingstal. Den hu-
vudsakliga förklaringen är att de har olika syn på sysselsättningsförloppet. ESV:s 
bedömning är att högkonjunkturen består lite längre, med relativt kraftig syssel-
sättningsnedgång 2021 som följd. ESV utgår dock från en högre löneökningstakt 
än SKL i början av perioden.

Nämnderna
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av nämndernas nettokostnader 
för planperioden. Nettokostnaderna för 2019 planeras öka med 102,2 mnkr jäm-
fört med budget 2018, vilket är 3 % mer än budget 2018. Ökningen beror främst 
på ökade volymer (brukare och elever) samt ökade kostnader för avskrivningar 
och räntor i takt med att investeringarna ökar. Därutöver har nämndernas an-
slagsramar räknats upp för prisökningar med 0,5 % respektive 1 %. Dessutom 
har ytterligare medel tillförts nämnderna, främst barn- och grundskolenämnden, 
enligt den politiska majoritetens beslut.  
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Nettokostnader per nämnd Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Kommunstyrelsen -140,2 -155,2 -169,1 -171,7 -176,1

Stadsbyggnadsnämnden -229,6 -242,3 -264,3 -273,0 -283,4

Lantmäterinämnden -1,7 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6

Södra Roslagens Miljö- och hälsoskydds-
nämnd -6,4 -6,2 -6,3 -6,5 -6,6

Kultur- och fritidsnämnden -130,9 -138,0 -158,8 -164,4 -180,4

Socialnämnden -1 074,5 -1 173,9 -1 195,2 -1 241,5 -1 283,2

Barn- och grundskolenämnden -1 394,2 -1 468,6 -1 484,2 -1 523,7 -1 586,8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -283,1 -323,7 -331,3 -354,3 -378,4

Överförmyndarnämnden -5,2 -3,0 -4,0 -4,0 -4,0

Summa nämnder -3 265,8 -3 513,4 -3 615,6 -3 741,6 -3 901,4

Investeringar
Investeringsplanen omfattar investeringar på drygt 2 837 mnkr under planerings-
perioden 2019-2021. Investeringsplan per nämnd redovisas i slutet av dokumen-
tet.

Investeringar Utfall Prognos Likviditetsplan

(mnkr) 2 017 2018 2019 2020 2021

Kommunstyrelsen 302,6 142,3 81,9 75,2 113,8

Stadsbyggnadsnämnden 315,4 444,5 603,1 540,4 376,5

Kultur- och fritidsnämnden 43,1 120,1 92,1 89,9 133,5

Socialnämnden 16,0 12,0 15,6 18,7 9,0

Barn- och grundskolenämnden 75,2 252,7 262,8 200,2 207,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 18,4 3,0 10,5 2,8 4,0

Summa investeringar 770,7 974,6 1 066,0 927,2 843,8

 

Finansiering och likviditet
Kommunen hade vid utgången av år 2017 en långfristig låneskuld på 1 050 mnkr. 
Under perioden 2019-2021 ökar investeringsvolymen. En stor del av ökningen 
kan täckas av intäkter från markförsäljning, vilket innebär att låneskulden inte be-
döms öka under perioden 2019-2021. Tidpunkten för när markintäkterna infaller 
har avgörande betydelse för kommunens lånebehov. Sammantaget gör det att 
sedan tidigare beviljad låneram på 1 400 mnkr räcker.
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Balansräkning
Balansräkning Budget Plan Plan

(mnkr) 2019 2020 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 4 790 5 308 5 974

Finansiella anläggningstillgångar 85 85 85

Summa anläggningstillgångar 4 875 5 393 6 059

Bidrag till statlig infrastruktur 37 35 35

Omsättningstillgångar

Lager 1 1 1

Fordringar 381 353 353

Kortfristiga placeringar 620 641 641

Kassa och bank 1 0 0

Summa omsättningstillgångar 1 003 995 995

SUMMA TILLGÅNGAR 5 915 6 423 7 089

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 2 846 2 976 3 125

Årets resultat 139 149 -789

Summa eget kapital 2 985 3 125 2 336

Avsättningar

Avsättning för pensioner och särskild löneskatt 352 391 420

Andra avsättningar 0 0 0

Summa avsättningar 352 391 420

Skulder

Långfristiga skulder 1 732 1 955 3 430

Kortfristiga skulder 846 952 902

Summa skulder 2 578 2 907 4 332

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 915 6 423 7 089
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys Budget Plan Plan

(mnkr) 2019 2020 2021

Årets resultat 580 368 390

Justeringar för ej likvidpåverkande poster

Avskrivningar 228 247 253

Avsättningar 28 31 36

Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar 0 0 0

Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga skulder 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 836 645 679

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -955 -935 -849

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -955 -935 -849

Finansieringsverksamheten

Ökning (+) eller minskning (-) koncernkontokredit -49 -116 134

Ökning (+) eller minskning (-) av upptagna lån 0 0 -200

Ökning (+) eller minskning (-) av långfristiga skulder 167 406 235

Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar 0 0 0

Ökning (-) eller minskning (+) kortfristiga placeringar 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 118 290 169

Periodens kassaflöde 0 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0 0
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Befolkning
Prognos av befolkningsutveckling
Den senaste prognosen pekar på en totalbefolkning om nära 93 000 invånare till 
årsskiftet 2027/2028. Prognosen bygger bland annat på stora bostadsbyggnads-
projekt under perioden, så som Centrala Täby med Täby park, Roslags Näsby 
och Arninge-Ullna. Prognosen är starkt beroende av i vilken takt dessa projekt 
byggs ut.

Ålder/ 
År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0 654 685 697 737 801 845 894 933 967 1 005 1 023

1-2 1 559 1 559 1 589 1 674 1 814 1 925 2 030 2 131 2 212 2 302 2 348

3-5 2 769 2 761 2 742 2 824 2 974 3 134 3 323 3 502 3 663 3 829 3 940

6-9 4 286 4 244 4 239 4 190 4 269 4 354 4 474 4 673 4 865 5 103 5 319

10-12 3 141 3 246 3 266 3 353 3 372 3 416 3 430 3 449 3 515 3 599 3 720

13-15 3 026 3 139 3 204 3 255 3 399 3 458 3 567 3 590 3 642 3 670 3 684

16-18 2 634 2 771 2 944 3 135 3 291 3 391 3 468 3 605 3 670 3 785 3 802

19-24 4 554 4 534 4 543 4 753 5 131 5 428 5 719 5 966 6 168 6 390 6 517

25-64 34 327 34 992 35 543 36 504 38 196 39 618 41 091 42 575 43 934 45 483 46 566

65-79 9 909 9 868 9 841 9 915 10 005 9 951 9 953 9 924 9 919 9 967 10 049

80 + 3 546 3 731 3 886 4 030 4 205 4 475 4 743 5 051 5 343 5 600 5 820

Totalt 70 405 71 531 72 494 74 369 77 455 79 997 82 691 85 399 87 900 90 733 92 788

Årets befolkningsprognos tyder på en något långsammare befolkningsökning 
jämfört med tidigare prognos, vilket bland annat följer justeringar i 2018 års bo-
stadsbyggnadsprognos.

Diagrammet nedan visar en jämförelse av befolkningsutvecklingen i åldersklasser 
på kort och lång sikt. Utvecklingen visas i relation till antal folkbokförda invånare 
år 2017.

Som tidigare nämnts under ekonomiavsnittet påverkas kommunens skatteintäkter 
av befolkningstillväxten. En lägre befolkningstillväxt innebär lägre skatteintäkter 
men därmed också lägre kostnader inom nämnderna för kommunal service för in-
vånarna. Däremot innebär en befolkningstillväxt att behovet av investeringar för 
utökad verksamhet med driftkostnader (ränta, avskrivningar och löpande drift) 
måste göras även om befolkningstillväxten inte är lika snabb som planerat. Det 
innebär att prioriteringar i driftbudgeten blir nödvändiga.
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Volymutvecklingen inom förskola och skola under prognosperioden framgår av 
nedanstående diagram. Index 100 visar populationen år 2017.

Diagrammet nedan visar volymutveckling av befolkning inom åldersspannet för 
äldreomsorg. Index 100 visar populationen år 2017. Den kommande mycket kraf-
tiga ökningen av andelen och antalet äldre över 89 år innebär att kommunen re-
dan nu måste planera för att finansiera expansionen.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter
Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens utveckling. De 
centrala uppgifterna är:
 

 att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bo-
stadspolitik, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling

 att ansvara för den ekonomiska planeringen
 att samordna kommunens målstyrning
 att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den 

verksamhet som bedrivs i kommunalförbund
 att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorgani-

sation
 
I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunled-
ningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. 
Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskostnader 
och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. 
Särskilda resurser finns också avsatta för Trygg i Täbys brotts- och drogförebyg-
gande arbete. Dessutom ingår kostnader för bl. a. medlemsavgifter till SKL (Sve-
riges kommuner och landsting) och Storsthlm (f.d. Kommunförbundet Stockholms 
län).

Kommunstyrelsens utvecklingsområden
Tillväxt
Kommunen är inne i en stark tillväxtfas avseende såväl infrastruktursatsningar 
som stadsutveckling och bostadsbyggande. Utvecklingen av Täby pågår ständigt 
men kommer att intensifieras de närmaste åren. Beslut har fattats inom Sverige-
förhandlingen om medfinansiering av Roslagsbanan till City via Odenplan samt 
ett bostadsåtagande om 16 200 nya bostäder i närheten av Roslagsbanans sta-
tioner. Majoriteten av bostäderna ska lokaliseras till den regionala stadskärnan 
Täby centrum-Arninge, som också ska utvecklas med fler arbetstillfällen, service 
och attraktiva offentliga miljöer. Planläggning och utbyggnad sker framförallt i om-
rådet kring Täby centrum med Täby park, Roslags-Näsby, Arninge, Pentavägs-
området samt ett antal mindre projekt.
 
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen Täby stadskärna 2050, samt en ny 
översiktsplan för hela kommunen är viktiga för att peka ut rätt riktning för en håll-
bar utveckling. Den nya översiktsplanen föreslås också utgöra kommunens håll-
barhetsprogram. Planeringen för delar av Arninge behöver genomgå ett omtag i 
form av exempelvis strukturplan eller utvecklingsprogram som förtydligande av 
den fördjupade översiktsplanen för Arninge-Ullna. Planprogram för Täby kyrkby 
fortsätter. Samordnad planering för Näsbypark centrum behöver genomföras ge-
nom ett utvecklingsprogram med start 2019.
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När kommunen utvecklas ska detta ske på ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart sätt. Detta innebär bland annat att människor som redan bor 
här ska vilja bo kvar och att andra lockas att flytta hit. För detta krävs bostäder 
anpassade efter människor i olika livssituationer, utvecklad kollektivtrafik som gör 
att människor lätt kan ta sig till och från kommunen, möjligheter till arbetstillfällen 
samt att av kommunen finansierade verksamheter erbjuds med hög kvalitet. Vikti-
ga förutsättningar för att attrahera nya företag inom ett kunskapsintensivt närings-
liv är närheten till den relativt sett högt utbildade befolkningen i Täby och utbygg-
naden av spårburen kapacitetsstark kollektivtrafik till centrala Stockholm och Ar-
landa.
 
Näringslivsutveckling
Idag finns cirka 25 000 arbetstillfällen i Täby. I den vision som de sex nordost-
kommunerna antog 2012 är Täbys ambition att öka antalet arbetstillfällen i kom-
munen till 40 000 fram till år 2040. I arbetet med att förverkliga den regionala 
stadskärnan Täby centrum-Arninge är därför utvecklingen av antalet arbetstillfäl-
len ett högt prioriterat område. Täby park är ett annat område där en stor del ar-
betsplatser ges utrymme. Placeringarna har betydelse för näringslivets utveckling 
då de bör vara inom 600 meter från kollektivtrafiknoder eller stationer för att vara 
attraktiva och konkurrenskraftiga.
 
För att skapa förutsättningar för ett rikt näringsliv ställs krav på service och förstå-
else för företagarnas behov såväl för nyföretagare som företag som verkat länge i 
kommunen och vill utveckla sin verksamhet här. Kommunen behöver identifiera 
möjligheter till och planera för verksamhetslokaler i såväl nya som befintliga om-
råden. Likaså behöver kommunen verka för en utveckling av kollektivtrafiken 
samt marknadsföra kommunen som ett bra etableringsalternativ om målet om 
40 000 arbetstillfällen år 2040 ska nås. Kommunens positionering i relation till 
andra delar inom länet blir viktig kopplat till ambitionen och arbetet för att 
Roslagsbanan blir förlängd till Arlanda och till city via Odenplan, det senare nu in-
om ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen.
 
Täby har med sitt strategiska läge i länet goda förutsättningar att ligga i framkant 
och vara en plats för innovativa företag att etablera sig på och därmed skapa go-
da förutsättningar för ett framtida företagskluster. Förutsättningarna för att etable-
ra en Science Park i kommunen där utbildning, forskning och näringsliv kan sam-
verka utreds därför och ingår som en del i utvecklingen av den så kallade Tibble-
Åva-triangeln.
 
Kommunikationer
Utbyggnad av dubbelspår på Roslagsbanan kommer att fortgå. Ett nytt resecent-
rum i Arninge beräknas även stå klar vid årsskiftet 2020-2021. Därtill rustas 
Roslagsbanan upp med nya vagnar och ny depå för att klara utökad trafik och fler 
resenärer. Under förra året blev det klart att Roslagsbanan kommer att förlängas 
till city via Odenplan. Täby kommun kommer, tillsammans med Vallentuna kom-
mun och Österåkers kommun, att medfinansiera utbyggnaden genom att skapa 
bostäder i närhet till Roslagsbanans stationer. Beslut av regeringen väntas under 
sista delen av 2018. Att Roslagsbanan utvecklas och förlängs både till city och till 
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Arlanda är prioriterat liksom förbättrade kollektivtrafikförbindelser mellan Täby 
kommun och de västra delarna av Stockholm.
 
Att Norrortsleden och dess trafikplatser utvecklas med högre kapacitet är priorite-
rat. Vidare krävs ökad kapacitet på Arningevägen. Ansvaret för att genomföra åt-
gärdsvalsstudier på dessa vägar ligger på Trafikverket. För att klara tillväxten 
krävs dessutom åtgärder på kommunens gator för ökad framkomlighet och trafik-
säkerhet. Prioriterade gator är Täbyvägen, Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvä-
gen och Vikingavägen.
 
Utbyggnad enligt cykelplanen är viktigt för att öka tillgängligheten och möjliggöra 
arbetspendling med cykel. Prioriterade sträckor under perioden 2019-2020 är 
norra delen av Löttingelundsvägen, Prästgårdsvägen, Bergtorpsvägen och Fres-
tavägen.
 
Strategisk lokalförsörjning
I Täby kommun ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för offent-
lig service. Stora kapacitetshöjningar planeras för utbildningssektorn, social om-
sorg samt kultur och fritid. Dessutom finns ett stort behov av att säkerställa att det 
befintliga utbudet utvecklas och bibehåller en god standard.
 
Den strategiska lokalförsörjningen ska samordnas och kostnadseffektivt integre-
ras med pågående stadsbyggnadsprojekt såsom Täby park, Tibble-Åva och Ar-
ninge Ullna. Dessutom krävs en god planering för att öka graden av samnyttjan-
de av ytor mellan olika verksamhetsområden.
 
Under verksamhetsåret ligger fokus fortsatt på att uppdatera och utveckla lokal-
försörjningsplan och lokalförsörjningsprocess. Detta omfattar såväl utvecklingen 
av kommunens bestånd som att stärka kommunens roll avseende att skapa förut-
sättningar för kapacitetsökningar hos privata aktörer. Den strategiska lokalförsörj-
ningen ska ligga som grund för kommunens investeringsbeslut avseende fastig-
heter.
 
Miljö- och klimat
Bilden av Täby som en attraktiv kommun som värnar miljön ska fortsätta att stär-
kas under 2019 - såväl genom ett fortsatt systematiskt miljö- och hållbarhetsarbe-
te som genom en målinriktad kommunikation. Planarbetet ges en fortsatt tydlig 
hållbarhetsinriktning i samtliga tre hållbarhetsdimensioner (socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt). Hållbarhetsprogram tas fram för alla större exploateringsområ-
den. Arbetet med olika publika projekt och aktiviteter med inriktning på bl.a. invå-
narengagemang i hållbarhetsfrågor såsom energieffektivisering, klimateffektiva 
transporter, hållbar konsumtion och giftfri vardag fortsätter.
 
Täby är en föregångskommun på många områden och ska även vara en före-
gångskommun inom miljöområdet. Kommunen har i dagsläget ett miljöprogram 
som utgår ifrån 16 nationella miljömål. Miljöprogrammet pekar ut fem fokusområ-
den; begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, god vattenmiljö, det gröna Täby och 
god bebyggd miljö. I miljöprogrammet har kommunen lyft fram hur Täbyborna 
och företagarna själva kan bidra till en bättre miljö. Kommunen utvecklar kontinu-
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erligt sina miljömål och genomför ett flertal förbättringar. Visionen är att Täby är 
en klimatneutral kommun 2050.
 
Uppstartsåret 2017 inleddes det externa arbetet med en hel miljövecka riktad till 
Täbyborna, föreningar och företag i Täby. Från 2018 genomförs en miljödag där 
Täbys miljöpris delas ut.
 
Organisation, ledarskap och medarbetarskap
Behovet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kom-
petens är stort inom flera yrkesområden i kommunen. Behovet ökar i takt med 
kommunens tillväxt, pensionsavgångar och konkurrens om arbetskraft. Fram till 
2022 ska en halv miljon nya medarbetare rekryteras till kommunsektorn och kon-
kurrensen om arbetskraften är därför stor. Även det ökade mottagandet av nyan-
lända innebär såväl personella som organisatoriska utmaningar. Att utveckla 
kommunen till en ännu attraktivare arbetsgivare och att fokusera på frågor kopp-
lat till organisation, ledarskap och medarbetarskap är därför av stor betydelse. 
Kompetensförsörjning och ledarskap är identifierade som framgångsfaktorer och 
kommer att vara fokusområden under 2019.
 
Trygg i Täby 
Trygghets- och säkerhetsarbetet omfattar:

 Samhällsskydd och krisberedskap
 Informationssäkerhet och IT-säkerhet
 Internt skydd och säkerhet
 Civilt försvar och säkerhetsskydd
 Trygghetsarbete
 Dataskyddsförordningen
 Försäkringar

 
Arbetet med att implementera dataskyddsförordningen fortsätter under 2019. 
Detta arbete leds av trygghets- och säkerhetsavdelningen.
 
Under 2019 fortsätter arbetet med trygghet i den offentliga miljön.
 
Utvecklingen där informationshantering och informationsflöden antar nya former i 
samhället, i kombination med en ökad och förändrad hotbild, innebär att informa-
tionssäkerhet är en förutsättning för att Täby kommun kan delta i det digitala 
samhället. Arbetet med att utveckla och förbättra kommunens systematiska infor-
mationssäkerhetsarbete fortsätter därför under 2019.
 
I den så kallade ”Stockholmsenkäten”, som genomförs vartannat år i stora delar 
av länet, mäts ungas relation till alkohol, narkotika och tobak och till brott och 
trygghet, samt ungas psykiska hälsa, skolsituation och fritid. Analysen av resulta-
ten har utmynnat i en kommunövergripande handlingsplan för hälsofrämjande 
och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby kommun. Arbetet med 
denna fortsätter under 2019.
 
Täby kommun och Polisen har undertecknat en samverkansöverenskommelse 
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för att effektivt kunna förebygga brott och öka tryggheten i Täby. Prioriterade fo-
kusområden för samverkan under 2019 kommer att vara trygghet i offentlig miljö, 
inbrott i bostad samt ungdomars användning av tobak, droger och alkohol.
 
Kvalitetsutveckling, kommunikation och digitalisering
En viktig uppgift för kommunen är att tillhandahålla tjänster av god kvalitet och 
hushålla väl med kommunens resurser. För att detta ska kunna ske behöver de 
som kommunen är till för - invånare och företagare - sättas i fokus. Kommunens 
medarbetare behöver förstå invånares, företagares samt besökares behov så att 
det arbete som utförs skapar värde för dem. Genom en tydlighet kring vad som 
kan åstadkommas inom ramen för det offentliga uppdraget och ett lyhört förhåll-
ningssätt i relation till invånare och företagare kan kommunen också hushålla 
med de ekonomiska resurserna. Kommunikation är en grundförutsättning för att 
alla chefer och medarbetare ska kunna förstå kommunens mål och också kunna 
omsätta målen till handling som gör skillnad i invånares och företagares vardag. 
Allt det som chefer och medarbetare säger och gör är en del av kommunens 
kommunikation externt och internt och en del av kommunens varumärke.
 
Kommunstyrelsens arbete med att föra dialog och kommunicera med invånare 
och företagare för att möta och förstå deras behov är fortsatt ett prioriterat områ-
de i det kvalitetsutvecklande arbetet. Utveckling av kontaktcenter för förbättrad 
service och bemötande är därför fortsatt i fokus under 2019. Det handlar om att 
utvecklingen av kommunens verksamheter ska vara faktabaserad och drivas uti-
från den kunskap som finns samlad i bland annat kontaktcenters verksamhetssy-
stem. Den kunskap som kommunen får genom kontaktcentret om invånares och 
företagares frågor och synpunkter ligger till grund för fortsatt utveckling av kom-
munens service i kontaktcentret, men även för kommunens övriga verksamheters 
utvecklingsarbete. Att systematiskt arbeta med olika former av invånar- och nä-
ringslivsdialoger för att ta tillvara invånarnas synpunkter och idéer är fortsatt ett 
viktigt arbete för alla verksamhetsområden.
 
Kommunstyrelsens uppdrag är att ta det strategiska ansvaret för kommunikation 
av fattade beslut på övergripande nivå, liksom kommunikation om service och 
tjänster. All kommunikation om kommunens verksamheter, oavsett regiform, byg-
ger på att det finns service med god kvalitet. Den kvalitet som erbjuds ska kom-
municeras för att invånare och företagare ska kunna göra välgrundade val och 
vara trygga med kommunens välfärdstjänster. Att tillgängliggöra information är 
därför ett utvecklingsområde. Lättillgänglig information om de tjänster som er-
bjuds är viktigt också för att individens valfrihet ska fungera ändamålsenligt. Ut-
veckling med att förenkla det digitala kundmötet kommer att vara centralt under 
2019.
 
Kommunens kommunikationsstrategi

 Kommunikationen ska vara integrerad, planerad, samstämmig, samord-
nad och ha ett tydligt mottagarperspektiv.

 Kommunikationen ska bidra till en samlad bild av kommunen.
 Kommunikationen ska göra att invånare, företagare och besökare enkelt 

kan hitta den informationen de söker, komma i kontakt med kommunen 
och få svar på sina frågor.
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I uppdraget ingår arbetet med utveckling av kommunens kommunikationskanaler. 
De ska fortsätta att anpassas och utvecklas efter mottagarnas behov. Webbplat-
sen underlättar för invånare, företagare och andra intressenter att hitta, förstå och 
uträtta ärenden digitalt. 

Den digitala utvecklingen påverkar samhället i snabb takt. Strukturer förändras 
och ger möjligheter till nya tjänster och lösningar inom alla sektorer. Invånarnas 
vardag är i hög grad mobil med information som finns tillgänglig överallt och det 
digitala och det fysiska kompletterar varandra allt mer. Digitaliseringen ska an-
vändas så att Täby växer på ett hållbart sätt med god kostnadseffektivitet vilket 
innebär erbjudande till invånare och företagare av service och tjänster i topp-
klass. Det sker genom att kommunens verksamheter utvecklas med stöd av digi-
taliseringen, men också genom möjligheten att omdefiniera och skapa helt nya 
sätt att leverera service och tjänster utifrån invånarnas behov och förväntningar 
utifrån omvärldens förmåga att leverera detta. 

Ansvaret för att utveckla kommunens verksamheter med stöd av digitaliseringen 
vilar på varje nämnd. Detta sker i vardagen genom respektive chef på alla nivåer 
inom kommunens olika verksamhetsområden. För att digitaliseringen ska ske på 
ett för kommunen hållbart sätt vilar det strategiska ansvaret för digitaliseringen på 
kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret. Kommunledningskontorets 
roll är att styra, stödja och följa upp utvecklingen framåt genom kommungemen-
samma styrgrupper, strategier, riktlinjer, avtal och vägledning för digitalisering 
och IT-utveckling. Detta omfattar bland annat gemensam förvaltningsmodell, arki-
tekturprinciper med mera.

Kommunledningskontoret har också ansvaret att skapa förutsättningar för digitali-
seringen genom att utveckla och förvalta strategiska och gemensamma funktio-
ner. Till exempel system och infrastruktur som har identifierats som strategisk vik-
tig eller där användningen berör verksamheter under flera nämnder. Detta ska 
minska kostnaderna för kommunens verksamhetsområden.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av kommunstyrelsens verksamhet under 2019 fastställer 
kommunfullmäktige mål och indikatorer för kommunstyrelsen enligt nedan. 
Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning 
per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

Det är tryggt och at-
traktivt att leva och 

Invånarna ska vara nöjda 
med av kommunen finan-

Nöjd region index (helhet) - Ett 
helhetsbetyg på kommunen 

minst 74
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

som en plats att bo och leva 
på, skala 1-100 (mätning 
2017: 71)
(viktning 60 %)

sierade insatser

Antagning i enlighet med 
förstahandsval inom grundsko-
la (resultat läsår 2016/2017: 
över 96 %)
(viktning 40 %)

minst 96 %

Täby uppfattas som en 
kommun som värnar om 
miljön

Nöjd medborgarindex miljöar-
bete, skala 1-100 (resultat 
2017: 57)
(viktning 100 %)

minst 60

Antal nyregistrerade företag i 
Täby kommun per år (företag 
och ekonomiska föreningar) 
(ny indikator fr.o.m. 2018)
(viktning 50 %)

minst 600

verka i Täby

Det ska vara enkelt att 
driva företag i Täby

Ökning av nyföretagande per 
1000 invånare i Täby kommun. 
Redovisas i Svenskt närings-
livs företagsklimatundersök-
ning. (ny indikator fr.om. 2018)
(utfall 2017: 15,8)
(viktning 50 %)

minst 15,4

Nöjd Kund Index Företagskli-
mat SKL - sammanfattande 
omdöme om kommunens ser-
vice för företag, skala 1-100 
(utfall 2016: 66, 2017: 63)
(viktning 33 %)

minst 67

Andel företag med verksamhet 
finansierad av Täby kommun 
som uppfattar Täby som en 
bra avtalspart (ny indikator 
fr.o.m. 2018)
(viktning 33 %)

minst 70 %

Verksamheter som fi-
nansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet

I Täby finns förutsättning-
ar för utmärkta verksam-
heter och företag

Hållbart medarbetar-engage-
mang, HME Mäter medarbe-
tarnas motivation till sitt arbete 
samt uppfattning om närmaste 
chefens ledarskap och verk-
samhetens styrning (resultat 
2017: 74)
(viktning 33 %)

minst 78

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.
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Arbetsmiljömål gäller för kommunstyrelsen och nämnderna

 Vi skapar arbetsglädje Resultat från enkät för frågan "Hur 
stor är dinarbetsglädje just nu?" riktad 
till personal inom Täby kommuns 
samtliga verksamheter.
Utfallet redovisas på en skala 0-100.

70

Ingen skadlig arbetsrelate-
rad stress får förekomma

Resultat från enkät för frågan "Hur är 
din koncentrationsförmåga just nu?" 
riktad till personal inom Täby kom-
muns samtliga verksamheter.
Utfallet redovisas på en skala 0-100.

75

Arbetsmiljömålen redovisas till kommunstyrelsen och nämnderna i delårsrapport och årsredovisning.

Budget
Kommunstyrelsens budget för 2019 uppgår till 169,1 mnkr (netto) vilket motsva-
rar 5 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar 
med 13,9 mnkr jämfört med budget 2018.
 
Ökningen beror främst på finansiering av ett nytt projekt för nyanlända med
10 mnkr. Anslaget för Storstockholms brandförsvar är utökat med 0,4 mnkr i 2019 
års budget på grund av ökat antal invånare i kommunen. Kommunstyrelsens bud-
get är också utöver generell uppräkning med 0,5 % utökad med ett engångsan-
slag på 1,0 mnkr för valnämndens administration av valet till Europarlamentet 
2019.
 
Kommunstyrelsens budget inkluderar volymjusteringar, mottagande av nyanlän-
da, säkerhetsarbete och köp av tjänster från Storstockholms brandförsvar.

Driftbudget
KS Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Nettokostnader -140,2 -155,2 -169,1 -171,7 -176,1

Förändring i mnkr -6,8 -13,9 -2,6 -4,4

Förändring i % 5 % 9 % 2 % 3 %

Investeringar
Kommunstyrelsens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i 
slutet av dokumentet.
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Stadsbyggnadsnämnden

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

Nämndens utvecklingsområden
Kommunen arbetar för att möjliggöra goda förutsättningar för högkvalitativa väl-
färdstjänster, en blandning av bostäder och arbetsplatser, kultur och handel samt 
en trygg och upplevelserik stadsmiljö, med närhet till parker och natur.
 
Den framtida förlängningen av Roslagsbanan till Stockholm City innebär en ytter-
ligare förhöjd ambitionsnivå för Täby kommun inom samtliga verksamhetsområ-
den. Inom nämndens ansvarsområde tas ett omtag kring planerade och redan 
påbörjade detaljplaner och stadsdelsprogram i Roslagsbanans närområde.
 
För att effektivt och långsiktigt kvalitetssäkra stadsutvecklingen behövs en lång-
siktig planering. Under 2019 fortsätter arbetet med att ta fram viktiga strategier 
och planer avseende den långsiktiga planeringen. Syftet är att tydliggöra ambi-
tionsnivåerna inom exempelvis trafik, näringsliv, teknisk försörjning och hållbar-
het. Planerna ska möjliggöra god kvalitet och hög effektivitet i kommande detalj-
planering. Planerna beslutas i huvudsak på nämndnivå.

Hållbar utveckling
Täby ska växa hållbart. Planeringen av nya stadsdelar ska bygga på långsiktig 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Inom planering och stads-
utveckling är ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling ett övergripande 
och prioriterat mål. I samtliga större planprojekt ska behovet av hållbarhetspro-
gram prövas parallellt med detaljplanearbetet.

En ökad tillväxt med fler invånare ställer också stora krav på att god framkomlig-
het bibehålls. De trafikanalyser som genomförts har identifierat de åtgärder som 
ger bäst effekt, både vad avser framkomlighet för bilister, kollektivtrafiken, cyklis-
ter samt gående. Många av de projekt som planeras och pågår avser att öka 
framkomligheten.

Verksamhetsutveckling
Ett expansivt tillväxtarbete innebär ett fortsatt arbete med att ompröva arbetssätt, 
processer och system för nämndens verksamheter. En effektiv organisation och 
effektiva arbetssätt är av största vikt för att genomföra de stora utbyggnadspro-
jekten som är planerade. Digitaliseringen är en stor förändringsfaktor i samhället 
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och den är en av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare 
tjänster både externt och internt.

Digitalisering
Inom stadsbyggnadsnämnden har det under 2016-2017 genomförts ett arbete 
med att digitalisera bygglovsprocessen. Detta har gett ökad invånarnytta genom 
att det blir lättare att ansöka och följa sitt ärende. Detta har också lett till ökad in-
tern effektivitet. Under 2019 ska ett arbete genomföras inom planenheten med 
målsättningen att digitalisera hela planprocessen och i förlängningen alla detalj-
planer och planbestämmelser. Detta kommer leda till ökad insyn och transparens 
för invånare och företagare samt högre kvalitet i planeringsarbetet och effektivare 
arbetssätt internt. Arbetet med att utveckla smarta sätt för trafikplanering och tra-
fikstyrning med digitala verktyg till nytta för invånare, företagare och besökare 
fortsätter under 2019.

Kompetensförsörjning
Inom Stockholmregionen är arbetsmarknaden inom nämndens samtliga ansvars-
områden fortsatt god. Arbetet med att attrahera och behålla rätt kompetens är 
därför av stor vikt. Kommunens attraktionskraft på kompetent personal är idag 
god och nämndens verksamheter kan erbjuda ett spännande arbete i ett av regi-
onens mest expansiva områden. Fortbildning av medarbetare är fortsatt viktig, 
liksom att attrahera nya kompetenta medarbetare.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet under 2019 fast-
ställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse 
vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska 
rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

Det är tryggt och at-
traktivt att leva och 
verka i Täby

Täby erbjuder möjlighet 
till attraktiva bostäder

Antal bostäder i antagna de-
taljplaner under 2015-2024 
(resultat 2017: 4 230 bostäder)
(viktning 100 %)

Genomsnitt 750 
bostäder per år

Täby är en ekono-
miskt, socialt och mil-
jömässigt hållbar 
kommun

Täbyborna uppskattar 
kommunens offentliga 
miljöer och service

Mediantiden för beviljade 
bygglov 
(resultat 2017: 3,1 veckor)
(viktning 20 %)

3 veckor eller 
mindre
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

Andel överklagade bygglov 
som håller i överordnad in-
stans (resultat 2017: 83,5 %)
(viktning 15 %)

85 % eller mer

Nöjd Regionindex (resultat 
2017: 71 %)
(viktning 25 %)

73 % eller mer

Andel hushåll som lämnar 
matavfall. (resultat 2017:32 %)
(viktning 15 %)

45 % eller mer

Invånare är nöjda med skötsel 
av parker och naturområden 
(nytt mått från och med 2019)
(viktning 25 %)

65 % eller mer

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.

Budget

Driftbudget
Stadsbyggnadsnämndens budget för 2019 uppgår till 264,3 mnkr (netto) vilket 
motsvarar 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar 
med 9 % jämfört med budget 2018. De väsentliga förändringarna är främst ökade 
kapitalkostnader (avskrivning och ränta på tidigare års investeringar). Budget för 
2019 innehåller också en generell uppräkning med 0,5 % samt medel till förstärk-
ning för att hantera den kraftiga utbyggnaden i Täby.
 
Nedanstående tabell visar budget 2019 för stadsbyggnadsnämndens skattefinan-
sierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna (VA och Avfall) 
har en nettobudget som är noll eftersom intäkterna ska täcka kostnaderna.

SBN Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Nettokostnader -229,6 -242,3 -264,3 -273,0 -283,4

Förändring i mnkr -12,7 -22,0 -8,7 -10,4

Förändring i % 6 % 9 % 3 % 4 %
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Taxor och avgifter
Avgiftstyp

Markupplåtelse KF beslut 23-24 november 2009

Tomträtter Fastställs i varje enskilt fall

Gatukostnadsbidrag
Enligt föreskrifter för uttag av gatukostnader. 
Beloppen varierar för varje område.

Avfallstaxa Enligt KF beslut 26 november 2018

Taxa för plan och byggnadsverksamheten Enligt KF beslut 5 december 2016

Uppdrag
- husutstakning, höjd o plankontroll, nybyggnadskartor

Enligt särskild taxa

Förrättningsavgifter Enligt särskild taxa

Brukningsavgifter VA- bebyggd fastighet.
Enligt KF beslut 26 november 2018

2019
Utan moms (kr)

2019
Med moms (kr)

- Fast grundavgift per år för spillvatten 277,20 346,49

- Avgift per m3 levererat vatten 18,48 23,09

- Avgift för dagvatten för varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta 
per fastighet eller  104,73 130,90

- Avgift för en- och två familjs fastigheter avgift  554,39 692,99

Investeringar
Stadsbyggnadsnämndens investeringar under perioden framgår av investerings-
planen i slutet av dokumentet.
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Lantmäterinämnden

Nämndens ansvar och uppgifter
Lantmäterinämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena fastighetsbild-
ning och fastighetsregistrering enligt fastighetsbildningslagen och utövar därige-
nom huvudmannaskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten som kom-
munen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet 
(1995:1393).
 
Nämnden ansvarar även för myndighetsservice inom lantmäteriverksamheten en-
ligt följande:
• Upprättande av och ansvar för digital registerkarta
• Upprättande av förslag till fastighetsindelningsbestämmelser
• Utförande av fastighets – och gränsutredningar
• Fastighetsrättslig service och rådgivning till kommunen och invånare
• Plantolkningar
• Administration för namn- och adressfrågor samt registrering
• Värdeintyg
• Upprättande av fastighetsförteckningar

Nämndens utvecklingsområden
Nämndens kvalitetsarbete fokuserar på att ge invånare, företagare och verksam-
hetsutövare en god service. Den stora planerade tillväxten i Täby kommer att in-
nebära fler och mer komplicerade lantmäteriförrättningar. För att utveckla arbets-
sätten och uppnå målet med en god service, bedriver nämnden ett kontinuerligt 
Lean-arbete2.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av lantmäterinämndens verksamhet under 2019 fastställer 
kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid 
årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rap-
porteras till kommunfullmäktige.

2 Lean är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resur-
ser som finns
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens indi-
katorvärde

Verksamheten uppnår 
god kundnöjdhet. (ny in-
dikator fr.o.m. 2018)
(viktning 50 %)

minst 70

Handläggningstid för lant-
mäteriförrättningar. (ny 
indikator fr.o.m. 2018)
(viktning 25 %)

högst 6 månader

Det är tryggt och at-
traktivt att leva och 
verka i Täby

Täby kommun har en ef-
fektiv fastighetsbildnings-
process.

Handläggningstid för lant-
mäteriförrättningar av la-
gakraftvunna detaljplaner 
för bostäder. (ny indikator 
fr.o.m. 2018)
(viktning 25 %)

högst 12 veckor

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.

Budget
Lantmäterinämndens budget för 2019 uppgår till 2.5 mnkr (netto) vilket motsvarar 
0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad är oförändrad jäm-
fört med 2018.

Driftbudget
LMN Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Nettokostnader -1,7 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6

Förändring i mnkr -0,8 0,0 0,0 -0,1

Förändring i % 49 % 0 % 0 % 4 %
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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämndens ansvar och uppgifter
SRMH:s uppgift är att svara för Täby kommuns och Vaxholms stads kontroll en-
ligt livsmedelslagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och 
tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden 
ska även svara för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet. 
SRMH ansvarar även för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt.

SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med stöd av alkohollagen och to-
bakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
på uppdrag av Lidingö stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Därutö-
ver har nämnden även en avtalssamverkan med Norrtälje kommun om livsme-
delskontroll. En överenskommelse har även träffats mellan Lidingös miljö- och 
stadsbyggnadsnämnd och SRMH om handläggning och tillsyn enligt lagen om e-
cigaretter. Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i respektive 
kommun.

Livsmedelskontrollen ska säkerställa att de livsmedel som produceras, säljs och 
på andra sätt hanteras i kommunerna ska vara säkra och att redligheten är god. 
Livsmedelskontrollen följer nationella riktlinjer och strävar mot de nationella må-
len.

Tillsynen enligt miljöbalken är riskbaserad och bygger på en behovsutredning. De 
områden som bland annat på grund av EU-direktiv fått ökat fokus är vattenkvali-
tet samt kemiska produkter med avseende på märkning, säkerhet och hälsoris-
ker. Miljöbalkstillsynen handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för 
människors hälsa och miljön.

Alkohollagen och tobakslagen är skyddslagar med syfte att begränsa alkoholens 
och tobakens skadeverkningar, där människors hälsa går före ekonomiska intres-
sen. Syftet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är att minska 
risken för att läkemedel skadar människors hälsa eller miljön.

Nämndens utvecklingsområden
Nämndens kärnuppdrag, att utöva kontroll och bedriva lagstyrd tillsyn, ligger helt i 
linje med kommunernas övergripande målsättning om hållbar utveckling och god 
livskvalitet.

Verksamheten arbetar med ett stort antal indikatorer och nyckeltal för att följa ut-
vecklingen och rapportera till centrala myndigheter och andra organisationer. 
Omvärldsanalys i kombination med uppföljning och analys av indikatorerna och 
nyckeltalen är viktiga underlag för hur tillsynen ska prioriteras långsiktigt. Sam-
manfattningsvis kan konstateras att många av nyckeltalen visar en positiv utveck-
ling – utsläppen till luft, mark och vatten, som tidigare orsakat miljöproblem och 
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hälsorisker, minskar successivt.

Även vattenkvalitén lokalt och regionalt, respektive klimatfrågan globalt är priori-
terade miljöfrågor. Informations- och tillsynsinsatser kring kemikalier planeras rik-
tat till skolor och förskolor. Arbetet med kontroll av enskilda avlopp för att minska 
övergödning samt utvecklingsarbetet kring energitillsyn för att minska klimatbe-
lastningen, fortsätter. Särskilda informations- och tillsynsinsatser ska även göras 
för att fortsatt stärka kunskapen kring tobakslagen.

En lagändring som påverkar arbetet är en ny tobakslag (Prop. 2017/18:156) som 
preliminärt ska gälla från 1 januari 2019. Om förslaget antas införs krav på till-
stånd för försäljning av cigaretter, vilket innebär att verksamheten behöver an-
passas till de nya förutsättningarna.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndens 
verksamhet under 2018 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer 
enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid 
delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

Andel allvarliga avvikelser 
vid tillsyn av hälsoskydds-
verksamheter med stöd av 
miljöbalken. (2017 var ande-
len 3,4 %).
(viktning 25 %)

högst 5 %

Andel allvarliga avvikelser 
vid tillsyn av miljöskydds-
verksamheter med stöd av 
miljöbalken. (2017 var ande-
len 3,4 %).
(viktning 25 %)

högst 5 %

Andel föreläggande, stäng-
ning eller förbud vid livsme-
delskontroll. (2017 var ande-
len 1,8 %).
(viktning 25 %)

högst 5 %

Det är tryggt och at-
traktivt att leva och 
verka i Täby

God lagefterlevnad ska 
uppnås

Andel återkallelser av serve-
ringstillstånd i Täby och Vax-
holm. (2017 var andelen 1,3 
%).
(viktning 25 %)

högst 5 %

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.
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Budget
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för Täby 2019 uppgår till 
6,3 mnkr (netto) vilket motsvarar 0,2 % av Täby kommuns totala budget. Nämn-
dens nettokostnader ökar med 2 % jämfört med budget 2018. Utöver en generell 
uppräkning på 0,5 % beror ökningen på den kraftiga tillväxten i kommunen, med 
såväl flera invånare som verksamheter, som genererar en ökad mängd tillsyn och 
prövningsärenden. 

Nettobudgeten för den tillsyn och övrig handläggning som görs för Norrtäljes, Val-
lentunas och Lidingös räkning är noll eftersom kostnaderna faktureras. Taxein-
täkterna från de aktuella verksamheterna (utskänkningsställen, tobaksförsälj-
ningsställen och detaljhandeln som saluför läkemedel) ska täcka kostnaderna för 
handläggningen och tillsynen fullt ut.

Driftbudget
SRMH Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Nettokostnader -6,4 -6,2 -6,3 -6,5 -6,6

Förändring i mnkr 0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Förändring i % -4 % 2 % 3 % 2 %

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter
Område Frekvens

Taxa inom miljöbalkens område KF beslut 28 november 2016

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen KF beslut 28 november 2016

Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område KF beslut 28 november 2016

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och 
tobakslagen KF beslut 27 november 2017

Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel KF beslut 26 november 2012
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Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturell verksamhet, idrotts-, frilufts- och 
annan fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden ansvarar också för kulturskoleverksamheten och svarar för driften av 
specialanläggningar för fritids- och kulturändamål samt för ekonomiskt stöd till 
barn- och ungdomsverksamhet inom föreningar och organisationer. Verksamhe-
ten ska bedrivas i samråd och i samverkan med ideella föreningar i kommunen.

Nämnden handhar även tillståndsärenden enligt lotterilagen.

Nämndens utvecklingsområden
Utökat kulturutbud
Täbys kulturaktiviteter ska stärkas. Täbys kulturscen (Tibble teater) ska erbjuda 
ett brett utbud av kulturprogram som riktas mot flera olika målgrupper. Täby torg 
ska utvecklas till en attraktiv plats att vara där det nyrenoverade kulturhuset utgör 
ett viktigt nav.
 
I kulturhuset finns den nya mötesplatsen Esplanad som genom utbud och inne-
håll ska attrahera äldre ungdomar oavsett könsidentitet. Utifrån dialog med ung-
domarna har kunskap om vilket innehåll som efterfrågas legat till grund för den 
nya mötesplatsen och målet är att ungdomarna själva ska utveckla, driva och 
skapa egna aktiviteter.
 
Biblioteken i Täby ska vara attraktiva genom att ligga i framkant och erbjuda ett 
brett utbud av media. Det ska även ske en utveckling mot att göra biblioteken 
mer publika. I Täby kyrkby fortsätter arbetet med ny lokal för biblioteket.

 
Utbud av anläggningar 
Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter. Det kontinuer-
liga arbetet med upprustning och renovering av befintliga lokaler fortsätter. Därut-
över ska en behovsanalys och en plan för tillgänglighetsanpassning tas fram.
 
I och med att kommunen växer behöver kultur- och fritidsnämnden se över id-
rottsanläggningars geografiska och demografiska placeringar utifrån framtida be-
hov. Att idrottsanläggningar upplevs som trygga är också ett prioriterat område.
 
Projektet med den nya simhallen vid kvarteret Rospiggen fortsätter.
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Ökad andel fysiskt aktiva ungdomar
Kultur- och fritidsnämnden fortsätter den långsiktiga satsningen att öka ungdo-
mars fysiska aktivitet. Utmaningen är att få äldre ungdomar att börja med aktivite-
ter och att få yngre att inte sluta, samt att trösklarna för deltagarna inte är för 
höga. Att ge förutsättningar för motion ”på egen hand” kommer att bli allt viktiga-
re. Jämställdhetsaspekten är också av vikt eftersom både forskning och statistik 
påvisar att flickor både deltar i föreningslivet och nyttjar spontanidrottplatser i 
mindre utsträckning än pojkar. Målet är att fler äldre ungdomar än idag ska vara 
fysiskt aktiva. Täby ska fortsatt tillhöra de kommuner i länet med högst antal del-
tagartillfällen i idrottsföreningar bland ungdomar.
 
Livsstilsstudien Ung livsstil 2018 kommer att analyseras och redovisas under 
2019. Studien synliggör vad ungdomar tycker och önskar av kultur och fritids ut-
bud och kommer därmed att ligga till grund för kommande inriktning och sats-
ningar för målgruppen.
 
Aktiv fritid för alla
Arbetet med att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för Täbys invånare, oav-
sett bakgrund, fortsätter. I samarbete med föreningsliv och organisationer kom-
mer aktiviteter såsom spontana idrottstillfällen, parklek, sommarvärdsarrange-
mang och särskilt anpassade medier att erbjudas nyanlända täbybor som kan ha 
svårare att hitta till alla befintliga aktiviteter.
 
Digitalisering
Det ska vara lätt att boka och använda kommunens lokaler för invånare och före-
ningar. Genom bättre verktyg ska nyttjandet av kommunens lokaler effektiviseras. 
Ett nytt lokalboknings- och inpasseringssystem ska därför införas på kommunens 
idrottsanläggningar samt på Esplanad. Under 2019 ska avveckling av blanketter 
utredas och genomföras till förmån för digitala ansökningar med möjlighet att följa 
sitt ärende.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet under 2019 
fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyl-
lelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni 
ska rapporteras till kommunfullmäktige.
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

Deltagartillfällen i idrotts-
föreningar, antal/invånare 
13-16 år
(viktning 40 %)

minst 66

Deltagartillfällen i idrotts-
föreningar, antal/inv 17-
20 år
(viktning 40 %)

minst 25

Idrottsföreningar med 
flickdominerad verksam-
het
(viktning 10 %)

minst 22 %

Unga i Täby är fysiskt ak-
tiva

Idrottsföreningar med 
varken pojk- eller flickdo-
minerad verksamhet
(viktning 10 %)

minst 22 %

Andel deltagare som 
upplever kommunens 
kulturaktivitet som positiv
(viktning 60 %)

minst 90 %Täby kommun möjliggör 
kulturupplevelser

Antalet lån på Täby bibli-
otek bland unga mellan 
13-24 år under ett år
(viktning 40 %)

minst 9 600

Antalet besökare mellan 
16-21 år som besökt Es-
planad under den senas-
te 4-veckorsperioden
(viktning 40 %)

minst 1 255

Antalet besökare mellan 
13-15 år som besökt 
Gribbygård och/eller Her-
melinen under den se-
naste 4-veckorsperioden
(viktning 30 %)

minst 520

Det är tryggt och at-
traktivt att leva och 
verka i Täby

Barn och unga erbjuds 
en meningsfull fritid

Andelen barn på mellan-
stadiet som tar del av det 
kommunala kultur- och 
fritidsutbudet varje vecka
(viktning 30 %)

Minst 88 %

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.
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Budget
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 uppgår till 158,8 mnkr (netto) vilket 
utgör 4 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 
15 % jämfört med budget 2018, vilket är den högsta ökningen sett till de senaste 
fem åren. De väsentliga förändringarna är hyran i det helt nyrenoverade kulturhu-
set, hyra för den helt nya Hägerneholmshallen inkl. parkering samt planerat kom-
mande underhåll av fritidsgårdarna. Budgeten innehåller också en generell upp-
räkning motsvarande 0,5 %. Sammantaget har områdena bibliotek, kulturskola 
och ung fritid ökats med 21 % år 2019. 

Driftbudget
KFN Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Nettokostnader -130,9 -138,0 -158,8 -164,4 -180,4

Förändring i mnkr -7,1 -20,8 -5,6 -16,0

Förändring i % 5 % 15 % 4 % 10 %

Nettokostnad per verksamhet
Av nedanstående tabell framgår nettokostnaderna per verksamhet.

KFN Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Idrott- föreningar och hallar -40,4 -41,4 -47,3 -49,9 -64,4

Sport- och friluftsanläggningar -31,8 -34,0 -37,9 -37,5 -38,2

Kulturenheten -5,4 -5,4 -5,7 -5,5 -5,5

Bibliotek -22,3 -24,1 -30,7 -31,9 -32,2

Kulturskola -13,1 -15,0 -16,2 -17,4 -17,6

Ung fritid -9,8 -11,1 -13,9 -14,3 -14,5

Centralt anslag -7,9 -7,0 -7,2 -7,9 -8,0

Nettokostnad -130,9 -138,0 -158,8 -164,4 -180,4

Investeringar
Kultur- och fritidsnämndens investeringar under perioden framgår av investe-
ringsplanen i slutet av dokumentet.
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Taxor och avgifter

Ung Fritid Frekvens Belopp 2019 
(kr)

Fritidsgård Månad Enl. maxtaxa *

Kulturskoleverksamheten

Peng finansierad verksamhet

Ämneskurs 7-20 år termin 1 700 kr

Ensemble och kör 7-20 år termin 150 kr

Anslagsfinansierad verksamhet

Instrumentutlåning ** termin 500 kr

Teaterlek, 7-20 år termin 1 700 kr

Teater, Scenen är din termin 1 700 kr

Konst, 7-20 år termin 1 700 kr

* enligt avgifter för fritidshem
** gäller alla barn och ungdomar som går hos någon av Täby kommuns utförare inom musik.
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Socialnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter
Socialnämndens verksamhet vänder sig till personer som behöver stöd och/eller 
skydd i utsatta livssituationer. Det kan vara barn och ungdomar som riskerar att 
fara illa i sin hemmiljö och i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende eller per-
soner med beroendeproblematik. Verksamheten vänder sig även till personer 
med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av kommu-
nens stöd och insatser. Uppdraget regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårds-
lagen (HSL).

Nämndens ansvar omfattar även myndighetsutövningen inom socialtjänstens om-
råde med ett yttersta ansvar för att enskilda får det stöd och den hjälp som de be-
höver. Verksamheten ska kännetecknas av rättssäker handläggning med hög till-
gänglighet och service.

Socialnämnden är huvudman för verksamheten inom området som bedrivs i kom-
munens egen regi eller på uppdrag av nämnden. 

Nämndens utvecklingsområden
Kompetensförsörjning
Tillgång till personal med lämplig utbildning och erfarenhet är en förutsättning för 
att leva upp till målet att verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög 
kvalitet. Utformning av arbetsvillkor, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, chefs-
stöd och kompetensutvecklingsinsatser är väsentliga faktorer för att kunna rekry-
tera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Särskilt fokus kommer att 
läggas på kompetensförsörjningen och att utveckla Täby kommun som attraktiva-
re arbetsgivare för biståndshandläggare, socialsekreterare och sjuksköterskor.
 
Minskat bidragsberoende och ett självständigt liv
Mottagande och integration av nyanlända och ensamkommande asylsökande 
barn (fortsättningsvis benämnt som ensamkommande barn) kommer även under 
2019 att vara en central uppgift för socialnämnden. En osäkerhetsfaktor är den 
så kallade anhöriginvandringen, som kan innebära en ökad efterfrågan av insat-
ser, exempelvis bostäder och försörjningsstöd. Behov hos särskilda grupper 
såsom äldre och personer med funktionsnedsättning kommer att behöva upp-
märksammas. Samverkan med näringsliv, organisationer, föreningsliv och enskil-
da ska göra Täby till en framgångskommun med Sveriges bästa integration.

Under etableringsfasen, d v s från anvisning till kommunen och två år framåt, har 
kommunen ansvar för att ordna boende. Efter etableringsfasen upphör kommu-
nens ansvar och den enskilde får på samma sätt som övriga kommuninvånare 
själv ordna sitt boende. Möjligheten till egen försörjning blir därför en viktig del i 
att kunna skaffa en bostad.
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Förebyggande insatser
En viktig uppgift är att främja goda levnadsförhållanden och skapa möjlighet för 
kommunens invånare att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv. Det 
förebyggande arbetet bedrivs i syfte att frigöra enskildas och gruppers egna re-
surser och behovet av insatser ska därigenom fördröjas eller förhindras. Insatser-
na ska för den enskilde möjliggöra förändring och utveckling.

Att kunna skaffa och behålla en bostad är en viktig förutsättning för att kunna le-
va ett självständigt liv. Behovet av bostäder särskilt utformade för äldre och per-
soner med funktionsvariationer kommer att öka, liksom behovet av så kallade so-
ciala lägenheter och träningslägenheter. Socialnämnden har en viktig uppgift att 
utifrån ett socialt perspektiv delta i behovsanalyser och i samhällsplaneringen.
 
Kvalitetsförbättringar 
Kravet på god kvalitet gäller såväl vid myndighetsutövning som när insatser ut-
förs och oavsett om insatsen utförs av en kommunal eller en privat utförare.
 
I myndighetsutövning innebär god kvalitet att handläggningen genomförs på ett 
rättssäkert sätt, snabbt och effektivt samt att målen med de beslutade insatserna 
uppnås. God kvalitet i utförandet av insatser innebär att biståndsbeslutade insat-
ser utförs enligt fastställda krav och villkor.
 
Utformningen av det systematiska kvalitetsarbetet fortgår under 2019, bland an-
nat genom att utveckla mer systematiska uppföljningar och analyser inom samtli-
ga verksamhetsområden. Verksamheterna arbetar med stöd i forskning och i be-
prövad erfarenhet och medarbetare uppmuntras att ta del av ny forskning och ar-
betsmetoder. Att använda kunskapsbaserade metoder och att samarbeta både 
internt och externt har en stor betydelse för ett lyckat resultat.
 
Den kommunala hälso- och sjukvården ska bedrivas utifrån krav på hög patient-
säkerhet. Särskilda fokusområden under 2019 är att säkerställa tillgång till legiti-
merad personal (sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och logo-
ped) samt i samråd med kommunens dietister med flera utveckla arbetet kring 
kost och nutrition..
 
Digitalisering
För att öka servicen mot invånarna och effektivisera interna processer fortsätter 
arbetet med att utveckla och automatisera ansökan om försörjningsstöd. En mål-
sättning är att generellt fasa ut blanketter till förmån för digitala ansökningar. Det-
ta sker under 2019 bland annat för faderskapsärenden och orosanmälningar.

Inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning testas di-
gitala lösningar för att öka individens trygghet, aktivitet eller delaktighet. Detta 
kan ske genom att utvärdera sensorteknik, smarta lås, larm med mera.
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Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av socialnämndens verksamhet under 2019 fastställer 
kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid 
årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rap-
porteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

Brukare inom hemtjänst och särskilt 
boende som är ganska eller mycket 
trygga med sin insats (andel, vägt 
medelvärde). (viktning: 40 %)

minst 88 %

Brukare inom omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning som bor i 
särskilt boende/motsv. enligt LSS 
som känner förtroende för personalen 
(andel). 
(viktning: 30 %)

minst 75 %

Det är tryggt och at-
traktivt att leva och 
verka i Täby

Socialnämndens verk-
samheter bidrar till trygg-
het

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett 
år efter avslutad utredning eller insats 
(andel). 
(viktning: 30 %)

minst 75 %

Brukare inom hemtjänst och särskilt 
boende som anser att personalen 
ganska ofta eller ofta tar hänsyn till 
åsikter och önskemål (andel, vägt me-
delvärde).
(viktning:25 %)

minst 82 %

Ej återaktualiserade personer inom 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (andel).
(viktning: 10 %)

minst 80 %

Ej återaktualiserade vuxna med miss-
bruksvård 21+ år ett år efter avslutad 
utredning eller insats (andel). 
(viktning:10 %)

minst 85 %

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats (andel). 
(viktning: 15 %)

minst 82 %

Täby är en ekono-
miskt, socialt och mil-
jömässigt hållbar 
kommun

Socialnämndens verk-
samheter stärker den en-
skildes möjligheter att le-
va ett självständigt liv

Brukare inom omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning som 
uppnår förväntat funktionstillstånd 
(andel). 
(viktning: 20 %)

minst 25 %
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

Nyanlända som är självförsörjande ef-
ter etableringstidens avslut (andel). 
(viktning: 20 %)

minst 70 %

Brukare inom hemtjänst och särskilt 
boende som är ganska eller mycket 
nöjda med insatsen som helhet (an-
del).
(viktning: 50 %)

minst 85 %

Brukare inom omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning som upple-
ver att de kan påverka insatsens ut-
formning (andel).
(viktning: 30 %)

minst 70 %

Verksamheter som fi-
nansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet

Socialnämndens verk-
samheter håller hög kva-
litet

Brukare i äldreomsorgens särskilda 
boenden som anser att det är ganska 
eller mycket lätt att få träffa en sjuk-
sköterska vid behov (andel). 
(viktning: 20 %)

minst 76 %

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.

Budget
Socialnämndens budget för 2019 uppgår till 1 195,2 mnkr (netto) vilket motsvarar 
33 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 2 % 
jämfört med budget 2018.
 
Nettokostnadsökningen 2019 beror främst på ökade kostnader för Kemistvägen 
30 (boende för nyanlända) med 19 mnkr och för prisuppräkningar.
Nämndens kostnader beräknas också öka på grund av införande av kvalitets-
peng inom hemtjänsten. Dessutom ökar ramen för omsorg om personer med 
funktionsnedsättning för att täcka ökade kostnader för bl.a. sjukersättning till utfö-
rare av personlig assistans och biståndsbedömning.
 
Ramen för kostnader i samband med mottagande av ensamkommande barn 
minskas med 5,0 mnkr eftersom kostnaderna minskar när färre barn placeras i 
Täby kommun. Dock överstiger fortfarande kommunens samlade kostnader för 
mottagandet den statliga ersättningen.

Driftbudget
SON Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Nettokostnader -1 074,5 -1 173,9 -1 195,2 -1 241,5 -1 283,2

Förändring i mnkr -99,4 -21,3 -46,3 -41,7

Förändring i % 9 % 2 % 4 % 3 %
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Nettokostnad per verksamhet
SON Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Äldreomsorg -555,7 -620,6 -626,6 -654,8 -683,5

Funktionsnedsättning -353,8 -375,3 -376,6 -392,7 -403,6

IFO -149,9 -166,2 -180,9 -183,0 -185,0

Samordnad verksamhet -15,1 -11,8 -11,1 -11,0 -11,1

Nettokostnad -1 074,5 -1 173,9 -1 195,2 -1 241,5 -1 283,2

Nyckeltal och volymer

Äldreomsorg
Från och med budget 2019 redovisas volym och pris för hemtjänst som antal in-
satser och pris per insats. Skiftet från timmar till insatser beror på att Täby kom-
mun har övergått till en insatsbaserad ersättningsmodell.

Volymer
SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan

Äldreomsorg 2017 2018 2019 2020 2021

Hemtjänst (insatser per år) 3 090 435 - 3 218 000 3 330 000 3 457 000

Korttidsboende (dygn per år) 2 998 4 380 5 110 5 290 5 522

Vård- och omsorgsboende (årsplatser) 542,9 569,6 586,8 611,9 637,1

Hemtjänstvolymen är för 2018 budgeterad som timmar och uppgifter om antal insatser kan inte lämnas.

À-pris, kr
SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan

Äldreomsorg 2017 2018 2019 2020 2021

Hemtjänst (nettokostnad per insats) -46,5 - -48,4 -48,9 -49,4

Korttidsboende (nettokostnad per dygn) -2 151 -2 215 -2 263 -2 285 -2 308

Vård- och omsorgsboende (nettokostnad per 
årsplats) -558 839 -585 834 -593 670 -601 089 -606 880

Priset för hemtjänst 2018 är budgeterat som kronor per timme och uppgifter om kronor per insats kan inte beräknas.

Funktionsnedsättning
För insatsen personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) prognosti-
ceras lägre volymer till följd av förändrade stramare riktlinjer hos försäkringskas-
san. Förändringen förväntas ge ett ökat antal ansökningar till kommunen från de 
som nekas ersättning från försäkringskassan. Det innebär att kostnaderna beräk-
nas öka för insatser såsom personlig assistans enligt LSS och avlösar- och led-
sagarservice.

Från och med budget 2019 redovisas volym och pris för hemtjänst som antal in-
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satser och pris per insats. Skiftet från timmar till insatser beror på att Täby kom-
mun har övergått till en insatsbaserad ersättningsmodell.

Volymer
SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan

Funktionsnedsättning 2017 2018 2019 2020 2021

Boende LSS (årsplatser) 136,5 156,0 155,0 162,0 166,0

Personlig ass SFB (timmar) 108 160 118 494 102 312 104 400 106 488

Daglig Verksamhet LSS (dagar) 46 806 47 703 46 762 47 554 48 346

Hemtjänst SoL (insatser) se fotnot se fotot 141 000 142 410 143 864

Vård-och omsorgsboende, HVB SoL (årsplatser) 17,5 18,0 27,0 27,0 27,0

Hemtjänstvolymen är för 2018 budgeterad som timmar och uppgifter om antal insatser kan inte beräknas.

À-pris, kr
SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan

Funktionsnedsättning 2017 2018 2019 2020 2021

Boende LSS (nettokostnad per årsplats) -1 003 588 -962 217 -868 595 -883 161 -893 268

Personlig ass SFB (nettokostnad per timme) -304 -307 -307 -310 -313

Daglig verksamhet LSS (nettokostnad per dag) -944 -875 -943 -953 -962

Hemtjänst SoL (nettokostnad per insats) -57 se fotnot -57,8 -58,4 -59

Vård- och omsorgsboende, HVB SoL 
(nettokostnad per årsplats)

-728 411 -817 785 -904 912 -923 010 -941 470

Hemtjänstvolymen är för 2018 budgeterad som timmar och uppgifter om antal insatser kan inte beräknas.

Individ- och familjeomsorg

Volymer
SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan

Individ- och familjeomsorg 2017 2018 2019 2020 2021

Försörjningsstöd (antal hushåll) 220 350 300 300 300

À-pris, kr
SON Utfall Budget BUDGET Plan Plan

Individ- och familjeomsorg 2017 2018 2019 2020 2021

Försörjningsstöd (per hushåll) -64,5 -80,1 -74,1 -74,8 -75,6
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Investeringar
Socialnämndens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i 
slutet av dokumentet.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

 Frekvens Belopp 2019 
(kr)

Omsorgsavgift

Maxtaxa 2019 Per månad 2 089

Omsorg

Omsorg abonnemang Per månad 1 045

Omsorg enstaka insats Per insats 134

Trygghetslarm abonnemang Per månad 293

För person som är 80 år eller äldre är trygghetslarm avgiftsfritt

Service

Städning abonnemang (per hushåll) Per månad 418

Tvätt abonnemang (per hushåll) Per månad 418

Skaffa förnödenheter och handla (per hushåll) Per månad 418

Korttidsboende

Omsorg och service Per dygn 69

Avgift för boende som inte omfattas av hyreslagen

Boendeavgift Per månad 2 146

Måltider

Måltidsavgift t.o.m. 15 år samt fr.o.m. 65 år Per månad 3 410

Per dygn 112

Per frukost 22

Per lunch 45

Per mellanmål 11

Per middag 34
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 Frekvens Belopp 2019 
(kr)

Måltidsavgift fr.o.m. 16 år t.o.m. 64 år Per månad 3 759

Per dygn 124

Per frukost 25

Per lunch 49

Per mellanmål 12

Per middag 37

Placering i HVB-hem samt viss annan heldygnsvård - korttidsboende

Avgift för uppehälle vid vård och behandling i HVB-hem Per dygn 80

Avgift för boende och måltider vid placering i HVB-hem (ej vård och 
behandling) eller hem för viss annan heldygnsvård-korttidsboende

Boendeavgift 
per dygn 71

Måltidsavgift 
per dygn 124

Föräldrars ersättningsskyldighet när barn är placerade i boende utanför det egna 
hemmet

Avgift tas ut med belopp motsvarande högsta belopp för underhålls-
stöd enligt socialförsäkringsbalken 18 kap. 20§. Per månad -

Familjerådgivning

Avgiften för familjerådgivning uppgår till ett belopp som motsvarar 
Stockholms läns landstings avgift för specialistläkarvård. Per besök -

Kolonivistelse

Kolonivistelse för barn med ADHD-diagnos Per dygn 274
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Barn- och grundskolenämnden

Nämndens ansvar och uppgifter
Barn- och grundskolenämnden är styrelse för och har ansvar för driften av den 
kommunala förskolan och skolan som omfattar:

 Kommunal förskola - utbildning för barn i åldern 1-5 år.
 Förskoleklass och grundskola - obligatorisk utbildning för barn i åldrarna 

6-15 år.
 Grundsärskola - obligatorisk utbildning enligt grundsärskolans läroplan i 

åldrarna 6-15 år.  
 Fritidshem - pedagogisk gruppverksamhet för elever i åldrarna 6-13 år.
 Öppna förskolan - pedagogisk gruppverksamhet i åldrarna 0-5 år.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Utöver de kommunala verksamheterna finansierar nämnden, genom bidrag i form 
av peng, verksamheten för Täbyfolkbokförda barn och elever i fristående skolor, 
fritidshem, förskolor och annan pedagogisk verksamhet i och utanför Täby kom-
mun. Skolinspektionen utövar tillsyn och granskar skolväsendets kvalitet oavsett 
huvudman. Barn- och grundskolenämnden i Täby ansvarar för de kommunala 
verksamheterna och har en insynsrätt i de fristående skolverksamheterna. 

Nämnden ansvarar vidare för tillsynen av fristående förskola, annan pedagogisk 
verksamhet och fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt, ett 
tillsynsansvar som är kopplat till nämndens godkännande. Skolinspektionen kon-
trollerar i sin tur att kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar. 

Nämndens utvecklingsområden

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet 
och ordning. För barn- och grundskolenämnden riktas ett särskilt fokus på syste-
matiskt kvalitetsarbete. På huvudmanna- och enhetsnivå ska processen innefatta 
att mål, arbetssätt, uppföljning och analys av resultat planeras, genomförs och re-
dovisas på ett systematiskt sätt som bidrar till transparens och ständiga förbätt-
ringar. Systematiken ska bidra till att varje elev får goda förutsättningar till läran-
de. 
 
Utveckling av tillgängligt lärande 
För att garantera varje elevs effektiva lärande på sin nivå ska Täbys pedagogiska 
verksamheter organiseras utifrån en övergripande strategi för tillgängligt lärande. 
Varje elev ska ha fysisk och kognitiv möjlighet att lära utifrån sin egen fulla poten-
tial i ett gemensamt sammanhang.
 
Utbildningsområdet bedriver ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för 
ungas psykiska hälsa i samverkan med verksamhetsområdena social omsorg 
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och kultur och fritid. I det arbetet ingår bland annat ett samarbete för att främja 
skolnärvaro.

Digitalisering för tillgängligt lärande
Utvecklingen av digitala verktyg i skolan ska ske på ett sätt som stärker strategin 
om ett tillgängligt lärande för alla elever. För att effektivisera skolornas administ-
ration och kommunikation med vårdnadshavare fortsätter arbetet med den nya 
lärplattformen som infördes under 2018.
 
Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget
Under 2019 kommer ett fortsatt fokus för barn- och grundskolenämnden vara att 
skapa förutsättningar för att behålla och attrahera skickliga pedagoger och andra 
medarbetare. Kontinuerlig kompetensutveckling inom ramen för Täby akademi 
för pedagogisk professionsutveckling, tydliga karriärvägar med utvecklingsle-
daruppdrag och fördjupade försteläraruppdrag ska erbjudas, och ökad lönesprid-
ning ska tillämpas. Varje undervisningspass ska ledas av en lärare med adekvat 
behörighet. Andelen förskollärare i kommunens förskolor ska öka genom ekono-
miska incitament för förskolor med en högre andel legitimerade förskollärare i syf-
te att stärka varje barns förutsättningar till lärande.  Verksamheten i förskolan ska 
utgå från varje barns möjligheter och behov och präglas av glädje och lust.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamhet under 
2019 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. 
Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning 
per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

Andel elever som efter årskurs 9 
uppnått kunskaper motsvarande 
minst betyget E i alla skolämnen 
(utfall 2017: 90,4 %)
(viktning 40 %) 

minst 100%

Genomsnittligt meritvärde i års-
kurs 9 (utfall 2017: 265,6)
(viktning 40 %) 

minst 267

Eleverna når högt ställda 
kunskapskrav

Andel elever som upplever att fri-
tidshemmet bidrar till deras läran-
de (utfall 2017: 82 %)
(viktning 20 %) 

minst 84 %

Verksamheter som fi-
nansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet

I förskolan ger undervis-
ningen varje barn möjlig-

Andelen förskolor med ett pedago-
giskt index om minst 3. 

minst 100 %
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

het till utveckling utifrån 
sina förutsättningar och 
behov

(utfall 2017: 92 %)

Andel vårdnadshavare som anger 
att de kan rekommendera sitt 
barns förskola. (utfall 2017: 89 %)
(viktning 40 %)

minst 92 %

Andel elever som anger att de kan 
rekommendera sin skola. (utfall 
2017: 85 %)
(viktning 30 %)

minst 87 %

Förtroendet för de peda-
gogiska verksamheterna 
är högt

Andel elever som anger att de är 
nöjda med sin skola. Utfall 
2018: 84 %.
(viktning 30 %)

minst 86 %

 

Budget
Barn- och grundskolenämndens budget för 2019 uppgår till 1 484,2 mnkr (netto) 
vilket utgör 41 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader är 
15,6 mnkr högre än 2018. Budgeten för 2018 har beräknats utifrån en högre be-
folkningsprognos (per mars 2017) än prognosen per mars 2018. Den nya progno-
sen innehåller färre antal barn. Det innebär att budgeten för 2019 inte ökat så 
mycket jämfört med 2018.
 
Merparten av nämndens budget består av kostnader för bidrag (peng) till friståen-
de och kommunala utförare. För 2019 har pengen för förskola räknats upp med 
2,0 %, för förskoleklass 4,6 % och för grundskola med mellan 3,7 % och
3,9 %. Övrig budget har räknats upp med 1 %.

Driftbudget
BGN Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Nettokostnader -1 394,2 -1 468,6 -1 484,2 -1 523,7 -1 586,8

Förändring i mnkr -74,4 -15,6 -39,5 -63,1

Förändring i % 5 % 1 % 3 % 4 %

Nettokostnad per verksamhet
Nedan redovisas nettokostnaderna per verksamhet exklusive egen regi. Budget 
för egen regi är noll eftersom verksamhetens kostnader ska finansieras med in-
täkter från peng.
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BGN Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Öppen förskola -3,9 -4,1 -4,2 -4,2 -4,2

Förskola -394,3 -419,5 -413,8 -431,8 -464,5

Pedagogisk omsorg -3,4 -3,7 -3,5 -3,5 -3,6

Fritidshem -148,0 -152,4 -152,2 -153,5 -156,2

Förskoleklass -48,9 -51,7 -50,6 -50,5 -52,3

Grundskola -749,3 -809,2 -828,3 -847,9 -872,7

Grundärskola -28,7 -28,1 -31,7 -32,4 -33,2

Nettokostnad -1 376,6 -1 468,6 -1 484,2 -1 523,7 -1 586,8

Nyckeltal och volymer
Beräkningen av antalet barn och elever baseras på befolkningsprognosen per 
mars 2018. Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i 
verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall. Jämfört med 
budget 2018 beräknas antalet barn och elever bli färre år 2019 för alla verksam-
heter förutom för pedagogisk omsorg och särskola där antalet barn och elever 
beräknas bli oförändrat respektive fler. För åren 2020 och 2021 beräknas antalet 
barn och elever öka jämfört med år 2019.

BGN Utfall Budget Budget Plan Plan

Antal barn och elever 2017 2018 2019 2020 2021

Förskola 3 906 4 026 3 908 4 016 4 259

Pedagogisk omsorg 39 38 38 38 38

Fritidshem 4 973 5 149 5 053 5 057 5 110

Förskoleklass 1 033 1 049 999 988 1 013

Grundskola 9 146 9 642 9 486 9 616 9 804

Grundsärskola 52 53 60 61 62

Nettokostnaderna per barn och elev framgår av nedanstående sammanställning. 
Uppräkningen av budgetramar påverkar nettokostnaden per barn och elev.
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Nettokostnad per barn och 
elev (kr) Utfall Budget Budget Plan Plan

2017 2018 2019 2020 2021

Förskola -100 958 -104 177 -105 895 -107 510 -109 061

Pedagogisk omsorg -87 105 -97 129 -90 847 -91 662 -92 687

Fritidshem -29 754 -29 595 -30 112 -30 346 -30 575

Förskoleklass -47 361 -49 244 -50 654 -51 176 -51 653

Grundskola -81 928 -83 922 -87 313 -88 173 -89 019

Grundärskola -552 609 -527 952 -525 105 -529 260 -532 997

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

Investeringar
Barn- och grundskolenämndens investeringar under perioden framgår av investe-
ringsplanen i slutet av dokumentet.
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Taxor och avgifter
Täby kommun tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 
Avgiftsnivåerna baseras på inkomstindex och beräknas av Skolverket. Täby kom-
mun följer skolverkets beräkning av nedanstående avgifter.

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Förskola och pedagogisk omsorg 1-2 år

1 :a barnet 3 % av inkomsten

2 :a barnet 2 % av inkomsten

3 :e barnet 1 % av inkomsten

4 :e barnet Ingen avgift

Förskola och pedagogisk omsorg 3-5 år

1 :a barnet 2,25 % av inkomsten

2 :a barnet 1,50 % av inkomsten

3 :e barnet 0,75 % av inkomsten

4 :e barnet Ingen avgift

Förskola och pedagogisk omsorg för föräldraledig 1-5 år

1 :a barnet 2,25 % av inkomsten

2 :a barnet 1,50 % av inkomsten

3 :e barnet 0,75 % av inkomsten

4 :e barnet Ingen avgift

Fritidshem

1 :a barnet 2 % av inkomsten

2 :a barnet 1 % av inkomsten

3 :e barnet 1 % av inkomsten

4 :e barnet Ingen avgift

Barn i behov av särskilt stöd

Plats i förskola eller pedagogisk omsorg är avgiftsfri upp till 15 timmar/vecka 
eller 525 timmar/år under skolans läsår

Allmän förskola, 525 timmar per år under skoldagar

Ingen avgift

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera tänkbara varianter.
Förskola och pedagogisk omsorg för föräldraledig 1-5 år: Barnen går 15 timmar per vecka under året eller 25 tim-
mar per vecka under skoldagar.
·         Avgift betalas för 12 månader per år.
·         Det yngsta barnet räknas som 1:a barn.
·         Vid en hushållsinkomst på 46 080 kr3 före skatt, eller däröver per månad betalas högsta månadsavgifterna 
enligt ovan.
·         För barn 3-5 år har avgiften reducerats med motsvarande tid för avgiftsfri allmän förskola.

3 Värdet är i 2018 års nivå och kommer att uppdateras till 2019 års nivå när det fastställts.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsen-
det gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare 
(SFI), gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Nämnden 
svarar inom sitt verksamhetsområde för att utbildningen erbjuds antingen i kom-
munens regi, i fristående gymnasieskolor eller genom avtal med annan kom-
mun/utförare eller på annat sätt enligt gällande lagstiftning. Täby kommun har tre 
skolenheter, Åva gymnasium, Täby Gymnasiesärskola, och Täby språkintroduk-
tion.
 
Nämnden ska tillse att verksamheten genomförs i enlighet med skollag, förord-
ningar och läroplaner. Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för 
unga mellan 16-20 år. Den politiska vilja som uttrycks i skolplanen samt de av 
fullmäktige fastställda målen i verksamhetsplanen och alliansens kvalitetsdoku-
ment utgör den kommunala styrningen av utbildningen. Skolinspektionen har till-
synsansvar över all gymnasie- och vuxenutbildning som bedrivs i kommunen. Tä-
by gymnasiesärskola bedriver även korttidstillsyn för gymnasieelever enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade efter skoldagens slut och under 
studie- och lovdagar.

Nämndens utvecklingsområden
Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, med fokus på kunskap, trygghet 
och ordning.  För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden riktas ett särskilt fo-
kus på systematiskt kvalitetsarbete. På huvudmanna- och enhetsnivå ska proces-
sen innefatta att mål, arbetssätt, uppföljning och analys av resultat planeras, ge-
nomförs och redovisas på ett enhetligt och systematiskt sätt som bidrar till trans-
parens och ständiga förbättringar. Under verksamhetsåret 2019 lägger nämnden 
extra fokus på vidareutveckling av vuxenutbildningens systematiska kvalitetsar-
bete inom ramen för insyn i relation till auktorisationskrav och på Åva gymnasi-
ums fortsatta verksamhetsutveckling. Nämnden kommer även se över möjlighe-
ten att införa en pengmodell för gymnasiesärskolan.
 
Stärkt attraktionskraft
Genom bland annat kvalitetsfokus, strategisk rekrytering och marknadsföring ska 
Åva gymnasium vara det självklara alternativet för elever som gör gymnasieval, 
och bidra till att Täby kommun utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar 
framtid. Kontinuerlig kompetensutveckling inom ramen för Täby akademi för pe-
dagogisk professionsutveckling, tydliga karriärvägar med utvecklingsledarupp-
drag och fördjupade försteläraruppdrag ska erbjudas, och ökad lönespridning ska 
tillämpas.
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Alla yrkesprogram ska leda till högskolebehörighet i sin grundstruktur, och samtli-
ga elever på alla program ska erbjudas att delta i arbetet med Ung Företagsam-
het. Auktorisationsmodellen inom vuxenutbildning och Svenska för invandrare 
ska vidareutvecklas. Fler och fördjupade samarbeten med högskolor och univer-
sitet ska upprättas. Sammantaget förväntas insatserna leda till en förbättrad verk-
samhetskvalitet, ökad attraktionskraft och att varje elev får goda förutsättningar 
att fördjupa sitt lärande.
 
Trygghet, trivsel och inflytande
För att ge alla elever förutsättningar för lärande och förbättrade kunskapsresultat 
kommer trygghet, trivsel och inflytande att vara prioriterade områden på huvud-
manna- och enhetsnivå i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens pedagogiska 
verksamheter. Eleven har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Vi-
dare är det viktigt att medarbetare på skolorna utbildas för att tidigare upptäcka 
elever som far illa så att anmälan sker i tid. De pedagogiska verksamheterna 
samarbetar med socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.  
 
Utveckling av tillgängligt lärande 
För att garantera varje elevs effektiva lärande på sin nivå ska Täbys pedagogiska 
verksamheter organiseras utifrån en övergripande strategi för tillgängligt lärande. 
Varje elev ska ha fysisk och kognitiv möjlighet att lära utifrån sin egen fulla poten-
tial i ett gemensamt sammanhang.

Utbildningsområdet bedriver ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för 
ungas psykiska hälsa i samverkan med verksamhetsområdena social omsorg 
och kultur och fritid. I det arbetet ingår bland annat ett samarbete för att främja 
skolnärvaro
 
Digitalisering för tillgängligt lärande
Utvecklingen av digitala verktyg i skolan ska ske på ett sätt som stärker strategin 
om ett tillgängligt lärande för alla elever. För att effektivisera skolornas administ-
ration och kommunikation med vårdnadshavare fortsätter arbetet med den nya 
lärplattformen som infördes under 2018.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet 
under 2019 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt ne-
dan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsupp-
följning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.
 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde
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Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

Genomsnittlig betygspoäng på de 
studieförberedande programmen 
(utfall 2017: 15,4)
(viktning 40 %).

minst 15,6

Genomsnittlig betygspoäng på yr-
kesprogrammen (utfall 2017:13,8)
(viktning 40 %).

minst 14,2

Eleverna når högt ställda 
kunskapskrav

Andel elever på de nationella pro-
grammen som tar gymnasie- eller 
yrkesexamen inom fyra år (utfall 
2017:83,7 %)
(viktning 20 %).

minst 86 %

Andel elever som anger att de kan 
rekommendera sin gymnasieskola 
(utfall 2017: 64 %)
(viktning 65 %).

minst 85 %

Andel elever som anger att de kan 
rekommendera sin vuxenutbild-
ning (utfall 2017: 86 %)
(viktning 20 %).

minst 90 %

Andel elever som anger att de kan 
rekommendera sin skola inom 
Svenska för invandrare (utfall 
2017: 84 %).
(viktning 10 %).

minst 90 %

Verksamheter som fi-
nansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet

Förtroendet för de peda-
gogiska verksamheterna 
är högt

Andelen vårdnadshavare som 
anger att de kan rekommendera 
sitt barns gymnasiesärskola (utfall 
2017: 94 %). 
(viktning 5 %).

minst 95 %

Viktning innebär hur stor andel/vikt indikatorn har i förhållande till övriga indikatorer när måluppfyllelsen mäts.

Budget
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2019 uppgår till
331,3 mnkr (netto) vilket utgör 9 % av kommunens totala budget. Nämndens net-
tokostnader ökar med 2 % jämfört med 2018.
 
De väsentliga förändringarna för 2019 beror på en ökning av gymnasieskolans 
programpeng i Stockholms län på 1,8 % och ökade kostnader för fler elever i 
gymnasieskolan.
 
Täby kommun är ansluten till Storsthlm:s gemensamma gymnasieregion och 
tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kom-
munen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutveck-
lingen för programpengen.
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Driftbudget
GVN Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Nettokostnader -283,1 -323,7 -331,3 -354,3 -378,4

Förändring i mnkr -40,6 -7,6 -23,0 -24,1

Förändring i % 14 % 2 % 7 % 7 %

Nettokostnad per verksamhet
GVN Utfall Budget Budget Plan Plan

mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Gymnasieskola -253,9 -288,9 -296,8 -319,4 -343,0

Gymnasiesärskola och lärvux -17,9 -18,4 -17,4 -17,7 -18,0

Vuxenutbildning -11,2 -16,4 -17,0 -17,2 -17,4

Nettokostnad -283,1 -323,7 -331,3 -354,3 -378,4

Nyckeltal och volymer
Beräkningen av antalet elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2018. 
Antaganden om hur stor andel av eleverna som deltar i verksamheten baseras 
på tidigare års utfall.

GVN Utfall Budget Budget Plan Plan

Nyckeltal och volymer 2017 2018 2019 2020 2021

Antal gymnasieelever 2 658 2 832 2 930 3 103 3 280

Nettokostnad per elev (kr) -98 025 -102 020 -101 357 -102 962 -104 551

Investeringar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringar under perioden framgår 
av investeringsplanen i slutet av dokumentet.
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Överförmyndarnämnden

Nämndens ansvar och uppgifter
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förordnade gode män, 
förvaltare och förmyndare. Nämndens tillsynsansvar regleras framförallt i föräld-
rabalken och förmynderskapsförordningen. Tillsynsansvaret innebär att nämnden 
ska tillse att god man/förvaltare handhar huvudmannens tillgångar på ett sådant 
sätt att lagstiftningen efterlevs och huvudmannens rätt och egendom säkerställs. 
För att fullgöra sina åtaganden har nämnden i samverkan med Norrtälje Kom-
mun, ett gemensamt överförmyndarkansli som administrerar, bereder, beslutar 
och verkställer besluten.

Nämndens utvecklingsområden
Överförmyndarnämndens utvecklingsområden är att skapa nya arbetssätt där 
pappershantering och PDF:er successivt avvecklas. Detta sker genom att införa 
nya sätt för administration, ansökningar och dialog med ställföreträdare baserat 
på digitala lösningar.

Registrerade ensamkommande barn fortsätter att minska hos överförmyndaren. 
Under 2018 kommer antalet ärenden att minska till nästan hälften. Det innebär att 
nämnden beräknas ha ca 30 ärenden i början av år 2019. Flera av migrationsver-
kets asylutredningar kommer troligen att vara klara under 2018, vilket kan inne-
bära åldersuppskrivningar och därmed påverka de pågående ärendena. Verk-
samheten följer händelseutvecklingen internationellt, för att om möjligt stå förbe-
redd om en ny våg av ensamkommande barn anländer till Sverige.

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder. För styrning av överförmyndarnämndens verksamhet under 2019 fast-
ställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse 
vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska 
rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål Nämndmål Indikator Nämndens in-
dikatorvärde

Verksamheter som fi-
nansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet

Överförmyndarnämnden 
ska ha rättssäkra ar-
betsrutiner för sin verk-
samhet.

Andel årsräkningar tillhö-
rande föregående år som 
är granskade före den 1 
september 2019. (2017 
var andelen 93 %)

minst 95 %
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Budget
Överförmyndarnämndens budget för 2019 uppgår till 4,0 mnkr vilket motsvarar 
0,1 % av kommunens totala budget. Förändringen innebär en ökning med 32 % 
och är den största ökningen på fyra år.

Driftbudget
ÖFN Utfall Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

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

Förändring i mnkr 2,2 -1,0 0,0 0,0

Förändring i % -42 % 32 % 0 % 0 %
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De kommunala bolagen

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder och bolag. För styrning av bolagens verksamhet under 2019 fastställer 
kommunfullmäktige bolagsmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid 
årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rap-
porteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål Bolagsmål Indikator Nämndens indika-
torvärde

TFAB ska bidra till kom-
munens tillväxt genom 
markförsäljning

Såld mark i antal bostä-
der (TFAB)
(viktning 100 %)

Minst 800 bostäder
år 2022

Det är tryggt och at-
traktivt att leva och 
verka i Täby

TMAB ska bidra till 
kommunens tillväxt ge-
nom utbyggnad av fjärr-
värmenät.

Antalet kontrakterade 
GWh från bolagets fjärr-
värmenät (TMAB)
(viktning 100 %)

Minst 100 kontrak-
terade GWh/år, 
år 2019

TFAB ska bidra till att öka 
tillgänglighet och nyttjan-
de av friluftsområdena i 
kommunen

Genomsnittligt antal be-
sökare per månad i kom-
munens elljusspår förpe-
rioden mars-nov 
(medelvärde år 2014-
2017: 4 674 besök)
(viktning 100 %)

Minst 4 800 besök

Resultat efter finansiella 
poster (TFAB)
(viktning 50 %)

Minst 20 mnkr år 2019

Täby är en ekono-
miskt, socialt och mil-
jömässigt hållbar 
kommun

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

Resultat efter finansiella 
poster (TMAB)
(viktning 50 %)

Minst 0 mnkr år 2019
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Budget
Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster 
för planeringsperioden 2019-2021 framgår av nedanstående sammanställning. 

Bolagen ekonomisk plan Budget Plan Plan

(mnkr) 2019 2020 2021

Resultat efter finansiella poster

Täby Holding AB -1,6 -1,6 -1,6

Täby Fastighets AB 48,8 20,4 14,5

Täby Miljövärme AB 0,2 0,4 0,6

Koncernen totalt 47,4 19,2 13,5

Koncernens resultat efter finansiella poster under planeringsperioden prognosti-
seras ett överskott för alla åren. Det är främst intäkter från fastighetsförsäljningar 
i Täby Fastighets AB som bidrar till det positiva resultatet. Täby Miljövärme be-
räknas få ett bättre resultat i slutet av perioden då investeringstakten minskar. 

Enligt kommunens budget under planeringsperioden ska bolagskoncernen lämna 
en utdelning på 25 mnkr per år till ägaren kommunen.

Täby Holding AB

Bolagets ansvar och uppgifter
Täby Holding AB är moderbolag i Täby kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier 
i bolaget ägs av Täby kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbola-
gen Täby Fastighets AB och Täby Miljövärme AB. Täby Holding AB har en sam-
manhållande funktion för Täby kommuns aktiebolag och ansvarar för styrning och 
uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och 
direktiv.

Bolagskoncernens syfte är att äga, köpa och sälja samt förvalta och utveckla fas-
tigheter och därmed sammanhängande verksamheter samt att utveckla och be-
driva fjärrvärmeverksamhet i Täby kommun samt bedriva därmed förenlig verk-
samhet.

Täby Holding AB har också kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera ut-
delningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital 
från dotterbolagen till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till 
kommunen. Uppdraget innebär att årligen bedöma relevant kapitalstruktur och 
besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott. 
Det hanteras i årsredovisningarna, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma 
kan fatta beslut om utdelning till kommunen.
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Ägardirektiv
Ägardirektiven för Täby Holding innebär:

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

ningen och dotterbolagen avseende verksamhetens resultat, budgethåll-
ning, effektivitet och kvalitet.

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

för Täby kommuns kompetens.

Koncerngemensamma ägardirektiv
Principiella ärenden
Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut. Detta gäller ärenden rörande ändring av bolags-
ordning, ändring av aktiekapital, fusion av företag, förvärv eller bildande av dot-
terbolag, förvärv av aktier i annat företag samt i övriga frågor av principiell art.
 
Ärenden av stor ekonomisk betydelse ska också föreläggas kommunfullmäktige 
för beslut. Detta avser ärenden som gäller förvärv, försäljning eller investeringar, 
som överstiger 30 mnkr.
 
I ärenden av principiell eller ekonomiskt större vikt ska ärendet beredas och be-
slutas av berörd dotterbolagsstyrelse och därefter hänskjutas till moderbolagets 
styrelse för beslut, varefter kommunstyrelse och slutligen kommunfullmäktige fat-
tar beslut.
 
Alla förvärv, försäljningar och investeringar ska ske på affärsmässiga principer.
 
Mål, policy och program
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommungemensamma mål för verksamhe-
terna. Bolagen ska årligen fastställa indikatorer som svarar upp mot kommunfull-
mäktiges mål.
 
Bolagen ska följa och i förekommande fall anta de policys, riktlinjer eller andra di-
rektiv som fastställs av kommunfullmäktige.
 
Kommunstyrelsen ska, om inte sekretess föreligger, ha rätt att ta del av handling-
ar hos bolaget för att kunna utöva sin uppsiktsskyldighet över verksamheten i bo-
laget.
 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder, som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen (1980:100).
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Ekonomi och organisation
Bolagen ska ingå i kommunens koncernkontosystem och finansieringsbehovet 
hanteras på kommunkoncernnivå.
 
Bolagens behov av personal ska i första hand tillgodoses genom att bolagen kö-
per erforderliga tjänster avseende förvaltning, teknik, ekonomi etc. inom kom-
munkoncernen.
 
Bolagen ska samverka med berörda inom kommunkoncernen för att alltid söka 
åstadkomma det bästa för Täbys kommuninvånare och kommunkoncernen.

Ekonomiska transaktioner mellan bolagen och kommunen ska bygga på mark-
nadsmässiga principer.
 
Bolagen har att följa ägarens föreskrifter avseende revision.

Täby Fastighetsaktiebolag

Bolagets ansvar och uppgifter
Täby Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Tä-
by kommun. Bolaget äger en betydande del av markarealen i Täby kommun och 
verksamheten omfattar köp och försäljning av mark och byggnader samt förvalt-
ning av verksamhetsfastigheter och skogs- och jordbruksfastigheter. En viktig 
uppgift är att i samverkan med kommunen utveckla och förädla exploateringsfas-
tigheter till byggklar mark för boende och näringsliv.

Ägardirektiv
Ägardirektiven för Täby Fastighets AB innebär:

 I samverkan med stadsbyggnadsnämnden verka för att tillgodose behovet 
av mark, anläggningar och byggnader inom Täby kommun för boende, 
näringsliv, kommunal och kommersiell service samt rekreation.

 I samverkan med stadsbyggnadsnämnden aktivt verka för att få fram ex-
ploaterbar mark i syfte att främja Täbys utveckling.

 Löpande pröva fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar i syfte att 
främja Täbys utveckling.

 Äga, förvalta och utveckla fastigheter med syfte att tillgodose kommunin-
vånarnas behov.

 Skogs- och jordbruksmark ska förvaltas på ansvarsfullt sätt så att rekrea-
tions- och kulturhistoriska värden bevaras.

 Fortlöpande arbeta med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksam-
heten och förbättrade resultat.

 Fortlöpande pröva möjligheterna att avyttra delar i fastighetsbeståndet 
som ur ett förvaltningsperspektiv inte bör behållas.
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 Fortlöpande pröva fortsatt omstrukturering och renodling av verksamhe-
ten för en förvaltning som är effektivare och mer ändamålsenlig ur ett 
kommunkoncernperspektiv.

Bolagets utvecklingsområden
Fastighetsinnehav och förvaltning
Täby Fastighets AB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 600 hektar vilket motsva-
rar knappt 38 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bok-
fört värde på ca 180 mnkr och marknadsvärde på ca 800 mnkr. 
Markinnehavet är grunden till bolagets verksamhet och affärsidé. Bolaget ska i 
sin förvaltning följa kommunens övergripande planer, riktlinjer och policys, såsom 
t ex detalj- och översiktsplaner och miljöplan.

En stor del av antalet fastigheter utgörs av verksamhetsfastigheter som är uthyr-
da till kommunen som ansvarar för drift och underhåll. Bolaget har även ett mind-
re bestånd av verksamhets- och bostadsfastigheter som hyrs ut externt samt fas-
tigheter för kultur- och friluftsändamål. 

Fastighetsinnehavet i övrigt består till större delen av icke detaljplanerad mark 
som utgörs av skog och jordbruksmark. Stora delar av Täbys skogsområden ut-
gör en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, och bolaget har deltagit i kommu-
nens arbete med att ta fram ett friluftsprogram för kommunen. Programmet har 
som syfte att långsiktigt tillvarata friluftsintressen i planarbetet, men också att fö-
reslå åtgärder för anpassning av de anläggningar, spår och leder som redan 
finns. Med dessa tillgångar bidrar Täby Fastighets AB i stor utsträckning till ett at-
traktivt, trivsamt och tryggt Täby, där vi erbjuder tillgång till öppna landskap, kul-
turvärden genom verksamheten på Karby gård, populära friluftsområden i natur-
reservatet Rönninge by – Skavlöten samt fina strövområden med höga rekreativa 
värden vid Hagby-Mörtsjöområdet mm. 

Under 2019 ligger fortsatt fokus på åtgärder för ytterligare utvecklad trygghet och 
tillgänglighet, samt på att skapa än mer attraktiva områden för kommuninvånare 
och besökare.

Utveckling av mark för bostäder och näringsverksamhet
Täby kommuns läge i regionen och den fortsatta bristen på bostäder i hela Stock-
holms län gör att efterfrågan på mark för bostäder i Täby är stor. Under plane-
ringsperioden kommer bolaget vara fortsatt engagerat i kommunens exploate-
ringsarbete och då främst området Arninge-Ullna där det byggts och planeras för 
fler bostäder.

Det råder brist på mark för verksamhetsändamål. Bolaget har i dagsläget ett fåtal 
fastigheter, som är planlagda för verksamhetsändamål. Tre av dessa är belägna i 
Arninge, där fastigheten Tumstocken 6 sålts med beräknat tillträde under 2018. 
Två mindre fastigheter; Mikrometern och Mallen, har planändrats till ändamål 
kontor och handel och en försäljning beräknas ske under 2022.
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Täby Miljövärme AB

Bolagets ansvar och uppgifter
Täby Miljövärme AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av 
Täby kommun. Bolagets verksamhet omfattar att utveckla och bedriva fjärrvärme-
verksamhet i Täby kommun i syfte att öka valfrihet och konkurrens samt minska 
miljöpåverkan från uppvärmning. Målet är att på sikt skapa ett fjärrvärmenät som 
ägs av kommunen och som är öppet för konkurrens.

Ägardirektiv
Ägardirektiven för Täby Miljövärme AB innebär:

 Utveckla och bedriva distribution av fjärrvärme i Täby kommun.
 Arbeta för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i Täby kommun för att 

kunna erbjuda fler invånare fjärrvärme.
 Arbeta för att fjärrvärmeverksamheten på sikt ska bedrivas i ett öppet nät 

som möjliggör konkurrens i leveranserna och valfrihet för kunderna.
 Fortlöpande pröva möjligheterna att minimera affärsrisken för bolaget.
 Arbeta för att fjärrvärmeverksamheten ska bedrivas på ett för kommunen 

och miljön långsiktigt hållbart sätt.
 Säkerställa att tom kanalisation för fiber förläggs i nybyggnadsområden 

och infrastrukturprojekt där färre än två ledningsägare lägger fiber.

Bolagets utvecklingsområden
Fjärrvärmenätets utbyggnad
Kommunens utbyggnad av fjärrvärmenät sker genom att kommunen tillsammans 
med E.ON kommit överens om ett upplägg med byggkoncession. En byggkon-
cession förutsätter att ersättningen för den uppförda anläggningen helt eller del-
vis utgörs av en rätt att utnyttja anläggningen. E.ON kontrakterar kunder, planerar 
och bygger ut ett distributionsnät som sedan överlåts till Täby Miljövärme AB 
etappvis efter färdigställande. E.ON garanterar att bygga ett distributionsnät en-
ligt en överenskommen sträckning. En stor del av utbyggnaden av distributions-
nätet är i stort sett slutförd enligt plan, men den kraftigt ökade ambitionsnivån när 
det gäller bl.a. bostadsexploatering i kommunen innebär att även fjärrvärmenätet 
kommer behöva byggas ut i en större omfattning än vad som ursprungligen pla-
nerades.
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Investeringsplan
Kommunens investeringar under planeringsperioden 2019-2021 uppgår
till ca 2 837 mnkr.

Investeringar Utfall Prognos Likviditetsplan

(mnkr) 2 017 2018 2019 2020 2021

Kommunstyrelsen 302,6 142,3 81,9 75,2 113,8

Stadsbyggnadsnämnden 315,4 444,5 603,1 540,4 376,5

Kultur-och fritidsnämnden 43,1 120,1 92,1 89,9 133,5

Socialnämnden 16 12,0 15,6 18,7 9,0

Barn-och grundskolenämnden 75,2 252,7 262,8 200,2 207,0

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 18,4 3,0 10,5 2,8 4,0

Summa investeringar 770,7 974,6 1 066,0 927,2 843,8

Planeringsperioden kännetecknas av tillväxtarbetet med omfattande investeringar 
i framförallt Arninge, Täby park och Roslags-Näsby. Utbyggnaden avser investe-
ringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, an-
slutningar för vatten och avlopp samt att nya lokaler för kommunalt finansierad 
verksamhet kan komma att behövas eller redan är beställda. Kommunen står 
också inför stora utmaningar avseende behov av fastigheter för olika ändamål. 
Det rör sig om allt från äldreboenden, lokaler för utbildningsverksamhet, upprust-
ningsbehov, ombyggnationsbehov till ordinarie planerat underhåll.
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Kommunstyrelsen
Investeringar inom kommunstyrelsen under perioden 2019-2021 uppgår till
270,9 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt inom kommunstyrel-
sens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projektbudget oför-
ändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

 

Investeringar Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan

(mnkr) budget tom 2017 2018 2019 2020 2021

Planprogram 3,0 3,0 3,0 3,0

Förberedande investeringsutredningar 1,0 2,0 2,0 2,0

Översiktsplan inklusive tematiskt tillägg N 6,0 4,5 4,5

Nytt kommunhus 530,0 465,5 10,0 20,0

Tillbyggnad Runborgskolan 50,0 6,0 3,7 0,0 17,0 23,3

Fastighetstekniska investeringar 24,0 35,0 30,0 30,0

Upprustning av kök 7,0 9,0 10,0 10,0

Moderniseringar av fastigh. myndighetskrav 30,3 30,0 30,0 30,0

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm N 10,0 3,0 2,0 2,0

IT-investeringar 11,0 8,0 8,0 8,0

Inventarier 1,0 1,0 1,0 1,0

Justering* -35,1 -32,3

Summa investeringar 81,9 75,2 113,8

* Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Ju-
steringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tids-
förskjutningar.
N = Ny i verksamhetsplan 2019.

 
Planprogram - avser flera planprogram, Här ingår bland annat planprogram för 
Täby kyrkby centrum, Näsby park Centrum, Gribbylund centrum, Tibble-Åva tri-
angeln och östra Roslags Näsby.
 
Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för kom-
mande projekt.
 
Översiktsplan inklusive tematiskt tillägg - avser översiktsplan samt tematiska 
tillägg såsom arkitekturprogram och framkomlighetsstrategi. Budgeten inrymmer 
även kostnader för fördjupad översiktsplan.
 
Nytt kommunhus - avser byggnation av nytt kommunhus. Inflyttning har skett och 
det återstår kostnader för justeringar, kompletterande installationer av utrustning 
som görs när huset tagits i drift för att säkerställa vilket upplägg eller lösning som 
är bäst.
 
Tillbyggnad Runborgskolan - för att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrk-
by planeras för en kompletteringsbyggnad på Runborgs skoltomt. Kapaciteten på 
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Runborg utökas med 150 platser. Projektet är pausat i väntan på utredning.  För 
att kunna genomföra projektet i nuvarande form behöver projektets totalbudget 
utökas.
 
Fastighetstekniska investeringar – avser många små projekt där reinvesteringar 
görs på fastigheter som kommunen äger.
 
Upprustning av kök – avser upprustning av kök i kommunens bostadsrätter och 
lokaler. Många av köken är från 70-talet och i behov av upprustning.
 
Modernisering av fastigheter enligt myndighetskrav – avser många projekt, allt 
från tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på 
skolor och förskolor, branddörrar m.m.
 
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm - För att få access till parkeringsdäcket 
som byggs i Hägerneholm har kommunen ingått i en gemensamhetsanläggning 
för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerne-
holmsvägen. Projekt omfattar projektering och utbyggnad av dessa vägar.
 
IT-investeringar - avser förnyelse av IT-utrustning inom kommunens verksamhe-
ter. Hit hör investeringar inom servrar, datorer och nätverk.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov för nya 
inventarier. 

Stadsbyggnadsnämnden
Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2019-2021 uppgår 
till 1 520 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga projekt inom 
stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.
 

Investeringar SBN Prognos Likviditetsplan

(mnkr) 2018 2019 2020 2021

Befintlig miljö 120,7 321,5 147,0 69,2

Nya utbyggnadsområden 245,3 448,7 532,0 214,4

Årliga anslag 78,5 91,4 92,9 92,9

Justering * -258,5 -231,6

Summa investeringar 603,1 540,4 376,5

* Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Ju-
steringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tids-
förskjutningar.

Projekten kan finansieras av externa aktörer genom markförsäljningar, gatukost-
nadsersättningar, planintäkter, VA intäkter men även statliga bidrag eller medfi-
nansiering.  Om inget annat anges i texten till projektet är investeringen skattefi-
nansierad.



2018-11-20
92(119) 

Investeringar i befintlig miljö
Nedan redovisas de projekt som pågår och planeras i befintlig miljö. Om inget an-
nat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års 
verksamhetsplan.

 

Befintlig miljö Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan

(mnkr) budget tom 2017 2018 2019 2020 2021

Strandpromenad/cykelväg 13,6 2,3 2,0 5,2 4,1

Cykelplan inkl. utbyggnad 173,0 23,5 12,0 12,0 12,0 12,0

Biblioteksgången 38,0 1,8 1,0 8,0 20,0 7,2

Ombyggnation trafikpl. ink. anslutande gång 
och cykelvägar tpl. R.N 142,0 83,8 23,0 35,2

Kapacitetsförstärkningar V/A N 120,0 10,0 20,0 35,0

Dubbelspårsutbyggnad etapp 2 472,0 132,2 76,0 196,8 55,8 11,2

Infartsparkering/lokalg./Hägernäs F 13,0 0,0 1,0 9,0 3,0

Hälsopark Libbyängen 10,0 0,0 0,5 4,0 5,5 0,0

Digitalisering detaljplaner N 2,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,7

Ny infart Skavlöten F 17,0 0,5 0,0 16,5 0,0 0,0

Täby IP, inkl. infart 16,0 2,4 0,0 0,0 12,0 1,6

Prästgårdsdammen (VA) F 11,5 0,0 0,0 0,0 10,0 1,5

Viggbyholms båtklubb 20,0 2,4 4,5 9,5 3,6

Ombyggnad av Ungdomsvägen F 15,0 0,7 14,3

Summa investeringar 120,7 321,5 147,0 69,2

N = Ny i verksamhetsplan 2019.
F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2018.

Strandpromenad/cykelväg – avser anläggandet av en gång- och cykelpromenad 
utmed delar av Vallentunasjöns stränder för att möjliggöra rekreation för Täbys 
medborgare samt att göra Runrikets besöksplatser mer tillgängliga.
 
Cykelplan – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen. För 2019 plane-
ras nya gång- och cykelvägar längs Kundvägen, Prästgårdsvägen och Frestavä-
gen. Utöver de 12,0 mnkr som Täby satsar på cykelbanor 2019 tillkommer statli-
ga bidrag.
 
Biblioteksgången – avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Mar-
ken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom 
kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. För 2019 planeras delar 
av detaljprojekteringen att genomföras. Projektet finansieras delvis av extern fas-
tighetsägare.
 
Ombyggnad trafikplatser Roslags-Näsby (inklusive Täby allé och anslutande 
gång- och cykelvägar) – avser att förbättra trafiksäkerhet och kapacitet i trafik-
platsen. Delar av projektet har byggts. Enligt upprättat genomförandeavtal ska 
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Trafikverket som byggherre anlägga nya trafikplatser med tillhörande kommunala 
anläggningar enligt framtagen och fastställd detaljplan och vägplan. Kommunen 
ska bistå Trafikverket vid projektering/utbyggnaden. Under 2019 slutförs betal-
ningen enligt genomförandeavtal. Projektet finansieras delvis av bidrag.
 
Kapacitetsförstärkningar V/A – avser kapacitetsförstärkningar på ledningsnät och 
pumpstationer för att klara av planerade bebyggelser. Projektet är nytt i vp19. 
Projektet finansieras via VA-taxan.
 
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2 omfattar sträckorna Roslags-
Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Krags-
talund. SL svarar i huvudsak för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera 
och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommu-
nen ansvarar i huvudsak för att ta fram detaljplaner samt finansiera följdinveste-
ringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät. Projektet beräknas vara 
klart 2021. Under 2019 sker förberedande arbeten för delsträckan Täby Kyrkby-
Kragstalund. Projektet finansieras delvis av statliga bidrag.
 
Infartsparkering/lokalgata/Hägernäs – avser projektering av ombyggnad av buss-
gata till lokalgata och infartsparkering vid Hägernäs station. Total projektbudget 
utökas med 12,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2018 då tidigare budget om 
1,0 mnkr var en utredningsbudget. Under 2019 sker utbyggnad av infartsparke-
ring och lokalgata. Ärendet om utökning av total projektbudget i VP19 behandla-
des av stadsbyggnadsnämnden 2018-06-19.
 
Hälsopark Libbyängen – avser byggandet av en hälsopark på Libbyängen i Grib-
bylund. Parken ska utvecklas och designas för att ge hälsofrämjande effekter 
som stressreducering, positiv hälsopåverkan och livskvalitet. Utformningen av 
hälsoparken är ett samarbete mellan Täby kommun och Sveriges Lantbruksuni-
versitet där forskare som arbetar med kopplingen mellan hälsa och natur deltar.
 
Digitalisering detaljplaner – avser att digitalisera detaljplaner. Målet med hela pro-
jektet är att utveckla den digitala geografiska planinformationen för att på ett sam-
lat och standardiserat sätt göra information i detaljplanerna mer tillgängliga.
 
Ny infart Skavlöten – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen Ar-
ningevägen/Leverantörsvägen då nuvarande infart från Löttingelundsvägen inte 
har tillräcklig kapacitet och framkomlighet. Stora delar kommer göras under 2019 
för att slutföras under 2020. Totala projektbudgeten är utökad med 2,0 mnkr jäm-
fört med föregående års verksamhetsplan.
 
Täby IP – avser en ny detaljplan för byggrätter för idrottsbyggnader, ny tillfart till 
Täby IP, ny bostad i anslutning till Hövdingavägen, Golfbanan på kyrkans mark 
bekräftas i detaljplanen. Anläggning av infartsväg till Täby IP från Prästgårdsvä-
gen. Projektet finansieras delvis genom markförsäljning.
 
Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Under 2019 
kommer projektering och utredning att genomföras. Arbetet med byggandet pla-
neras genomföras under 2020. För att projektet ska kunna genomföras krävs 
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dock förhandling med markägaren. Omläggning Karbyån som tidigare var ett 
eget projekt ingår från och med verksamhetsplan 2019 i projektet med 1,5 mnkr.
 
Viggbyholms båtklubb – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Ka-
pitalkostnaderna (avskrivningar + ränta) från investeringen finansieras med intäk-
ter från båtklubben.
 
Ombyggnad Ungdomsvägen – avser en ombyggnad av gata på grund av dåliga 
markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur till-
gänglighetssynpunkt och kan göras mer trafiksäker. Under 2018 genomförs pro-
jektering för att under 2019 genomföra ombyggnationen. Total projektbudget utö-
kas med 5,0 mnkr mot föregående år på grund av att vattenledningar kommer by-
tas i samband med projektet.

Investeringar i nya utbyggnadsområden
Nedan redovisas de projekt som pågår och planeras i nya utbyggnadsområden. 
Ytterligare information kring de större projekten finns att tillgå på kommunens 
hemsida. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört 
med föregående års verksamhetsplan.
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Nya utbyggnadsområden Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan

(mnkr) budget tom 2017 2018 2019 2020 2021

Täby centrum 1 100,0 1 042,9 49,0 8,1

Hägerneholm S 148,0 87,3 11,5 9,0 9,0 2,0

Ullna strand Kanalkvarteren (etapp 2) 5,0 0,1 0,5 3,0 1,5

Arninge handelsområde och resecentrum 410,0 24,2 20,0 103,0 130,0 68,2

Roslags-Näsby 568,0 60,6 87,0 84,0 121,9 49,7

Täby Park (delbudget) + Stationär Sopsug 554,0 40,0 146,6 188,2 83,7

Rospiggen S 17,7 0,3 15,0 1,4

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-
Marknadsvägen 45,0 0,3 1,0 24,0 19,7

Ullna park (Ullnabacken) F 12,5 3,9 2,0 2,3 1,8 2,5

Infart industritomt Ullna park 5,0 0,0 0,0 0,0 2,5

Näsbypark, Jollen 4, Näsbypark 73:5 2,5 0,0 0,6 1,9

Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 
(Djursholmsvägen) 115,1 1,2 15,0 46,8 46,8 5,3

Sågtorp 2 (end förprojektering) 2,3 0,0 0,2 0,8 1,3

Skarpäng centrum inkl. Kv. Nyckelpigan 
(Planprogram) 4,0 0,7 2,0 1,3

Viggbyholm 74:2 mfl. 16,8 0,0 0,5 4,0 11,8 0,5

Strömmingen 1-7 N 2,0 2,0

Pentavägen 2,0 0,0 0,5 1,5

Pontonen N 2,0 2,0

Gripsvall N 2,5 0,5 2,0

Tillfällig Rekreationsanläggning Ullna Park N 5,0 5,0

Summa investeringar 245,3 448,7 532,0 214,4

N = Ny i verksamhetsplan 2019.
F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2018.
S = Slutkostnadsprognos är lägre än total projektbudget.

Täby centrum – avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). Åter-
stående arbeten är slutligt färdigställande av Attundafältet, Marstorget och Täby 
torg som beräknas vara klara 2018. Några mindre kompletterande arbeten beräk-
nas återstå 2019. Projektet finansieras delvis av gatukostnadsersättning och VA-
intäkter.
 
Hägerneholm – avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1 300 
bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga 
och bygga ut gator, VA och torg. Under 2019 kommer gång- och cykelanslutning 
till handelsområdet och resecentrumet samt garanti- och avslutningsarbeten ske. 
Slutkostnadsprognosen är lägre än total projektbudget. Projektet finansieras helt 
av gatukostnadsersättning och VA-intäkter.
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Ullna strand kanalkvarteren (etapp 2) – avser att möjliggöra bostäder, strandpark, 
strandpromenad och gator. Under 2019 sker kompletterande utredningar och för-
projektering. I verksamhetsplan 2019 ingår endast budget för utredningskostna-
der. Försäljningen av markområdet beräknas kunna inledas tidigast 2020. Projek-
tet finansieras av gatukostnadsersättning och VA- intäkter.
 
Arninge Handelsområde och Resecentrum – avser en utveckling av befintligt 
handelsområde samt byggandet av ett nytt resecentrum. Under 2019 sker ut-
byggnad av resecentrum, påbörjad byggnation i handelsområdet, förlängning av 
Måttbandsvägen samt byggnation av entrégata resecentrum, vissa arbeten för 
vatten- och avlopp och dagvattendamm. Projektet finansieras helt av markförsälj-
ning, gatukostnadsersättning, bidrag, medfinansiering, planintäkter och VA-intäk-
ter.
 
Roslags-Näsby – avser att skapa en stadsdel med uppförande av ca 1 400 bo-
städer, arbetsplatser och förskola. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplan 
tillsammans med exploatörer samt projektera för att möjliggöra kommunens ut-
byggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomför delar av 
infrastruktur inom och i anslutning till området. Under 2019 sker utbyggnad av de-
letapp 2, 3 och 4 inom groventreprenaden samt utbyggnad av kvarter 1. Projektet 
finansieras helt av markförsäljning, gatukostnadsersättning, bidrag, medfinansie-
ring, planintäkter och VA-intäkter.
 
Täby Park (delbudget) och stationär sopsug – avser att utifrån godkänd program-
handling möjliggöra byggande av bostäder och verksamheter för att skapa en at-
traktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram de-
taljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter samt planera 
och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till om-
rådet. I verksamhetsplanen ingår en delprojektbudget för åren 2018-2020. Täby 
park kommer att byggas ut i etapper. De två första detaljplanerna om ca 2 200 
bostäder och verksamheter vann laga kraft i januari 2018. Byggstart för mark- 
och VA-arbeten samt stationär sopsug beräknas från 2018 och framåt. Projektet 
finansieras av markförsäljning, gatukostnadsersättning, medfinansiering, planin-
täkter och VA-intäkter.
 
Rospiggen – avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra uppförande av ny 
simhall med tillhörande anläggningar samt kostnader för ledningsomläggningar. 
Under 2019 sker uppföljningsarbete av detaljplanen. Projektet finansieras delvis 
av planintäkter.
 
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen för gående och cyklister– 
avser att skapa en trafiksäker tillgänglighetsanpassad tunnel under Bergtorpsvä-
gen som ska ersätta befintlig trafiksignal samt en ny trafiksäker tillgänglighetsan-
passad tunnel under Stora Marknadsvägen till den nya simhallen. Ytterligare en 
målsättning är att binda samman kommunens cykelvägnät. Under 2018 och 2019 
sker utredning och projektering och under 2019 påbörjas utbyggnaden.
 
Ullna park (Ullnabacken) – avser prövning av möjligheter till utveckling av bo-
stadsbebyggelse och rekreationsanläggning vid Ullnabacken. Även möjligheter till 
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förskola prövas. I verksamhetsplan 2019 ingår budget för utredningskostnader. 
Utredningsbudgeten är utökad med 4,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2018 
vilket beror på ytterligare utredningar och behov av juridiska bedömningar. Under 
2019 sker fortsatt detaljplanearbete i samrådsskede. Projektet finansieras av 
kommande gatukostnadsersättning, planintäkter, VA-intäkter och eventuell kom-
munal finansiering av rekreationsanläggning som byggs ut etappvis. Se även nytt 
projekt, Tillfällig rekreationsanläggning Ullna park, nedan.
 
Infart industritomt Ullna park – avser utbyggnad av lokalgata vid Ullnabacken. Ut-
byggnaden aktualiseras i och med att försäljning av en av industritomterna skett 
för värmeverksändamål. Byggstart planeras efter genomförd avslutningsplan.
 
Näsbypark Jollen avser detaljplanearbete med syfte att möjliggöra uppförande av 
flerbostadshus (ca 200 lägenheter). Detaljplanearbetet blir klart under 2019. Pro-
jektet finansieras av extern fastighetsägare.
 
Näsby slott – avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar 
till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder, ett vård- och omsorgsboende 
samt förskoleverksamhet. En utveckling av pågående verksamheter för hotell- 
och konferensverksamhet i slottet och dess komplementbyggnader möjliggörs. 
Idrottshallen, bollplanen och äppelträdgården säkerställs för idrotts- respektive 
kulturändamål. Utbyggnaden pågår under 2019. Kommunen projekterar och byg-
ger ut allmänna platser men exploatören bekostar detta. Projektet finansieras hu-
vudsakligen genom planintäkter, gatukostnadsersättningar och VA-intäkter.
 
Sågtorp 2 – avser detaljplan för byggandet av nytt bostadskvarter med 400 - 500 
bostäder samt byggandet av en förskola i Roslags-Näsby. Planabete pågår under 
2018 och 2019. Projekt finansieras av planavgifter och gatukostnadsersättningar.
 
Skarpäng centrum – avser programarbete med utredningar och medborgardialog. 
Efter godkänt program kommer området att delas i flera detaljplaner som kommer 
att påbörjas tidigast under 2018. Under 2019 bedrivs fortsatt arbete med förpro-
jektering av park, gator och VA. Projektet finansieras delvis av planintäkter.
 
Viggbyholm 74:2 – avser framtagandet och prövning av detaljplan för att möjlig-
göra verksamheter och bostadsbebyggelse. Området är beläget sydost om Vigg-
byholms trafikplats. Under 2019 påbörjas utbyggnaden av området. Kommunen 
ansvarar för att ta fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projektera 
för att möjliggöra utbyggnad av allmänna anläggningar som bekostas av exploa-
tören. Projektet finansieras av markförsäljning, planintäkter, gatukostnadsersätt-
ningar och VA-intäkter.
 
Strömmingen – avser en utredningsbudget för detaljplanen och kompletterande 
åtgärder i genomförandeskedet. 2019 planeras detaljplanen att tas fram och an-
tas. Detaljplanen avser ett område lokaliserat vid Stockholmsvägen/Attundavä-
gen. Projektet finansieras av planintäkter.
 
Pentavägen – avser att pröva möjligheten att planlägga utmed Stockholmsvägen 
för en etappvis omvandling från verksamhetsområde till blandstad med verksam-
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het och handel i kombination. Projektet finansieras av planintäkter.
 
Pontonen – avser att ta fram detaljplan.  Tillsammans med kvarteret Spaken ska-
pas en välkomnade och attraktiv entré till området som länkar samman Hägernäs 
strand med resten av Hägernäs. Fastigheten ägs av kommunen. Projektet är nytt 
i VP19. Projektet finansieras av planintäkter.
 
Gripsvall – avser att planlägga området i Skarpäng för bostäder, förskola och 
skola. Under 2019 planeras planprogrammet att antas. Projektet är nytt i VP19. 
Projektet finansieras av planintäkter.
 
Tillfällig rekreationsanläggning Ullna park - På grund av den utdragna processen 
för avslutningsplanen av deponin har tidplanen för detaljplanen och rekreations-
området förskjutits. Med anledning av förseningen och det efterfrågade behovet, 
utreds nu möjligheten att anlägga en tillfällig skidanläggning på del av Ullnabac-
ken så snart som möjligt. Parallellt pågår arbetet med att finna lösningar för en 
permanent rekreationsanläggning se projekt Ullna park (Ullnabacken). En första, 
tillfällig backe, kommer till stor del utgöra en första etapputbyggnad av den per-
manenta anläggningen och på sikt inarbetas i den större anläggningen. I verk-
samhetsplan 2019 ingår budget för utredningskostnader.

Årliga anslag
Nedan redovisas de projekt som pågår inom kategorin årliga anslag. Projekten 
inom denna kategori har inga totala projektbudgetar då projektens karaktär är lö-
pande. Om inget annat anges i not är årens projektbudgetar oförändrade jämfört 
med föregående års verksamhetsplan.

 

Årliga anslag Not Prognos Likviditetsplan

(mnkr) 2018 2019 2020 2021

Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet 3,5 10,5 10,5 10,5

Belysning 10,5 14,0 14,0 14,0

Tillgänglighet F 3,0 4,0 5,0 5,0

Beläggning, reinvestering gata, brounderhåll 29,0 25,0 25,5 25,5

Trygghetsanslag 1,0 1,0 1,0 1,0

Återvinningskärl 0,9 0,9 0,9 0,9

Mindre stadsbyggnadsprojekt o renoveringsplaner N 4,0 4,0 4,0

Mindre projekt i befintlig miljö F 10,0 9,0 9,0 9,0

Investeringar VA F 19,6 22,0 22,0 22,0

Inventarier 1,0 1,0 1,0 1,0

Summa investeringar 78,5 91,4 92,9 92,9

N = Ny i verksamhetsplan 2019.
F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2018.

Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet – avser fortsatt reinvestering av lekplatser 
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och aktivitetsytor enligt lek- och aktivitetsplanen. Under 2019 planeras upprust-
ning av Vattentornsleken och Hasselleken, samt löpande mindre reinvesteringar 
på olika lekplatser och aktivitetsytor runt om i kommunen.
 
Belysning - avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa ökad trygghet, 
säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en ökad skönhet 
och stadsmässighet. Projektet innefattar även utbyte till mer energieffektiva ljus-
källor samt reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning. 
Projektet är en sammanslagning av tre olika belysningsprojekt där budgeten är 
oförändrad mot tidigare år.
 
Tillgänglighet – avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö så att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. 
Medel avsätts för tillgänglighetsanpassning i Grindtorpsparken, Klockstapelpar-
ken, Erikslundsparkens lekplats samt viktiga promenadstråk.
 
Beläggning, reinvestering gata och brounderhåll – avser att förbättra standarden 
på gångbanor och gator i kommunen samt underhåll av broar. Årets projektbud-
get är en sammanslagning av flera projekt och de beläggningskostnader för gata 
som tidigare medtagits i driftbudgeten. Total budget är oförändrad mot tidigare år.
 
Trygghetsanslag – avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den 
fysiska miljön tryggare. I projektet ingår tunnelupprustningar, som syftar till att gö-
ra Täbys gång- och cykeltunnlar tryggare genom olika fysiska åtgärder, t ex ge-
nom belysning och utsmyckning i enlighet med framtagen tunnelstrategi. Under 
2019 åtgärdas en till två tunnlar enligt tunnelstrategins prioriteringslista. Fysiska 
åtgärder genomförs efter genomförda trygghetsvandringar. Säsongsbelysning 
anläggs på olika platser runt om i kommunen.
 
Återvinningskärl – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt 
avfall. Kapitalkostnaderna (avskrivningar och ränta) från investeringen finansieras 
av avfallstaxan.
 
Mindre stadsbyggnadsprojekt och renoveringsplaner– avser till största delen re-
novering av detaljplaner och en mindre del avser oförutsedda detaljplaner och 
planerprogram.
 
Mindre projekt i befintlig miljö – avser en rad mindre projekt inom trafiksäkerhet 
och upprustning av park och gator m.m.
 
Investeringar i Vatten och Avlopp (VA) – avser investeringar i ledningar (dricks-, 
spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar och inventarier. 
Budgeten är utökad jämfört med verksamhetsplan 2018 vilket beror på ett ökat 
investeringsbehov på det befintliga VA-nätet. Verksamheten är avgiftsfinansierad 
och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Investeringar som görs fi-
nansieras av kommande års VA-taxa.
 
Inventarier – i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov förnya 
inventarier.
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Kultur- och fritidsnämnden
Investeringar inom kultur och fritidsnämnden under perioden 2019-2021 uppgår 
till 315,5 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt inom kultur och fri-
tidsnämndens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projekt-
budget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.

 

Investeringar Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan

(mnkr) Budget tom 2017 2018 2019 2020 2021

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck F 23,0 3,9 14,0 5,1

Hägerneholmshallen F 87,2 9,3 50,0 27,9

Ny simhall 402,0 14,1 33,0 70,0 119,0 124,5

Verksamhetsanpassningar 3,0 3,0 3,0

Upprustning konstgräsplaner och idrottsan-
läggningar 18,5 2,1 5,3 11,1

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler 5,0 2,0 3,0

Utredning Viggbyskolans idrottshall 2,0 1,0 1,0

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall F 2,0 0,0 2,0

Förberedande investeringsutredningar N 2,0 2,0 2,0

Friplass N 5,0 0,5 2,5 2,0

Utredning motorikhall N 2,0 2,0

Utredning Täby park idrottshall N 2,0 2,0

Inventarier 2,0 2,0 2,0 2,0

Justering* -39,5 -38,6

Summa investeringar 92,1 89,9 133,5

* Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på 
totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.
N = Ny i verksamhetsplan 2019. 
F= Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2018

 
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - ett parkeringsdäck vid Hägerne-
holmshallen byggs för att klara parkeringsplatskapaciteten och en konstgräsplan 
anläggs ovanpå och beräknas stå klar 2019. Total projektbudget utökas med 2,0 
mnkr jämfört med verksamhetsplan 2018. Ökningen av total projektbudget beror 
på fördyrande markarbeten.
 
Hägerneholmshallen - en idrottshall med läktarkapacitet byggs intill nya Hägerne-
holmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet planeras till 500 plat-
ser och beräknas stå klar 2019. Total projektbudget utökas med 9,2 mnkr. Ök-
ningen av total projektbudget beror på fördyrande markarbeten samt en del för-
ändrade förutsättningar jämfört med ursprunglig budget.
 
Ny simhall - arbetet med utformning av en ny simhall pågår och beräknas stå klar 
år 2022.
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Verksamhetsanpassningar - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid 
behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.
 
Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - konstgräsplaner och id-
rottsanläggningar rustas upp.
 
Upprustning och tillbyggnad fritidsgårdar och klubblokaler – fritidsgårdar och 
klubblokaler rustats upp.
 
Utredning Viggbyskolans idrottshall – avser utredning kring behov och möjlighet 
att placera en ny idrottshall på Viggbyskolans fastighet.
 
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – avser utredning över behov av idrotts-
hall.
 
Förberedande investeringsutredningar - projektet är nytt i verksamhetsplan 2019 
och avser investeringsutredningar för kommande projekt.
 
Friplass – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2019. Ytterligare en friplass plane-
ras i Täby. Friplassen är en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, 
bollspel och motorikträning. En friplassanläggning finns i dag intill Vallatorpsko-
lan. En populär och välanvänd anläggning för fysisk aktivitet och rörelse, vilket är 
ett prioriterat målområde. En utredning om lämpliga placeringar ska först genom-
föras innan beslut om genomförande tas. Näsby park och Gribbylund är särskilt 
intressanta placeringar.
 
Utredning motorikhall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2019. Budgeten avser 
tidig förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall i Erikslund. 
En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppgymnastik.
 
Utredning Täby park idrottshall – avser utredning över behov av idrottshall.
 
Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov för nya 
inventarier.

Socialnämnden
Investeringar inom socialnämndens verksamhetsområde under perioden 2019-
2021 uppgår till 43,3 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projekt-
budget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.
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Investeringar Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan

(mnkr) budget tom 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetsanpassningar 3,0 10,0 3,0 3,0

LSS servicebostäder 50,0 10,0 6,3 17,7

Förberedande investeringsutredningar N 1,0 1,0 1,0

Inventarier 3,0 5,0 5,0 5,0

Justering* -6,7 -8,0

Summa investeringar 15,6 18,7 9,0

* Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Ju-
steringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tids-
förskjutningar.
N = Ny i verksamhetsplan 2019. 

Verksamhetsanpassningar - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid 
behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.

LSS servicebostäder - projektet är nytt i verksamhetsplan 2019. Bostadsrätter 
som är under uppförande har anskaffats i Roslags Näsby.

Förberedande investeringsutredningar - projektet är nytt i verksamhetsplan 2019 
och avser investeringsutredningar för kommande projekt.
 
Inventarier - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov för nya 
inventarier.

Barn- och grundskolenämnden
Investeringar inom barn och grundskolenämndens verksamhet under perioden 
2019-2021 uppgår till 670,0 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt 
inom barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde. Om inget annat 
anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års verk-
samhetsplan.
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Investeringar Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan

(mnkr) budget tom 2017 2018 2019 2020 2021

Utredning kapacitetsökning Näsbypark-
skolan F 2,0 1,0 1,0

Ombyggnation Viggbyskolan 250,0 1,5 10,0 60,0 75,0 75,0

Ny skola och förskola Hägerneholm 336,0 39,4 200,0 96,6

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan F 152,0 22,0 15,0 60,0 40,0 15,0

Verksamhetsanpassningar 5,0 5,0 5,0

Utredning kapacitetsökning Ellagård och 
Skarpäng F 6,0 0,1 4,0 1,9

Utredning skola på Täby Park 8,0 4,0 4,0

Byängskolan utredning och rivning 15,0 2,0 13,0

Ombyggnad Näsbydalskolan F 145,0 6,0 100,0 39,0

Ombyggnad Skolhagenskolan och Mid-
gårdsskolan 335,0 2,0 10,0 115,0 100,0

Förberedande investeringsutredningar N 2,0 2,0 2,0

Utredning matsalar och tillagningskök N 2,0 2,0

Inventarier 5,0 20,0 10,0 10,0

Justering* -112,7 -85,8

Summa investeringar 262,8 200,2 207,0

* Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Ju-
steringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tids-
förskjutningar.
N = Ny i verksamhetsplan 2019.
F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2018.

 
Utredning kapacitetsökning Näsbyparkskolan – avser en utredningsbudget för att 
utreda behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyparksområdet.
 
Ombyggnation Viggbyskolan - för att tillgodose behovet av skolplatser i Viggby-
holm samt Täby Park planeras för en ny byggnad på Viggbyskolans skoltomt.
 
Ny skola och förskola i Hägerneholm - för att tillgodose behovet av skol- och för-
skoleplatser i Hägerneholm byggs Hägerneholmsskolan som beräknas stå klar 
2019.
 
Om- och tillbyggnad av Kyrkskolan - för att tillgodose behovet av skolplatser i Tä-
by kyrkby renoveras den gamla skolbyggnaden. Skolbyggnaden från 1969 er-
sätts med ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Total projektbudget utökas 
med 12,0 mnkr jämfört med VP 18. Ökningen beror på att budgeten indexregle-
rats från 2013 då ursprunglig budget togs. Projektet har fått en tilläggsbudget un-
der 2018.
 
Verksamhetsanpassningar - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid 
behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.
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Utredning Kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng - För att tillgodose komman-
de behov av skolplatser i Skarpäng, Ella gård och Västra Roslags Näsby plane-
ras utökningar.
 
Utredning av skola på Täby Park – avser en utredning för ny skola f-9, förskola 
samt idrottshall inom detaljplaneområdet hästen 2 (Täby Park)
 
Byängsskolan utredning och rivning – avser utredning och rivning av en del av 
Byängskolan.
 
Ombyggnation Näsbydal - Näsbydalskolan saknar godkänt inomhusklimat vilket 
kräver snara åtgärder. Delar av Näsbydalskolans huvudbyggnad och gymnastik-
sal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighetskrav. För att behålla skolans ka-
pacitet kommer paviljonger att installeras. Föreslagen budget innebär att pavil-
jongerna köps istället för att hyras. Detta för att i senare skede kunna använda 
dem vid andra byggprojekt där det krävs evakuering då detta är mer kostnadsef-
fektivt för kommunen.
 
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan - för att tillgodose behovet av 
skolplatser i Täby kyrkby planeras en expansion av Skolhagenskolan. Samtidigt 
byggs ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuerades under 2016 till pavil-
jonger. Kapaciteten på Skolhagen/Midgård utökas till 900 barn. Utredning av ka-
pacitetsbehovet pågår under 2019 utbyggnad påbörjas först år 2020.
 
Förberedande investeringsutredningar - projektet är nytt i verksamhetsplan 2019 
och avser investeringsutredningar för kommande projekt.
 
Utredning matsalar och tillagningskök – avser investeringsutredningar för kom-
mande projekt avseende om- och tillbyggnationer av matsalar och tillagningskök. 
Behovet ökar i takt med att skolornas kapacitet ökar.
 
Inventarier – avser inventarier till nya skolor och förskolor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investeringar inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under perioden 
2019-2021 uppgår till 17,3 mnkr. Nedan listas pågående och planerade projekt 
inom nämndens verksamhetsområde. Om inget annat anges i not är total projekt-
budget oförändrad jämfört med föregående års verksamhetsplan.
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Investeringar Not Total Utfall Prognos Likviditetsplan

(mnkr) budget tom 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetsanpassningar 1,0 3,0 3,0 3,0

Inventarier 1,0 1,0 1,0 1,0

Ängsholmsskolan ombyggnad N 11,0 11,0

Justering* -4,5 -1,2

Summa investeringar 10,5 2,8 4,0

* Justering - avser en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. 
Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av 
tidsförskjutningar.
N = Ny i verksamhetsplan 2019.  

Verksamhetsanpassningar - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid 
behov göra verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer.
 
Inventarier - i investeringsplanen avsätts årligen medel för att vid behov förnya in-
ventarier.

Ängsholmsskolan ombyggnad – flytt av verksamhet från Näsbypark till Grib-
bylund. Anpassning av lokaler för särskoleelever.
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Bostadsförsörjningsplanering för perioden 2019-2028

Inledning
Täby kommun är inne i ett skede av stark tillväxt och upplever en kontinuerlig be-
folkningsökning. En förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt i regionen är att 
tillgången till attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med behovet. 

Täby kommun redovisar nedan en plan för att skapa planeringsmässiga förutsätt-
ningar för bostadsbyggnation under perioden 2019-2028. Planen omfattar till viss 
del bostadsförsörjning enligt socialtjänstlagen eller i övrigt lokalförsörjning för 
kommunalt finansierade välfärdstjänster.

Bostadsförsörjningsplanering 2019-2028

I Täby finns strax under 28 000 bostäder enligt Statistiska Centralbyråns uppgif-
ter, varav drygt hälften utgörs av småhus. Under 2017 färdigställdes 650 bostä-
der jämfört med prognos om ca 470 bostäder. Under 2016 färdigställdes 500 bo-
städer jämfört med prognos om 414 bostäder. Under 2015 färdigställdes 187 nya 
bostäder jämfört med prognos om cirka 350 bostäder. Merparten (drygt 90 %) av 
nyproduktionen i Täby utgörs under de senaste åren av flerbostadshus helt i linje 
med kommunens målsättning om förtätning av den regionala stadskärnan Täby 
centrum-Arninge.

I tabell 1 anges takt för framtagande av detaljplaner för bostäder, med en bedöm-
ning av när bostäderna tidigast kan börja produceras. Täby har en genomsnittlig 
planeringstakt om cirka 1100 bostäder per år under den kommande tioårsperio-
den. Detta givet att detaljplaneprocessen löper enligt tidplan liksom att byggher-
rarna får tillträde till mark och övriga tillstånd. Dessutom ska marknadsförutsätt-
ningar finnas för produktionen så att byggherrarna fattar beslut om investering 
och byggnation. Redovisningen tar inte hänsyn till exempelvis risker för överkla-
ganden eller minskad efterfrågan på bostäder.
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Tabell 1: Tabell över genomsnittlig planeringstakt 2019-2028

Mot bakgrund av risker för påverkan på tidplaner tillämpar Täby kommun en pla-
neringsbuffert om cirka 15-20 %. Med en planeringstakt om i snitt cirka 1100 bo-
städer per år under tioårsperioden, bedöms i snitt ca 900 bostäder per år kunna 
stå färdiga för inflyttning. Detta bedöms bidra till att bostadsåtagandet i Sverige-
förhandlingen uppnås.

En bedömning av utbyggnadstakten ingår i kommunens befolkningsprognos som 
utgör underlag för planering av kommunal service och infrastruktur med mera. 
Täbys bostadsförsörjningsplanering tillsammans med naturlig befolkningstillväxt 
innebär att befolkningen bedöms öka med i genomsnitt över 2 260 personer per 
år under tioårsperioden till nära 93 000 personer. Detta motsvarar en genomsnitt-
lig befolkningstillväxt om drygt 2,8 % per år under tioårsperioden. 

Varierade boendeformer
I linje med målsättningar om att förtäta kring den regionala stadskärnan Täby 
Centrum och Arninge liksom i övriga stationsnära lägen, ökar andelen nybyggda 
flerbostadshus jämfört småhus sedan några år. Drygt 90 % av det totala antalet 
nytillkommande bostäder utgörs av flerbostadshus. Av dessa utgör cirka 15 % 
hyresrätt.
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Täby har deltagit i projektet Stockholm 6000+ med syfte att säkerställa en tillräck-
lig försörjning med studentbostäder. Projektet avslutades vid årsskifter 2017-
2018 och en slutrapport har tagits fram.  I Täby finns idag cirka 60 studentbostä-
der. Inom planeringsperioden 2019-2028 förväntas detaljplaner för ytterligare cir-
ka 280 studentbostäder tas fram och utöver det några ytterligare projekt med 
smålägenheter som också har unga som målgrupp.

En regelbunden avstämning mot kommunens lokalförsörjningsprogram sker för 
att avgöra behov av kommande markanvisningar för till exempel vårdboende och 
andra särskilda ändamål. Planeringsperioden omfattar i nuläget bland annat cirka 
275 platser i vårdboende.

Avslutade bostadsprojekt
De sista etapperna i kvarteret Mars (del av Täby centrum) samt de sista etapper-
na inom detaljplanen Stansen & Degeln har haft inflyttning under det gångna 
året. Därför finns projekten inte längre finns med i redovisningen. Kartredovisning 
och tabeller visar endast bostadsutbyggnad som inte är påbörjad. I textredovis-
ningen av bostadsprojekt nedan finns ett fåtal projekt utan numrering. De onum-
rerade projekten är inte heller redovisade i karta och tabeller. Det beror på att ut-
byggnaden av bostäderna har påbörjats före 2019 och att bostäderna beräknas 
bli inflyttningsklara under 2019. 

Beskrivning av bostadsprojekt under perioden 2019-2028
Här nedan beskrivs pågående bostadsprojekt i Täby, uppdelat per kommundel. 
En sammanställning av antalet bostäder framgår av tabell 1. Projektens geogra-
fiska lokalisering framgår av karta i bild 1.

TÄBY KYRKBY

1. Bylegård 37 (Jarlabankes väg)
Fastigheten Bylegård 37 ligger vid Jarlabankes väg 46-52 och ägs av privat fas-
tighetsägare. Planarbetet inleddes januari 2015 med syfte att möjliggöra utbygg-
nad av vårdverksamhet med 60 platser samt 20 lägenheter i form av trygghetsbo-
ende. Detaljplanen är antagen av Kommunfullmäktigen men har överklagats. 
Byggstart kan ske tidigast 2019.

2. Täbyberg (Täbybergsvägen)
Området, är beläget väster om Täby kyrkby och anges i kommunens översikts-
plan som ett möjligt område att pröva för småhusbebyggelse.
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3. Program för centrala Täby kyrkby
Ett utvecklingsprogram för att utreda hur Täby kyrkby kan förstärkas som stads-
delscentrum med bostäder och verksamheter har inletts med en medborgardia-
log.

ARNINGE-ULLNA
Arninge-Ullna kommer etappvis att omvandlas till ett blandat arbets- och bostads-
område med möjlighet att inrymma över 3 000 bostäder. Planering och utbygg-
nad kommer att pågå i många år och obebyggda fastigheter ägs främst av det 
helägda kommunala bolaget Täby Fastighets AB. Ett arbete med att ta fram en 
ny strukturplan har inletts. 

4. Företagskvarteren
Området omfattar det befintliga verksamhetsområdet i Arninge väster om Kund-
vägen. Målsättningen är en långsiktig utveckling och omvandling av området från 
ett renodlat verksamhetsområde till en mer blandad stadsdel. Industriverksamhet 
av störande karaktär eller som utgör risker för hälsa och säkerhet ersätts av kon-
tor, handel och bostäder. Bebyggelsen förtätas med utgångspunkt i befintligt ga-
tunät. Viktiga frågor är hur störningar och risker från befintliga verksamheter ska 
kunna begränsas och hur trafikfrågor ska lösas. 

Det är viktigt att poängtera att tidpunkterna för detaljplaneläggning och byggstart 
inom området är beroende av områdets fastighetsägare då omvandlingen avses 
ske på initiativ av nuvarande och framtida fastighetsägare. Viss omvandling från 
industri till kontor och handel inom området pågår för närvarande och ett bredare 
programarbete ska, om möjligt, inledas under 2018.

4. Ullna strand (Ullna allé)
Den första detaljplanen inom området omfattar Ullnasjöns sydvästra strand och 
möjliggör cirka 700 lägenheter liksom en förskola. Detaljplanen vann laga kraft i 
januari 2011. Mark för cirka 250 bostäder inom Skogskvarteren i väster har sålts 
och dessa bostäder är nu är utbyggda och inflyttade. För resterade del - Kanal-
kvarteren – pågår utredning och planering av de omfattande markarbeten som 
anläggande av kanal och kaj utgör. Markförsäljning och utbyggnad av allmänna 
anläggningar anpassas till den totala utbyggnadstakten i Arninge-Ullna.

4. Hägerneholm (Ullnavägen/Arningevägen)
Med Hägerneholm avses det område som är beläget väster om befintligt verk-
samhetsområde i Arninge och söder om Ullna strand. Hägerneholm bedömdes 
inledningsvis kunna rymma cirka 700 lägenheter i gruppbyggda hus och flerbo-
stadshus samt arbetsplatser. En markanvisningstävling genomfördes 2013 och 
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ett slutligt planförslag utvecklades tillsammans med byggherrarna som bl. a om-
fattar fler mindre lägenheter och resulterade i totalt cirka 1200 bostäder. Detalj-
planen vann laga kraft 2015 och parken och övriga allmänna anläggningar har 
färdigställts under 2016. Bostadsbyggherrarna inom etapp 1 fick tillträde till mar-
ken under 2016. Tillträde till etapp 2 har skett under 2017 och till etapp 3 under 
2018. Utbyggnad och inflyttning sker succesivt.

4. Ullna park (Slalomvägen)
I början av 2016 inleddes arbete med en detaljplan för minst 400 bostäder och en 
rekreationsanläggning för utomhusaktiviteter året runt med bland annat utförsåk-
ning. Parallellt med planarbetet genomförs en markanvisningsprocess.

4. Handelskvarteren och resecentrum (Kundvägen/Ullnavägen)
Med Handelskvarteren avses det befintliga handelsområdet på båda sidor, men 
främst öster om Kundvägen. Området blir den kommersiella kärnan i det nya Ar-
ninge-Ullna och ska utvecklas i riktning mot en mer blandad stadsbebyggelse där 
handeln fortfarande är dominerande, men som också har inslag av annan verk-
samhet och upp till cirka 500 bostäder. I projektet ingår Arninge resecentrum, en 
viktig pusselbit i den framtida utvecklingen med en ny station för Roslagsbanan 
och en bussterminal för regional och lokal busstrafik. Utbyggnad av Arninge rese-
centrum startar 2019 med målsättning att resecentret kan öppna 2021. För övriga 
handelsområdet pågår planläggning inom vissa delar.

GRIBBYLUND

5. Petunian 1 (Gribbylundsvägen/Löttingevägen)
Fastigheten Petunian 1 ägs av Täby Fastighets AB. Beslut om att upprätta en ny 
detaljplan för att möjliggöra cirka 100 lägenheter för vård- och omsorgsbostäder 
har fattats. Tidplanen stäms kontinuerligt av mot kommunens lokalförsörjnings-
program och behov av vård- och omsorgsplatser i kommunen.

6. Gribbylund 5:1 (Löttingelundsvägen)
Detaljplan som medger småskalig flerbostadsbebyggelse har antagits under 
2016. Byggstart för 32 bostadslägenheter planeras under 2019.

7. Spannen 22 (Trefaldighetsvägen/Kabeluddsvägen).
Positivt planbesked för planläggning för bostäder med ca 50 lgh lämnades 2016
Sökanden har föreslagit en bebyggelse som utgörs av tre huskroppar i 3-6 vå-
ningar, varav två av huskropparna är sammanbyggda. De bedöms inrymma ca 
50 lägenheter. Den lägre byggnaden är placerad mot Trefaldighetsvägen och 
den högre mot Kabeluddsvägen.
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Planarbetet bedöms kunna påbörjas 2019

8. Program för centrala Gribbylund
Ett utvecklingsprogram för att utreda hur centrala Gribbylund kan förstärkas som 
stadsdelscentrum med bostäder och verksamheter inleds under mandatperioden.

8. Slagbordet 1(Gribbylundsvägen)
Positivt planbesked lämnades 2016 för utveckling av fastigheten med bostäder, 
kontor och handel. En separat detaljplan kommer inte upprättas för fastigheten, 
den föreslagna förändringen kommer i stället att utredas i stadsutvecklingspro-
grammet för Gribbylunds centrum. 

LÖTTINGE

9. Löttinge 9:12 och 9:21(Löttingelundsvägen)
Planbesked för ny detaljplan med syfte att möjliggöra bostäder och handel läm-
nades 2015. Planarbete avses påbörjas under 2018 för att möjliggöra ca 26 bo-
städer, utbyggnad kan då preliminärt ske 2020-2021. 

VIGGBYHOLM

10. Viggbyholm 74:2 (Bergtorpsvägen)
Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Detaljplanen har antagits 
av kommunfullmäktige men är överklagad till Mark- och miljödomstolen. Hälften 
av planområdet omfattar mark som långt tillbaka överlåtits som gåva till kommu-
nen med särskilda villkor. Eftersom planläggning av gåvobrevsmarken är en för-
utsättning för att få till en bra boendemiljö ur bullersynpunkt har en förutsättning 
varit att Kammarkollegiet genom permutationsbeslut avgör om gåvobrevets villkor 
kan upphävas. Permutation har beviljats och antalet bostäder kan uppgå till cirka 
230. 

HÄGERNÄS

11. Hangarvägen 
Området är beläget öster om Hangarvägen i Hägernäs. Kommunen är markägare 
till området som i gällande detaljplan är utlagt som ett område för skyddsrum och 
garage. Denna del av detaljplanen är inte genomförd. Skyddsrum för områdets 
befintliga flerbostadshus har istället anordnats i byggnadernas källarvåningar. In-
till Hangarvägen föreslås nya punkthus. Angivet antal lägenheter om 50 är en 
grov uppskattning.
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I ett kommande detaljplanearbete får frågan om antal lägenheter preciseras, 
bland annat beroende på hur parkeringen kan lösas. Detaljplanearbetet bedöms 
kunna starta under 2023 med byggstart kring 2026.

Spaken 1 och 2 (Sjöflygvägen/Sjökårsvägen)
Kommunen sålde i samband med antagandet av detaljplanen 2015 sin andel av 
marken till privat fastighetsägare som ska uppföra 136 hyresrätter vid infarten till 
Hägernäs. Bostäderna är under uppförande och inflyttning sker succesivt 2018-
2019. 

12. Fenan 1 och Flygkompassen 1mfl (Sjöflygvägen)
Två positiva planbesked har lämnats för flerbostadsbebyggelse och verksam-
hetslokaler. Planbeskeden lämnades 2014 respektive 2017. Områdena kan plan-
läggas var för sig eller eventuellt gemensamt. Områdena bedöms tillsammans in-
rymma 250-400 bostäder. Planläggning bedöms i dagsläget kunna inledas så att 
en byggstart för bostäder möjliggörs under perioden 2021-2024. Ett samlat grepp 
behöver tas vad gäller utvecklingen av Hägernäs. Detta för att säkerställa att om-
rådet når den stadsmässiga utveckling som krävs för att på ett långsiktigt och 
hållbart sätt bidra till Täbys utveckling och viktiga strategiska frågor klaras ut på 
ett tidigt stadium. 

NÄSBY PARK

13. Näsby slott (Djursholmsvägen)
Arbete med en detaljplan för det privatägda området kring Näsby slott inleddes 
med en medborgardialog under hösten 2015. Projektet omfattar en varsam ut-
veckling av slottsområdet, omvandling av befintliga kaserner till seniorbostäder 
och ytterligare tillskott med bostadsbebyggelse med runt 210 bostäder, 120 seni-
orbostäder samt en byggrätt for ett vård- och omsorgsboende (54 rum).  Detalj-
planen har under sommaren 2018, vunnit lagakraft efter att prövningstillstånd inte 
lämnats av Mark- och Miljööverdomstolen. Kommunen arbetar just nu med pro-
jektering av allmänplats och planerar att kunna gå ut med en upphandling för ent-
reprenad kring årsskiftet. Produktionsstart av allmän plats beräknas till mars 
2019.

14. Tornugglan 1(Näsby allé)

Planbesked lämnades 2018. Planarbetet syftar till att möjliggöra särskilt boende 
(vård- och omsorgsboende och mellan bostäder (senior- eller trygghetsbostäder) 
som användning för fastigheten. Nettotillskottet av bostäder förväntas bli 61 lgh i 
vård- och omsorgsboende och 44 lgh i form av mellanbostäder. Planarbetet in-
leds under 2019. 
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15. Jollen 4 och Näsbypark 73:5(Kuttervägen/Centralvägen) samt
 Fregatten 7 (Fregattvägen)
Positivt planbesked för Jollen 4 m.fl. lämnades 2013 för ett projekt som omfattar 
flerbostadshus med ca 200 lägenheter. Positivt planbesked för Fregatten 7 har 
lämnats 2017 för ett projekt som omfattar ca 300 bostäder som föreslås uppföras 
i olika bostadsformer såsom stadsvillor, parhus och flerbostadshus. Den nya be-
byggelsen blir ett komplement till befintlig bebyggelse och bidrar till en ny plats-
bildning vid korsningen Fregattvägen/Centralvägen. Delar av bebyggelsen fö-
reslås placeras vid Centralvägen för att bidra till en mer stadsmässig huvudgata. 
Projekten kan planläggas gemensamt, alternativt var för sig, och bedöms kunna 
påbörjas vid årsskiftet 2018/2019. Markägarna har önskemål om ytterligare bo-
stadsexploatering. Exploateringsgraden har ifrågasatts av kommunen som beslu-
tat en inriktning med lägre exploateringsgrad.

16. Program för centrala Näsby park
Ett utvecklingsprogram för att utreda hur centrala Näsby park kan förstärkas som 
stadsdelscentrum med bostäder och verksamheter inleds under 2019.

TÄBY CENTRUM

17. Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna
Arbete med en fördjupning av översiktsplanen för centrala Täby pågår. Projektet 
ska resultera i en verksamhetsövergripande och långsiktig inriktning för markan-
vändning och samhällsbyggande i Täbys stadskärna. Inriktningen är att utveckla 
Täbys centrala delar till en stadsmässig och långsiktigt hållbar regional stadskär-
na, med syfte att möjliggöra för fler bostäder, verksamheter och servicefunktioner 
än vad översiktsplanen anger. Planen förväntas antas 2019.

18. Täby park (Galoppfältet)
Under 2015 antogs program för minst 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbets-
platser på det tidigare Galoppfältet. Etappvis och parallell planläggning och ut-
byggnad att sker under minst 20-30 år framöver. Projektet omfattar flera större in-
frastrukturkopplingar till omgivningen liksom etablering av en stor stadspark. De 
två första detaljplanerna inom området har nu vunnit laga kraft. Utbyggnad av all-
männa anläggningar och av de första bostäderna har påbörjats under 2018.

19. Storstugan (Tibble 9:1, Åkerbyvägen)
Initiativ till eventuell förtätning med uppemot 400 lägenheter har tidigare tagits av 
markägaren Brf Storstugan. Frågan utreds inom arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen.
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20. Marknaden 1 (Biblioteksgången)
Arbete med detaljplan för att utöka byggrätt vid befintligt närsjukhus och äldrebo-
ende till att även omfatta seniorbostäder, studentbostäder, handel och kontor. 
Planläggning bedöms i dagsläget kunna inledas 2019.

21. Strömmingen 1-7 (Stockholmsvägen)
Planbesked har lämnats. Ny detaljplan med syfte att pröva bostadsbebyggelse 
med ca 350-420 lägenheter. Omfattningen av antalet bostäder och yta för verk-
samheter bör utredas vidare under planarbetet för att kunna säkerställa goda bo-
endemiljöer och en bra blandning av bostäder och arbetsplatser inom området. 
Planläggning har inletts under 2018 och en byggstart för bostäder bedöms kunna 
möjliggöras under perioden 2021-2022.

22. Fuxen 5 och 6 (Kemistvägen)
Planbesked har lämnats. Ny detaljplan med syfte att pröva bland annat bostads-
bebyggelse. Omfattningen av antalet bostäder och yta för verksamheter bör utre-
das vidare under planarbetet för att kunna säkerställa goda boendemiljöer och en 
bra blandning av bostäder och arbetsplatser inom området. Bedömningen vilar 
på att inriktningen för Åkerby verksamhetsområde som finns i samrådsförslaget 
till FÖP för Täby stadskärna ligger kvar i den FÖP som sedan antas av kommun-
fullmäktige. Inriktningen innebär att Åkerby verksamhetsområde omvandlas till 
blandstad med bostäder, arbetsplatser och offentliga funktioner. Detaljplanearbe-
tet inleds med upprättandet av ett program alternativt en förstudie för Åkerby 
verksamhetsområde. Detaljplanearbete kan tidigast påbörjas 2020.

22. Åkerby 8 (Kemistvägen)
Positivt planbesked lämnades i november 2017. Detaljplanearbete inleds med 
upprättande av program/ förstudie av Åkerby verksamhetsområde, se text ovan 
om Fuxen 5 och 6 

22. Åkerby 2,4,12 och Fuxen 3 )(Kemistvägen) 
Positivt planbesked lämnades i november 2017. Detaljplanearbete inleds med 
upprättande av program/ förstudie av Åkerby verksamhetsområde, se text ovan 
om Fuxen 5 och 6 

23. Solen 1(Näsbydalsvägen)
Positivt planbesked lämnades i november 2017. Avser detaljplan i syfte att möj-
liggöra bostäder samt verksamheter förenliga med bostäder inom fastigheten. 
Antagande av ny detaljplan bör föregås av en antagen fördjupning av översikts-
planen för Täby stadskärna så att det finns stöd i översiktsplan för stadsutveck-
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ling i området. Den privata fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten till ett 
område med ca 400-700 bostäder kombinerat med verksamhetsyta. Detaljplane-
arbete bedöms kunna påbörjas 2022.

ROSLAGS-NÄSBY

24. Sågtorp 2 (Ytterby skolgränd)
Projektet omfattar totalt cirka 450 mindre bostadsrättslägenheter och studentbo-
städer/forskarbostäder med hyresrätt. Inom området ska även en förskola för cir-
ka 100 barn och ca 5000 kvm BTA kontor inrymmas, liksom eventuellt andra 
verksamheter som kan kombineras med bostäder. Tidplan för detaljplanearbetets 
avslut är i dagsläget osäker.  

Sågtorp 3 (avstyckad ny fastighet: Sågtorp 5, Näsbyvägen)
Projektet omfattar cirka 140-150 smålägenheter på samma fastighet som Scan-
dic Hotell. Byggstart har skett under 2018.

Roslags-Näsby 29:1 (Kanalvägen)
Projektet omfattar cirka 45 seniorbostäder. Detaljplanen har vunnit laga kraft och 
inflyttning beräknas ske i början av 2019.

25. Västra Roslags-Näsby (Stationsvägen)
Projektet avser området söder om Centralvägen mellan Roslagsbanan och 
Stockholmsvägen. Täby kommun äger området som bedöms kunna inrymma cir-
ka 1 400 bostäder i flerbostadshus och radhus liksom verksamhetslokaler. Detalj-
planearbete har genomförts i samråd med de byggherrar som vann markanvis-
ningstävlingen 2014 och detaljplanen antogs av kommunfullmäktige under hös-
ten 2017 men är överklagad. Byggstart för bostäder bedöms kunna ske under 
2019 för del av området, så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggnad av 
bostäder planeras ske parallellt med utbyggnad av kommunaltekniska anlägg-
ningar.

26. Pentavägen
Ägarna till ett antal fastigheter i anslutning till Pentavägen inkom 2011 med en 
förfrågan om upprättande av detaljplan. Fastighetsägarna önskar utveckla områ-
det med ca 700-1000 bostäder kombinerat med verksamhetsyta. En förstudie 
över området slutfördes 2015 och planarbete väntas kunna påbörjas 2019. De-
taljplanen skall tas fram parallellt med kommunens arbete med en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för den centrala stadskärnan samt anpassas för att samspe-
la med utvecklingen av Åva-Tibbletriangeln.
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27. Kardborren 13 (Östra Banvägen/Sågtorpsvägen)
Positivt planbesked har lämnats 2017. Projektet omfattar ett tillskott med flerbo-
stadsbebyggelse på befintlig markparkering med ca 100 lägenheter. Den nya de-
taljplanen ska även möjliggöra skola, vård, kontor och handelsverksamhet. Plan-
läggning kan påbörjas efter det att en förstudie genomförts för östra Roslags-
Näsby. Förstudien bedöms kunna påbörjas tidigast 2020.

28. Roslags-Näsby 6:2 m.fl. (Mosstorpsvägen)
Positivt planbesked har lämnats under 2018. Detaljplan med syfte att möjliggöra 
för bostäder (ca 130). Planläggning kan påbörjas efter det att en förstudie ge-
nomförts för östra Roslags-Näsby. Förstudien bedöms kunna påbörjas tidigast 
2020. 

ELLA GÅRD

29. Trädgårdsmästaren 1 och 2 samt Tråget 14 (Ellagårdsvägen)
Positiva planbesked för utvecklingen av fastigheterna har lämnats 2016. En ge-
mensam plan- och genomförandeprocess föreslås och projekten innebär en om-
vandling till bostäder med blandad bebyggelse med både gruppbyggda småhus 
och flerbostadsbebyggelse. Exploateringsgrad och antal bostäder utreds vidare 
under detaljplaneprocessen. Planarbetet bedöms kunna påbörjas 2019.

SKARPÄNG

30. Program för centrala Skarpäng inkl. kv Nyckelpigan (Ljungmyrsvägen)
Utvecklingen av Skarpängs centrum utgår från det politiska målet att formulera 
utvecklingsprogram för lokalt stadsdelscentrum. En av de privata fastighetsägar-
na har för avsikt att utveckla bostäder och verksamheter i kvarteret Nyckelpigan. 
Här har också påtalats ett behov av att se över skollokaler och att integrera dem 
med centrumutvecklingen. Antalet lägenheter är osäkert och prövas inom ramen 
för programmet och i därefter följande detaljplan(er). Även en trafikutredning be-
höver göras.

31. Viveln 102 m.fl. (Fjätursvägen/Täbyvägen)
Detaljplanearbete för cirka 55 bostäder i korsningen Fjätursvägen-Täbyvägen på-
börjades i början av 2016. Detaljplanen har vunnit laga kraft under 1918. Bygg-
start bedöms kunna ske under 2019. Privat fastighetsägare.

32. Bromsen 11 (Täbyvägen)
Planläggning inleddes 2016 med ett detaljplaneprogram för fastigheten Bromsen 
11, Täbyvägen 27. Programmet visar en möjlig utveckling av området med ca 
120 bostäder i form av radhus och bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. I 
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planarbetet ska hänsyn tas till spårreservat för framtida tvärspårväg (Solna – 
Roslags Näsby). Även en trafikutredning behöver göras. Byggstart bedöms tidi-
gast kunna ske 2020.

33. Gripsvall (Täbyvägen/Fjätursvägen)
En utredning, i kombination med en dialog med invånare och företagare, om ut-
veckling av Gripsvallsområdet inleds under 2018 i syfte att förstärka den gröna ki-
len, skapa en grön entré samt kunna bygga längs Täbyvägen och Fjätursvägen 
med villor och radhus. Efter avslutad medborgardialog och genomförd trafikutred-
ning kan ett planprogram påbörjas. 
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Tabell 1: Tabell över genomsnittlig planeringstakt 2019-2028
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Bild 1: Karta över projekt för bostadsproduktion 2019-2028
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