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Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Verksamhetsplanen innehåller kommunfullmäktiges mål och indikatorer till nämnder
och de kommunala bolagen samt budget för år 2018 med plan för åren 20192020 samt investeringsplan för åren 2018-2020.
Utgångpunkten för verksamhetsplan 2018 (VP18) är Kommundirektörens förslag
till verksamhetsplan 2018. Därutöver har följande förändringar gjorts:




Investeringsplanen har justerats till följd av ytterligare genomgång.
Volymerna inom social omsorg har justerats utifrån utfallet hittills under
2017.
Avgifterna för 2018 inom respektive verksamhet har lagts in.

Resultatbudgeten har även justerats utifrån:
 ny skatteunderlagsprognos per september
 ytterligare statsbidrag enligt regeringens budgetproposition
 ökade kostnader för persontransporter
 kända markintäkter
 beräknade kostnader för Sverigeförhandlingen

Inledning
Täby kommun befinner sig, liksom övriga Stockholmsregionen, fortsatt i en
mycket expansiv period av tillväxtarbetet som spänner över många områden.
Nya spännande bostadsområden planeras. Befolkning och arbetstillfällen kommer att öka. Inflyttning av personer i yrkesverksam ålder medför ökade skatteintäkter, men också ökade anspråk på offentligt finansierade välfärdstjänster och
infrastruktur.
En av målsättningarna med Täbys tillväxtarbete är att kommunen även framgent
ska kunna erbjuda kommuninvånarna välfärdstjänster med hög kvalitet. Det ställer krav på ett strategiskt arbete med verksamhets- och tjänsteutveckling i kombination med effektiviseringar och fortsatt god ekonomisk hushållning.
Kommunen ska utveckla digitaliseringsarbetet och sträva efter att bli en mer effektiv, smart och hållbar kommun genom att se digitaliseringens möjligheter
nämndövergripande.

Nyanlända
Sysselsättning i form av arbete och utbildning är fortsatt viktiga förutsättningar för
alla invånare beroende av ålder och tid i livet. Detsamma gäller för de nyanlända
personer som har kommit och fortsättningsvis kommer till Täby enligt den nya bosättningslagen.
Kommunens förmåga att tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet
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omgående erbjuda någon form av sysselsättning/praktik/arbetsträning/språkpraktik kommer att vara helt avgörande för en lyckad framtida integration. Adekvata
insatser i förskola, grundskola och gymnasium kommer att bidra till att arbete eller högre studier blir möjliga val för nyanlända barn och ungdomar 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 sitt liv i Sverige och Täby.
Kommunen deltar i en rad integrationsfrämjande projekt initierat på nationell nivå
där civilsamhället är en viktig aktör. Kommunen tillgodoser även behovet av mötesplatser och bidrar därmed till att frivilliga insatser möter de behov som finns
kopplat till mottagande av nyanlända.
Kommunen kommer fortsättningsvis att säkerställa att det tillfälliga boendet på
Kemistvägen 30 för personer som har fått uppehållstillstånd även innehåller integrationsfrämjande verksamheter.

Den politiska beslutade inriktningen
Utgångspunkten för planeringsunderlag 2018 och kommande år är en kommun
med fortsatt god livsmiljö för invånarna. God hushållning samt ordning och reda i
ekonomin ska vara kännetecken för Täby. En hållbar tillväxt och en växande befolkning är prioriterat. I några punkter lyfts bland annat följande.






Individens behov av valfrihet ska tillgodoses. Kvaliteten ska vara hög i
kommunens gemensamt finansierade verksamheter och förskola, skola
och äldreomsorg, välfärdens kärna, ska prioriteras.
Mandatperioden ska kännetecknas av ordning och reda i kommunens gemensamma ekonomi. Täby kommun ska ha en stabil ekonomi.
Den politiska utgångspunkten är att Täby ska ha Sveriges bästa integration. Den stora utmaningen är att få fram bostäder för de nyanlända som
erhållit uppehållstillstånd och som kommer till Täby. Nyanlända med uppehållstillstånd ska snabbt komma i arbete. För det krävs olika samverkande insatser. En god utbildning med fokus på att lära sig svenska språket är en viktig utgångspunkt för att snabbt etablera sig i det svenska
samhället. När etableringsfasen är över ska de nyanlända själva ordna
boende. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka bidragsberoende.
Kommunen är inne i en period av stark utveckling i form av bostadsbyggande, utvecklad kollektivtrafik. och investeringar i skolor, förskolor och
vård- och omsorgsboenden, simhall mm. Prioriteringar måste därför göras
såväl bland övriga investeringsbehov som bland verksamhetsutvecklingsinsatser. Möjligheterna för privata aktörer att starta och driva verksamheter ska finnas och därmed minskar kommunens ensidiga ansvar för
investeringar i välfärdssektorn.

Den politiska majoritetens prioriteringar för mandatperioden finns redovisad i sin
helhet i inledningen av verksamhetsplan 2015 (VP 15). I verksamhetsplan 2016
och i verksamhetsplan 2017 ingår kompletteringar.
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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 1- 2 år eller 4 år
Enhetsmålen 1 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 utförarare

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



Kvalitetsfrågor som innebär att
o sätta dem vi 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 hushållning 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 genomförd verksamhets resultat
o dra slutsatser av befintligt underlag som möjliggör alternativa sätt
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o


att lösa nuvarande uppgifter med nya arbetsmetoder eller att föreslå nya uppdrag och fasa ut befintliga för att uppnå ökad effektivitet
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 verksamhetsområdenas dagliga insatser till en lugnare och tryggare kommun
o Fokusområdet för Trygg i Täby år 2018 är det tobaksförebyggande
arbetet

Ekonomi
Utgångsläget för den ekonomiska bedömningen i VP 18 är i stort sett densamma
som i verksamhetsplan 2017 (VP 17). Täby står inför en fortsatt utmaning vad
gäller den kommunala ekonomin, inte minst eftersom att läget för fastigheter och
kollektivtrafikutvecklingen är överhettad och osäker på samma gång. Kommunen
behöver ta höjd för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen till följd av tillväxtarbetet. Kommunen står fortsatt för ett ökat ansvar för nyanlända.
Verksamheterna har de senaste åren redovisat stora överskott i förhållande till
budget vilket är en bra förutsättning för det fortsatta tillväxt- och utvecklingsarbetet i kommunen.
För att de finansiella målen ska nås under planperioden måste ett utrymme
skapas inom respektive nämnd/styrelse för att klara tillkommande kostnadsökningar, utöver de som ingår i budget för 2018. Nämnderna har kompenserats för
volymökningar och kapitalkostnader och övriga kostnadsökningar på mellan en
till två procent. Effektiviseringar genomförs på delegation, organisationsförändringar beslutas vid behov enligt delegationsordning.
Finansiella mål
Kommunens långsiktiga finansiella mål innebär att kommunens resultat ska
uppgå till två procent av skatteintäkterna (netto) samt att skattefinansieringsgraden1 av investeringar ska överstiga 30 procent under planperioden. I VP 17 har
ytterligare ett finansiellt 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 innebära behov av nyupplåning och därmed ökade kapitalkostnader. Investeringarna
är en förutsättning för att Täby ska växa. Det finansiella utrymmet som skapas
genom att det finansiella målet uppnås ska ses som ett minimum för att begränsa
behovet av nyupplåning.

1

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 budget och plan för perioden för åren 2018-2020 uppnås inte två procentsmålet för 2018. Det beror på att budgeten innehåller engångskostnader för Sverigeförhandlingen där Täbys del av kostnaderna budgeteras till sin helhet 2018
med indexuppräkningar för åren 2019 och 2020. Regeringen kommer att fatta beslut under 2018. Eftersom budgeten också innehåller stora intäkter för markförsäljning 2018 kan en stor del av kostnaderna täckas av dessa intäkter.
Det kommer därför att krävas fortsatt god budgetdisciplin och att kostnadsökningarna minimeras. För att tvåprocentmålet ska uppnås behöver det årliga resultatet
uppgå till ca 70 mnkr.
Under planeringsperioden understiger skattefinansieringsgraden 30 % för år
2018 enligt budget, för åren 2019-2020 uppnås målen enligt budget.
Finansiella mål

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

Resultat i procent av skatteintäkterna (netto)
-

4%

6%

Årets resultat enligt KL:s balanskrav i procent av skatteintäkterna

1%

2%

2%

Årets resultat efter avsättning i procent av skatteintäkterna

1%

1%

1%

12 %

34 %

40 %

Årets resultat i procent av skatteintäkterna

Skattefinansieringsgrad av investeringar*
* beräknad på årets resultat före balanskrav

En översyn har genomförts av den kommunala redovisningslagen. Bland annat
föreslås att regleringen av pensionsredovisningen ska förändras. Förslaget innebär att alla pensionsförpliktelser ska redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen (fullfonderingsmodellen). En eventuell övergång till fullfonderingsredovisning kommer att ställa nya krav på den ekonomiska styrningen. Detta genom att den redovisade förmögenheten minskar, när hela pensionsskulden lyfts
in i balansräkningen. Vidare krävs, för att klara av kommande pensionsutbetalningar, högre resultatnivåer än tidigare. Genomförs förslaget föreslås därför kommunens finansiella mål ses över i arbetet med förslag till verksamhetsplan 2019
(VP 19).
Resultatbudget 2018 och plan 2019-2020
Resultatbudget framgår av nedanstående sammanställning. Resultatet innehåller
en utdelning från bolagen med 20 mnkr årligen från och med 2018. Enligt budgeten uppgår det budgeterade resultatet före balanskrav för år 2018 till minus
100 mnkr. För åren 2019 - 2020 uppgår det budgeterade resultatet till 147 mnkr
respektive 249 mnkr. Efter justering enligt balanskrav uppgår resultatet till 45
mnkr 2018 och för åren 2019 och 2020 till 65 mnkr respektive 68 mnkr.
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Resultaträkning

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2018

2019

2020

Nämndernas nettokostnader

-3 497

-3 639

-3 791

338

361

378

28

35

31

-169

-173

-179

24

24

24

769

100

200

Medfinansiering infrastruktur

-914

-18

-18

Avskrivningar

-218

-234

-253

-3 640

-3 544

-3 609

3 828

3 980

4 165

Finansnetto

-3

-11

-18

Utdelning

20

20

20

205

444

557

-447

-451

-476

11

33

50

7

0

0

11

8

5

113

113

113

-100

147

249

-769

-100

-200

914

18

18

45

65

68

-25

-25

40

43

Avgår interna kostnader
Gatukostnadsersättningar (periodiserade)
Pensionskostnad
Maxtaxa
Försäljning anläggningstillgångar

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter, brutto

Resultat efter skatteintäkter (brutto) och finansnetto
Statlig utjämning, struktur
Regleringsbidrag*
Införandebidrag
Övriga bidrag från staten
Kommunal fastighetsavgift
Årets resultat
Balanskravsutredning
Realisationsvinster
Medfinansiering infrastruktur
Årets resultat enligt KL:s balanskrav
Avsättning till kommande infrastruktursatsningar
Årets resultat efter avsättning

45

*Regleringsbidraget fördelas mellan kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare.

Följande förutsättningar ingår i resultatplanen enligt VP 18:
 Skatteintäkterna är beräknade enligt SKL:s prognos (september 2017) avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden
 Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från
KPA (juni 2017).
 Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste utfallsprognosen (september 2017).
 Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den senaste investeringsplanen (september 2017).

10(92)
2017-11-06



Volymförändringar för åren 2018-2020 är beräknade enligt befolkningsprognosen per mars 2017.

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av nämndernas nettokostnader
för planperioden. Nettokostnaderna för 2018 planeras öka med 165 mnkr jämfört
med budget 2017, vilket är 5 % mer än 2017. Ökningen beror främst på ökade
volymer (brukare, barn och elever) inom socialnämnden, barn- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Därutöver har nämndernas anslagsramar räknats upp för ökade kostnader. I budgeten finns också med
ökade kostnader för avskrivningar och räntor i takt med att investeringarna ökar.
Nettokostnader per nämnd

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

Kommunstyrelsen

-129,9

-148,4

-154,2

-158,4

-159,3

Stadsbyggnadsnämnden

-223,7

-236,6

-241,9

-254,7

-267,6

Lantmäterinämnden

-1,4

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

Södra Roslagens Miljö- och
hälsoskyddsnämnd

-6,0

-6,0

-6,2

-6,4

-6,6

-125,6

-132,0

-136,0

-145,1

-160,3

Socialnämnden

-1 033,9

-1 110,3

-1 160,8

-1 207,0

-1 262,8

Barn- och grundskolenämnden

-1 356,6

-1 398,4

-1 468,6

-1 516,3

-1 559,7

-270,3

-294,6

-323,7

-345,5

-369,6

-2,9

-3,0

-3,0

-3,1

-3,1

-3 150,3

-3 331,8

-3 496,9

-3 639,0

-3 791,5

Kultur- och fritidsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa nämnder
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Investeringar
Investeringsplanen omfattar investeringar på drygt 3 300 mnkr under planeringsperioden 2018-2020. Investeringsplan per nämnd redovisas i slutet av dokumentet.
Investeringar

Utfall

(mnkr)

2 016

2017

2018

2019

2020

Kommunstyrelsen

259

272

64

61

87

Stadsbyggnadsnämnden

237

340

488

517

533

Kultur- och fritidsnämnden

31

48

90

129

172

Socialnämnden

41

25

29

25

11

Barn- och grundskolenämnden

72

69

288

396

445

0

22

3

2

2

640

774

961

1 130

1 250

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Summa investeringar

Likviditetsplan

Finansiering och likviditet
Kommunen hade vid utgången av år 2016 en långfristig låneskuld på 1 050 mnkr.
Under perioden 2018-2020 ökar investeringsvolymen. En del av ökningen kan
täckas av intäkter från markförsäljning, vilket innebär att nyupplåning och låneskulden bedöms öka med ca 450 mnkr under perioden 2018-2020.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
(mnkr)
Årets resultat

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

-100

147

249

Avskrivningar

200

234

253

Avsättningar

39

39

39

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

0

0

0

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

0

0

0

157

419

541

-961

-1 128

-995

-961

-1 128

-745

330

347

4

0

300

150

1135

62

301

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

0

0

0

Ökning (-) eller minskning (+) kortfristiga placeringar

0

0

0

804

709

455

Årets kassaflöde

0

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

0

Justeringar för ej likvidpåverkande poster

Övriga justeringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning (+) eller minskning (-) koncernkontokredit
Ökning (+) eller minskning (-) utlämnade lån
Ökning (+) eller minskning (-) av långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Balansräkning
Balansräkning
(mnkr)

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

6107

7 001

7 444

Finansiella anläggningstillgångar

85

85

85

Summa anläggningstillgångar

6 192

7 086

7 829

Bidrag till statlig infrastruktur

37

37

37

Omsättningstillgångar
Lager

1

1

1

Fordringar

381

381

381

Kortfristiga placeringar

620

620

620

Summa omsättningstillgångar

0
1 002

0
1 002

0
1 002

SUMMA TILLGÅNGAR

7 231

8 125

8 868

3 032

3 179

3 428

-100

147

249

422

461

499

0

0

0

422

461

499

Långfristiga skulder

3 097

3 806

4 260

Kortfristiga skulder
Summa skulder

680
3 777

680
4 486

680
4 940

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

7 231

8 125

8 868

Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
därav periodens resultat
Avsättningar
Avsättning för pensioner och särskild löneskatt
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
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Skatteunderlagsprognos
Regeringens budgetproposition 2018
Den 20 september presenterade regeringen höständringsbudgeten för 2017 och
2018 års ekonomiska budgetproposition. En del av regeringens satsningar i budgetpropositionen betalas ut till kommunerna som generella statsbidrag via det
kommunalekonomiska utjämningsanslaget och andra delar är riktade statsbidrag.
Nedan redovisas Sveriges kommuner och landstings (SKL) sammanfattning av
några av regeringens satsningar:











Ökade resurser till välfärden tillförs de generella statsbidragen med 3,5
miljarder 2019 och 7 miljarder från år 2020 (utöver de redan tidigare välfärdsmiljarderna).
425 miljoner införs som bidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet, via s.k.
extratjänster.
En miljard riktas till skolområdet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling år 2018, år 2019 riktas 3,5 miljarder och år 2020 riktas 6 miljarder
500 miljoner riktas som en jämlikhetspeng till skolan år 2018.
500 miljoner riktas till socioekonomiskt eftersatta kommuner.
Ytterligare 250 miljoner till förstärkt bemanning inom den sociala barnoch ungdomsvården.
Stimulansmedel om 350 miljoner införs för att öka motivationen att delta i
daglig verksamhet.
300 miljoner satsas för gratis simskola och ytterligare 250 miljoner för avgiftsfria aktiviteter för barn under skollov (200 finns redan i år).
Anslaget för krisberedskap höjs med 100 miljoner till kommunerna.
Klimatklivet ökas med 800 miljoner år 2018, 1,3 miljarder år 2019 och 2,3
miljarder år 2020–2023.

Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen
Regeringen bedömer i budgetpropositionen att tillväxten i Sverige blir stark, 3,4%
år 2017 respektive 2,6 % år 2018 (kalenderkorrigerade siffror). Det är en upprevidering jämfört med vårpropositionen. Regeringen väntar sig att den starka utvecklingen på arbetsmarknaden håller i sig. Antalet sysselsatta väntas fortsätta
öka snabbt 2017 och även relativt snabbt 2018.
Löneutvecklingen väntas trots den starka utvecklingen på arbetsmarknaden att
vara dämpad. Även 2017 och 2018 väntas timlöneökningarna stanna på 2,7 respektive 3,0 %.
Efterfrågan på kommunala välfärdstjänster är stark till följd av snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet nyanlända och regeringens satsningar inom
välfärden. Behoven av välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög åren framöver
och sektorn tillförs resurser. Däremot är regeringens prognos för den kommunala
konsumtionen låg.
Prognosen för den makroekonomiska utvecklingen är osäker. Regeringen anger
att en sämre utveckling i omvärlden, exempelvis försämrat säkerhetspolitiskt

15(92)
2017-11-06

läge, eller en inbromsning i den kinesiska ekonomin, skulle medföra en svagare
utveckling i den svenska ekonomin. Regeringen påpekar också att det råder stor
osäkerhet kring arbetslöshetsprognosen.
Sveriges kommuner och landstings prognos
Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP
och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Sveriges kommuner och
landstings (SKL) bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste
året. Därefter prognostiseras ekonomin att återgå till ett konjunkturellt normal
läge under 2019. Det innebär att tillväxttalet blir betydligt lägre efter 2018.
SKL anger osäkerheter kring hur länge högkonjunkturen håller i sig. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt än omvärlden och
att det finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen för utrikes födda.
SKL anger att det finns en stor osäkerhet både i den internationella och inhemska utvecklingen. Bostadsbyggandet har bidragit starkt till tillväxten men SKL
bedömer inte att den kommer att öka mer från nuvarande nivåer. Även hushållens höga belåning nämns som en stor risk om priserna på bostäder faller.
SKL beräknar att Löneutvecklingen blir fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för
KPI har tillfälligt nått över två procent, men på grund av en starkare krona bedöms inflationen pressas tillbaka under nästa år. Resursutnyttjandet i svensk
ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå 2018. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag prognostiseras därför en svagare utveckling än normalt dessa år. BNP-ökningarna
begränsas till runt 1,5 % samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska
ekonomin stagnerar. SKL anger att situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behov av skola, vård och omsorg fortsätter att öka.
Enligt SKL innebär den goda konjunktur Sverige nu befinner sig i, en stramare arbetsmarknad med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. Utvecklingen 2017 är fortfarande relativt stark men förväntas försvagas från och
med 2018. Effekten på skatteunderlaget motverkas delvis av att löneökningstakten beräknas stiga något. Efter 2019 prognostiseras både arbetade timmar och
löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans.
Utveckling av skatteunderlaget
SKL:s prognos per oktober för utveckling av skatteunderlaget år 2017 är något
förändrad jämfört med den prognos som presenterades i april. Utvecklingen för
2018 är lägre än föregående prognos medan prognosen för år 2019 och 2020 är
lika respektive högre.
Täby kommun använder SKL:s prognoser när det gäller att bedöma utvecklingen
av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag.
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Skatteunderlagsprognoser
procentuell förändring

2016

2017

2018

2019

2020

2016-2020

21,7
SKL, sep 2017
5,0
4,4
3,4
3,5
3,8
22,2
SKL, apr 2017
5,0
4,4
4,0
3,5
3,6
22,8
Regeringen, sep 2017
4,9
4,8
3,4
4,0
3,9
21,8
ESV, sep 2017*
5,3
4,5
3,5
3,4
3,4
*ESV:s prognos gjordes innan budgetpropositionen för 2018 var publicerad, vilket betyder att förslaget om höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år inte var känt.
Källa: SKl, ESV, Regeringen

Regeringens prognos av skatteunderlagets ökning till år 2019 och 2020 är mer
optimistisk än SKL:s. Det beror på att regeringens prognos är baserad på en
större ökning av antalet arbetade timmar än SKL:s. Till en mindre del motverkas
detta av att SKL räknar med snabbare lönehöjningar. Åren 2018 och 2019 räknar
SKL även med större beskattningsbara sociala ersättningar till hushållen.
Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos är lägre än SKL:s för åren 2019 och
2020 vilket främst beror på att ESV:s prognos gjordes innan budgetpropositionen
för 2018 var publicerad, vilket betyder att förslaget om höjt grundavdrag 2018 för
personer som fyllt 65 år inte var känt. För 2018 visar ESV:s prognos nästan
samma förändring som SKL:s trotts att ESV inte räknat med höjt grundavdrag för
pensionärer, förklaringen är att ESV räknat med en svagare utveckling av både
arbetade timmar och timlön.
Tillskott till kommunerna genom det generella statsbidraget
Följande förändringar föreslås i regeringens budgetproposition för 2018 med
finansiering via det kommunala utjämningsanslaget:


Ökade resurser till välfärden. Medlen fördelas dels via det generella statsanslaget och dels med en modellberäknad fördelningsnyckel där hänsyn
tas till antal asylsökande och nyanlända. Den modellberäknade fördelningen föreslås fasas ut för att helt ersättas av att fördelas via det kommunalekonomiska fördelningsinslaget år 2021. Regeringen föreslår att det
generella anslaget till välfärden ska höjas ytterligare från och med 2019.
Denna höjning ingår inte i Täbys budget eftersom det är osäkert vad
dessa medel innebär för ökade åtaganden för kommunen.



Obligatorisk skolstart vid sex års ålder.



Ökade möjligheter för nyanlända elever i grundskolan att nå behörighet till
gymnasiet.



Skolkommissionens förslag för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i
undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.



Ökad genomströmning och kvalitet i gymnasieskolan genom att förbättra
den systematiska överlämningen av information när elever flyttar mellan
skolenheter.



Skolkostnadsutredningens förslag om hur öppen redovisning av kostnader och intäkter på skolenhetsnivå kan införas.
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Införandet av offentlighetsprincipen i fristående förskolor och skolor samt i
privat anordnad vuxenutbildning.



Försöksverksamhet med branschskolor för att bland annat öka attraktiviteten och förbättra tillgången till yrkesutbildning inom små yrkesområden.



Införande av prao för elever från och med årskurs åtta i grundskolan och
årskurs nio i specialskolan.



Kommunernas utvidgade ansvar enligt socialtjänstlagen att förebygga och
motverka missbruk av spel om pengar.



Läsa-skriva-räkna-garantin, anslaget föreslås ökas från och med 2019.



Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitalisering där det bl.a. bedöms att
de nationella proven bör digitaliseras, anslaget föreslås ökas från och
med 2018



Betyg ska sättas i moderna språk varje termin fr.o.m. årskurs 6, anslaget
föreslås ökas från och med 2019.



I skatteavtalet mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor regleras hur länderna ska kompensera varandra för minskade skatteintäkter till
följd av att pendlare mellan länderna beskattas i arbetslandet och inte i
bosättningslandet.



Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har
fyllt 65 år förstärks.

För Täby kommun innebär regeringens förändringar i höstens budgetproposition
ett tillskott till budgeten med ca 25 mnkr per år åren 2018 - 2020 exklusive de ytterligare välfärdsmiljarderna som föreslås från och med 2019. Den större delen
av tillskottet avser kompensation för sänkt skatt till pensionärerna. En mindre del
avser förändrat skatteavtal mellan Sverige och Danmark samt satsningar på skolan. De olika satsningarna på skolan innebär ytterligare medel till barn- och
grundskolenämnden på mellan 2 mnkr och 3,5 mnkr per år.

Befolkning
Prognos av befolkningsutveckling
Årets prognos pekar på en totalbefolkning på drygt 89 000 invånare till årsskiftet
2026/2027. Prognosen bygger bland annat på stora bostadsbyggnadsprojekt under prognosperioden så som Täby centrum (drygt 700 bostäder), Arninge-Ullna
(drygt 2 500 bostäder), Galoppfältet (2 200 bostäder) och Roslags Näsby (drygt
2 300 bostäder).
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Ålder

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

2 026

652

700

740

780

810

860

890

910

940

970

990

1-2

1 555

1 590

1 660

1 760

1 830

1 940

2 030

2 070

2 140

2 210

2 260

3-5

2 843

2 820

2 870

2 920

3 030

3 190

3 350

3 460

3 590

3 710

3 810

6-9

4 263

4 300

4 300

4 360

4 320

4 430

4 520

4 640

4 830

5 000

5 190

10-12

3 100

3 130

3 260

3 310

3 410

3 420

3 470

3 470

3 500

3 580

3 650

13-15

2 830

3 000

3 110

3 200

3 240

3 390

3 440

3 540

3 550

3 600

3 620

16-18

2 552

2 640

2 780

2 950

3 120

3 250

3 340

3 380

3 520

3 580

3 680

19-24

4 533

4 560

4 680

4 800

4 920

5 210

5 420

5 570

5 780

5 980

6 120

25-64

33 697

34 440

35 510

36 600

37 430

38 880

40 080

40 910

42 110

43 280

44 330

65-79

9 913

9 930

9 930

9 960

10 040

10 150

10 100

10 080

10 040

10 040

10 070

80 och
äldre

3 448

3 590

3 780

3 950

4 100

4 270

4 540

4 810

5 120

5 410

5 660

Totalt

69 386

70 690

72 620

74 580

76 250

78 980

81 170

82 830

85 110

87 340

89 370

0

I jämförelse med förra årets befolkningsprognos tyder årets prognos på en något
större befolkning på 10 års sikt, vilket följer justeringar i årets bostadsbyggnadsprognos jämfört 2016.
Diagrammet nedan visar en jämförelse av befolkningsutvecklingen i åldersklasser
på kort och lång sikt.
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Volymutvecklingen inom barnomsorg och skola under prognosperioden framgår
av nedanstående diagram.

Volymutvecklingen inom äldreomsorg under prognosperioden framgår av nedanstående diagram.
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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 bostadspolitik, 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 förvaltningsorganisation

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret 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 drogförebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bl. a. medlemsavgifter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och KSL (Kommunförbundet Stockholms län).

Kommunstyrelsens utvecklingsområden
Tillväxt
Täby kommun växer bl.a. genom utveckling av Stockholm Nordosts regionala
stadskärna Täby centrum- Arninge, Täby Park och Roslags Näsby. Kommunen
ska utvecklas på ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Detta innebär bland annat att människor som redan bor här ska känna att de vill
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.
Näringslivsutveckling
Idag finns cirka 25 000 arbetstillfällen i Täby. I den vision som de sex nordostkommunerna antog 2012 är Täbys ambition att öka antalet arbetstillfällen i kommunen till 40 000 fram till år 2040. I arbetet med att förverkliga den regionala
stadskärnan Täby centrum-Arninge är därför utvecklingen av antalet arbetstillfällen ett högt prioriterat område. Täby park är ett annat område där en stor del
arbetsplatser ges utrymme.
För att skapa förutsättningar för ett rikt näringsliv ställs krav på service och förståelse för företagarnas behov såväl för nyföretagare som företag som verkat länge i
kommunen och vill utveckla sin verksamhet här. Kommunen behöver identifiera
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möjligheter till och planera för verksamhetslokaler i såväl nya som befintliga områden. 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 inom
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
goda förutsättningar för ett framtida företagskluster. Förutsättningarna för att etablera en Science Park i kommunen där utbildning, forskning och näringsliv kan
samverka utreds därför.
Kommunikationer
Roslagsbanan är under utbyggnad. För nordostsektorns utveckling är den planerade dubbelspårsutbyggnaden, nya vagnar och depåer oerhört viktig. Under de
närmaste 20 åren kommer de sex kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden. Under denna period kommer Roslagbanan att ha en central betydelse som
pulsåder för den spårbundna kollektivtrafiken.
Det är särskilt viktigt att planerna nu realiseras med högsta möjliga hastighet. Roslagsbanans utveckling, inklusive en förlängning till Arlanda, är ett prioriterat projekt. Inom ramen för den s.k. Sverigeförhandlingen förlängs Roslagsbanan till
city, via Odenplan.
Strategisk lokalförsörjning
Täby kommun står inför stora utmaningar vad gäller behov av fastigheter för olika
ändamål. Det rör sig om allt från nya äldreboenden och lokaler för utbildningsverksamhet till upprustningsbehov av befintliga lokaler, ombyggnationsbehov
samt ordinarie planerat underhåll. Samtidigt pågår utvecklingen av stora bostadsoch arbetsplatsområden i kommunen där lokaler för kommunalt finansierad verksamhet kan komma att behövas eller redan är beställda.
Fokusområden under 2018 är att uppdatera lokalförsörjningsplan samt att samordna befintlig stadsbyggnadsprocess med lokalförsörjningsprocess för effektivast möjliga styrning och uppföljning av investeringsprojekt.
För att uppnå målet om ett effektivt lokalutnyttjande måste varje investeringsbeslut motiveras med en hög nyttjandegrad av såväl kommunala som privata verksamheter.
Miljö- och klimat
Bilden av Täby som en attraktiv kommun som värnar miljön, behöver ytterligare
stärkas såväl genom ett fortsatt systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete, som
genom en målinriktad kommunikation. Planarbetet behöver ges en fortsatt tydlig
hållbarhetsinriktning i samtliga tre hållbarhetsdimensioner (socialt, ekonomiskt
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och miljömässigt). Hållbarhetsprogram ska tas fram för större detaljplaner. Arbetet med olika publika projekt och aktiviteter med inriktning på bl.a. invånarengagemang i hållbarhetsfrågor såsom energieffektivisering, klimateffektiva transporter, hållbar konsumtion och giftfri vardag fortsätter.
Täby är en föregångskommun på många områden och ska även vara en föregångskommun inom miljöområdet. Kommunen har i dagsläget ett miljöprogram
som utgår ifrån 16 nationella miljömål. Miljöprogrammet pekar ut fem fokusområden, 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 kontinuerligt sina miljömål och genomför ett flertal förbättringar. Till 2050 ska Täby kommun vara koldioxidfri. En årlig miljödag riktad till Täbyborna, föreningar och företag i Täby, med inspiration och erfarenhetsutbyte samt utdelning av Täbys miljöpris genomförs från och med år 2017 i kommunen.
Organisation, ledarskap och medarbetarskap
Behovet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens 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 konkurrensen om arbetskraften är därför stor. Även det ökade mottagandet av nyanlända innebär såväl personella som organisatoriska utmaningar. Att utveckla
kommunen till en ännu attraktivare arbetsgivare och att fokusera på frågor kopplat till organisation, ledarskap och medarbetarskap är därför av stor betydelse.
Ledarskap är identifierat som en framgångsfaktor och kommer att vara ett fokusområde under 2018.
Trygg i Täby
Trygg i Täbyrådet, som består av förtroendevalda från kommunstyrelsen, chefstjänstemän, Storstockholms brandförsvar och Täby närpolischef, samordnar kommunens trygghets- och drogförebyggande arbete så att alla ska kunna känna
trygghet och trivsel i hela kommunen.
Täby kommun och Polisen har undertecknat en samverkansöverenskommelse
för att effektivt kunna förebygga brott och öka tryggheten i Täby. Prioriterade fokusområden för samverkan är trygghet i offentlig miljö, inbrott i bostad samt ungdomars användning av tobak, droger och alkohol.
I den så kallade ”Stockholmsenkäten”, som genomförs vartannat år i Täby och 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 resultaten innebär prioritering av två verksamhetsövergripande strategier på
området. En lokal plan för arbetet med att förebygga och stävja ungas användning av alkohol, narkotika, tobak och doping (ANDT) relaterar till den nationella
och den regionala ANDT-strategin. Skyddsfaktorer för att starta och identifiera förebyggande såväl ANDT-bruk som brottslighet och psykisk ohälsa. Med utgångspunkt i övergripande skyddsfaktorer som skolframgång och aktiv fritid utformas
verksamhetsövergripande och verksamhetsspecifika aktiviteter.
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Kvalitetsutveckling och kommunikation
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, näringsidkares 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 förhållningssätt i relation till invånare och företagare kan kommunen också hushålla
med de ekonomiska resurserna.
Kommunstyrelsens arbete med att föra dialog och kommunicera med invånare
och företagare för att möta och förstå deras behov är fortsatt ett prioriterat område i det kvalitetsutvecklande arbetet. Att tillgängliggöra information är därför ett
utvecklingsområde. Lättillgänglig information om de tjänster som erbjuds är viktigt
också för att individens valfrihet ska fungera ändamålsenligt.
Kommunstyrelsens uppdrag är att ta det strategiska ansvaret för kommunikation
av fattade beslut och inriktningar på övergripande nivå, liksom för marknadsföring
av kommunens verksamhet i egen regi.






Kommunikationen ska vara integrerad, planerad, samstämmig, samordnad 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.
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.

I uppdraget ingår arbetet med utveckling av kommunens kommunikationskanaler.
De ska anpassas och utvecklas efter mottagarnas behov, där exempelvis den
ökade användningen av mobila enheter ställer nya krav. Under 2017 har kommunen lanserat en ny webbplats som är mobilanpassad. Webbplatsen underlättar
för invånare, företagare och andra intressenter att hitta, förstå och uträtta ärenden digitalt. Fokus under 2018 är att fortsätta att utveckla kommunens digitala kanaler och närvaro i sociala medier.
Att systematiskt arbeta med olika former av invånare- och näringslivsdialoger för
att ta tillvara invånarnas synpunkter och idéer är fortsatt ett viktigt insatsområde.
Kommunens kontaktcenter med uppstart september 2017 ska öka tillgängligheten och underlätta för invånare, företagare och andra intressenter att komma i
kontakt med kommunen för att snabbt få svar på frågor och hjälp med sina ärenden. Den kunskap som kommunen får genom kontaktcentret om invånares och
företagares frågor och synpunkter kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av kommunens service i kontaktcentret, men även för kommunens övriga
verksamheters utvecklingsarbete. Statistik från kontaktcentret kommer att bli en
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del i kommunens arbete med att utveckla och förenkla.
Utdelning från de kommunala bolagen
En utredning har på ägarens uppdrag genomförts av oberoende expertis för att
klarlägga möjligheterna att dela ut fria vinstmedel från bolagskoncernen till kommunen. Idag finns sammantaget ca 200 mnkr i fritt eget kapital inom koncernen,
varav merparten i TFAB. Utredningen visar att det är både möjligt och strategiskt
riktigt att fatta beslut om utdelning från kommunens bolag. En sådan åtgärd kommer varken att skada bolagen ekonomiskt eller verksamhetsmässigt och innebär
att kapital, som inte gör nytta i bolagen, istället kommer till nytta i kommunen. Utredningen pekar på möjligheten att såväl ta ut en mindre årlig utdelning som att
ta någon enstaka större utdelning. Vidare rekommenderas att ägaren tar fram en
policy för hur utdelade medel bör användas.
Utifrån utredningen är bedömningen att koncernen till att börja med bör kunna
lämna en årlig utdelning om 20 mnkr. Kommunfullmäktige föreslås därmed i budget för 2018 fastställa att moderbolaget THAB ska lämna utdelning med 20 mnkr
till Täby kommun. Utdelningen kan justeras för kommande år genom senare beslut i kommunfullmäktige. Den utdelning som årligen fastställs genom beslut i
kommunfullmäktige ska också kunna justeras senast vid kommunfullmäktiges behandling av budgetuppföljning per september.
Moderbolaget THAB föreslås vidare erhålla kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att
föra upp fritt kapital från dotterbolagen till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till kommunen. Uppdraget innebär att moderbolaget THAB årligen ska bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i
form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott. Initialt kommer detta att hanteras
i årsredovisningarna för 2017, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma kan
fatta beslut om utdelning till kommunen.
En utdelningspolicy kommer att tas fram och underställas kommunfullmäktige för
beslut. En viktig utgångspunkt i denna bör vara att utdelningar från koncernen
ska användas för att långsiktigt sänka kommunens kostnader för investeringar
samt därmed förknippade kostnader.

Mål och indikatorer
Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla
nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av kommunstyrelsen 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.
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Nämndens indikatorvärde

Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

Det är tryggt och attraktivt att leva och
verka i Täby

Invånarna ska vara nöjda
med av kommunen finansierade insatser

Nöjd region index (helhet) - Ett helhetsbetyg på kommunen som en plats
att bo och leva på, skala 1-100 (mätning 2014 = 73)

minst 74

Antagning i enlighet med förstahandsval inom grundskola (mätning läsår
14/15 = 93%)

minst 94%

Täby uppfattas som en
kommun som värnar om
miljön

Nöjd medborgarindex miljöarbete,
skala 1-100

minst 60

Det ska vara enkelt att
driva företag i Täby

Antal nyregistrerade företag i Täby
kommun per år
(företag och ekonomiska föreningar)

minst 600

Ökning av antal registrerade företag i
Täby kommun per år.

minst 2 %

Nöjd Kund Index Företagsklimat SKL
- sammanfattande omdöme om kommunens service för företag, skala 1100 (mätning 2016 = 66)

minst 67

Andel företag med verksamhet finansierad av Täby kommun som uppfattar Täby som en bra avtalspart

minst 70 %

Hållbart medarbetar-engagemang,
HME Mäter medarbetarnas motivation
till sitt arbete samt uppfattning om
närmaste chefens ledarskap och
verksamhetens styrning.

minst 81

Verksamheter som finansieras av Täby
kommun håller hög
kvalitet

I Täby finns förutsättningar för utmärkta verksamheter och företag

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 arbetsrelaterad stress får förekomma

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

75

Arbetsmiljömålen redovisas till kommunstyrelsen och nämnderna i delårsrapport och årsredovisning.
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Budget
Kommunstyrelsens budget för 2018 uppgår till 154,2 mnkr (netto) vilket motsvarar 4 % av kommunens totala budget. Kommunstyrelsens nettokostnader ökar
med 4 % jämfört med budget 2017.
Engångsanslaget för eftersatt underhåll av fastigheter är oförändrat och uppgår
2018 till 20 mnkr. Anslaget för Storstockholms brandförsvar är utökad med
0,4 mnkr i 2018 års budget på grund av ökat antal invånare i kommunen. Kommunstyrelsens budget är också utökad med ett engångsanslag för perioden
2018-2019 på 3,6 mnkr för valnämndens administration av allmänna val 2018
och valet till Europarlamentet 2019.
Ett anslag för oförutsedda behov av volymjusteringar, mottagande av nyanlända,
säkerhetsarbete och köp av tjänster från Storstockholms brandförsvar finns inlagt
under kommunstyrelsen. För att möta kostnadsökningar utöver ram år 2018 kommer behov av nyrekryteringar vid alla typer av vakanser att prövas samt finansiering genom omprioriteringar inom befintlig budget.
Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsinsatser fördes under 2017 över till
kommunstyrelsen från socialnämnden, vilket innebär att kommunstyrelsens budget ökar med 2,3 mnkr.

Driftbudget
KS

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

-129,9

-148,4

-154,2

-158,4

-159,3

-18,5

-5,8

-4,2

-0,9

4%

3%

1%

Nettokostnader
Förändring i mnkr
Förändring i %

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

27(92)
2017-11-06

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

Nämndens utvecklingsområden
Stadsutveckling
Kommunen arbetar för att möjliggöra goda förutsättningar för högkvalitativa välfärdstjänster, en blandning av bostäder och arbetsplatser, kultur och handel samt
en trygg och upplevelserik stadsmiljö, samt närhet till parker och natur.
Den framtida förlängningen av Roslagsbanan till Stockholm City innebär en ytterligare förhöjd ambitionsnivå för Täby kommun inom samtliga verksamhetsområden. Inom nämndens ansvarsområde tas ett omtag kring planerade och redan
påbörjade detaljplaner och stadsdelsprogram i Roslagsbanans närområde, detta
kan innebära eventuella omprioriteringar av insatser. Fokus i detta omtag kommer vara att säkra rätt intäkter i rätt tid.
För att effektivt och långsiktigt kvalitetssäkra stadsutvecklingen behövs en robust
planering. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för den centrala stadskärnan
pågår och aktualitetsprövning för gällande översiktsplan planeras till höst/vinter
2017. Under 2018 ska flertalet viktiga strategier och planer som stödjer översiktlig
planering och tydliggör ambitionsnivåer inom exempelvis trafik, näringsliv, teknisk
försörjning och hållbarhet tas fram för att möjliggöra en effektiv och kvalitetssäkrad detaljplanering. Det sammanhållande uppdraget för hållbarhetsfrågorna placeras på samhällsutvecklingskontoret.
Inom detaljplanearbete och genomförande av stadsbyggnadsprojekt kommer
samråd och eventuellt antagande av den fördjupade översiktsplanen öppna för
fler inkommande förslag på expansion inom den centrala stadskärnan.
Utveckling av befintligt förvaltningsuppdrag
Förutom de många nybyggnadsområdena planeras utveckling och upprustning
av kommunens befintliga miljö. I ett skede av stark tillväxt växer även nämndens
förvaltningsuppdrag. För att få en effektiv skötsel av anläggningar med lång livslängd, så som gator, parker, naturparker och kommunaltekniska anläggningar,
behöver strategier, planer, entreprenadformer och arbetsmetoder utvecklas.
Kompetensförsörjning
Inom Stockholmregionen är arbetsmarknaden inom stadsbyggnadsnämndens
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samtliga ansvarsområden dynamisk, varför arbetet med att attrahera och behållarätt kompetenser behöver intensifieras ytterligare kommande år.
Hållbar utveckling
Planeringen av nya stadsdelar ska bygga på långsiktig god hushållning med
mark, vatten och andra resurser. Inom planering och stadsutveckling är hållbar
utveckling ett övergripande och prioriterat mål. Det gäller såväl byggande, förtätning av stadsdelar samt i samspelet bebyggelse och trafikstruktur.
I samtliga större planprojekt ska behovet av hållbarhetsprogram prövas parallellt
med detaljplanearbetet. Täby kommun deltar i nätverk för hållbara kommuner
såsom Decode för att på bästa sätt möta utmaningen med det ökande byggandet. Framtagandet av strategier och planer som underlättar ett hållbart byggande
är prioriterat.
Verksamhetsutveckling
Ett expansivt tillväxtarbete innebär ett fortsatt arbete med att ompröva arbetssätt,
processer och system för nämndens verksamheter. En effektiv organisation, effektiva arbetssätt och stödprocesser är av största vikt för att genomföra de stora
utbyggnadsprojekten och för att säkerställa kvalitet och kostnadsstyrning. Utöver
detta gäller fokus på professionellt förhållningssätt och bemötande av invånare
och exploatörer i arbetet med att utveckla Täby kommun.

Mål och indikatorer
Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla
nämnder. För styrning av stadsbyggnadsnämndens 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.

Nämndens indikatorvärde

Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

Det är tryggt och attraktivt att leva och
verka i Täby

Täby erbjuder möjligheter
till attraktiva arbetsplatser

Förändring av verksamhetsyta i antagna detaljplaner

Över 8 000 kvm

Täby erbjuder attraktiva
bostäder

Antal bostäder i antagna
detaljplaner under 20152024

Genomsnitt
750 bostäder
per år

Täbyborna uppskattar
kommunens offentliga
miljöer och service

Mediantiden för beviljade
bygglov

Kortare tid än
2017

Andelen överklagande
bygglov som håller i överordnad insats

85 % eller mer

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
kommun
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Inriktningsmål

Nämndmål

Nämndens indikatorvärde

Indikator
Nöjd regionindex

Högre än senaste mätningen

Andel hushåll som lämnar matavfall

Minst 40 %

Invånare är nöjda med
skötsel av parker och
naturområden (medborgarundersökning)

Minst 65 %
nöjda invånare

Budget
Stadsbyggnadsnämndens budget för 2018 uppgår till 241,9 mnkr (netto) vilket
motsvarar 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar
med 2 % jämfört med 2017. Förslaget innehåller en uppräkning med 5,3 mnkr.
Nedanstående tabell visar budget 2018 för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna (VA och Avfall)
har en nettobudget som är noll eftersom intäkterna ska täcka kostnaderna.

Driftbudget
SBN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

-223,7

-236,6

-241,9

-254,7

-267,6

-12,9

-5,3

-12,8

-12,9

6%

2%

5%

5%

Nettokostnader
Förändring i mnkr
Förändring i %

Investeringar 2018 - 2020
Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2018-2020 uppgår
till ca 1 500 mnkr varav drygt 500 mnkr omfattar investeringar i befintlig miljö och
knappt 1 000 mnkr i nya utbyggnadsområden. Investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i slutet av dokumentet.
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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 27 november 2017

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 27 november 2017
- Fast grundavgift per år för spillvatten
- Avgift per m3 levererat vatten
- Avgift för dagvatten för varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta
per fastighet eller
- Avgift för en- och två familjs fastigheter avgift

2018
Utan moms (kr)
264,00
17,60

2018
Med moms (kr)
329,99
21,99

99,74

124,67

527,99

659,99
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Lantmäterinämnden
Nämndens ansvar och uppgifter
Lantmäterinämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena fastighetsbildning och fastighetsregistrering enligt fastighetsbildningslagen och utövar därigenom huvudmannaskapet för den kommunala lantmäterimyndigheten som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet
(1995:1393).
Nämnden ansvarar även för myndighetsservice inom lantmäteriverksamheten enligt följande:
• Upprättande av och ansvar för digital registerkarta
• Upprättande av förslag till fastighetsindelningsbestämmelser
• Utförande av fastighets – och gränsutredningar
• Fastighetsrättslig service och rådgivning till enskild och kommun
• Plantolkningar
• Administration för namn- och adressfrågor samt registrering
• Värdeintyg • Upprättande av fastighetsförteckningar

Nämndens utvecklingsområden
Nämndens kvalitetsarbete fokuserar på att ge invånare, företagare och verksamhetsutövare en god service. Den stora planerade tillväxten i Täby kommer att innebära fler och mer komplicerade lantmäteriförrättningar. För att utveckla arbetssätten och uppnå målet med en god service, bedriver nämnden ett kontinuerligt
lean-arbete.

Mål och indikatorer
Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla
nämnder. För styrning av lantmäterinämndens 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.

32(92)
2017-11-06

Nämndens indikatorvärde

Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

Det är tryggt och attraktivt att leva och
verka i Täby

Täby kommun har en effektiv fastighetsbildningsprocess.

Verksamheten uppnår
god kundnöjdhet.

minst 70

Handläggningstid för lantmäteriförrättningar.

högst 6 månader

Handläggningstid för lantmäteriförrättningar av lagakraftvunna detaljplaner
för bostäder

högst 12
veckor

Budget
Lantmäterinämndens budget för 2018 uppgår till 2.5 mnkr (netto) vilket motsvarar
0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader är oförändrade
jämfört med 2017.

Driftbudget
LMN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

-1,4

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-1,1

0,0

0,0

0,0

0%

0%

0%

Nettokostnader
Förändring i mnkr
Förändring i %
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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 enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och
tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden
ska även svara för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet,
besvara remisser samt delta i kommunernas krishantering. SRMH ansvarar även
för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt.
SRMH utför även tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av Norrtälje
och Vallentuna kommun. Besluten fattas av ansvarig nämnd i respektive kommun. En överenskommelse har även träffats mellan Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnd och SRMH om handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.
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 målen.
Tillsynen enligt miljöbalken är riskbaserad och bygger på en behovsutredning. De
områden som bland annat på grund av EU-direktiv fått ökat fokus är vattenkvalitet samt kemiska produkter med avseende på märkning, säkerhet och hälsorisker. 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 intressen. Syftet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är att minska
risken för att läkemedel skadar människors hälsa eller miljön.

Nämndens utvecklingsområden
Kärnuppdraget, att utöva kontroll och bedriva lagstyrd tillsyn, ligger helt i linje
med kommunernas övergripande målsättning om hållbar utveckling och god livskvalitet.
Nämnden arbetar med ett stort antal indikatorer och nyckeltal för att följa utvecklingen 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. Sammanfattningsvis konstateras att många av nyckeltalen visar en positiv utveckling – utsläppen till luft, mark och vatten, som tidigare orsakat miljöproblem och hälsorisker, minskar successivt. Det finns dock en del orostecken vad gäller kemikalier i
bland annat konsumentprodukter. Även vattenkvalitén lokalt och regionalt, respektive klimatfrågan globalt är prioriterade miljöfrågor som kommunen har viss
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rådighet över genom sin tillsyn. Informations- och tillsynsinsatser kring kemikalier
planeras riktat till skolor och förskolor. Arbetet med kontroll av enskilda avlopp för
att minska övergödning i vattendragen i kommunen samt utvecklingsarbetet kring
energitillsyn för att minska klimatbelastningen, fortsätter. Särskilda informationsoch tillsynsinsatser ska även göras för att fortsatt stärka kunskapen kring tobakslagen.
Arbete med att skapa en ännu större förståelse för och kunskap om nämndens
övriga lagområden fortsätter. Berörda företagare och invånare ska förstå lagkraven, varför de ställs och vad som förväntas för att uppfylla dessa.
I de senaste kundnöjdhetsmätningarna visade SRMH ett gott resultat. Det långsiktiga arbetet med att ge effektiv service och ett gott bemötande, med målnivån
NKI 75 behöver dock fortsätta. Ett led i arbetet är införandet av e-tjänster samt
Täby kontaktcenter. Verksamheten ska även fortsatt medverka i nätverk och tillsynsprojekt för att öka samsynen mellan kommunala miljönämnder och på olika
sätt verka för en ökad rättssäkerhet.

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.
Nämndens indikatorvärde

Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

Det är tryggt och attraktivt att leva och
verka i Täby

God lagefterlevnad ska
uppnås

Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter med
stöd av miljöbalken

högst 5%

Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av miljöskyddsverksamheter med
stöd av miljöbalken

högst 5%

Andel föreläggande,
stängning eller förbud vid
livsmedelskontroll.

högst 5%

Andel återkallelser av
serveringstillstånd i Täby
och Vaxholm.

högst 5%
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Budget
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds budget för 2018 uppgår till 8,1
mnkr (netto) vilket motsvarar 0,2 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 3 % jämfört med 2017.
Nettobudgeten för den tillsyn och övrig handläggning som nämnden gör för Norrtäljes, Vallentunas och Lidingös räkning är noll. Taxeintäkterna från de aktuella
verksamheterna (utskänkningsställen, tobaksförsäljningsställen och detaljhandeln
som saluför läkemedel) ska täcka kostnaderna för handläggningen och tillsynen.

Driftbudget
SRMH

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

Nettokostnader

-7,9

-7,9

-8,1

-8.3

-8,6

Täbys del

-6,0

-6,0

-6,2

-6,4

-6,6

Vaxholms del

-1,9

-1,9

-1,9

-1,9

-2,0

Förändring i mnkr

-0,2

-0,2

-0,3

Förändring i %

3%

2%

4%

Taxor och avgifter
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

KF beslut 2 oktober 2017

Taxa för tillsyn av försäljning av folköl och tobak

KF beslut 26 november 2012

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 musikskoleverksamheten och svarar för driften av
specialanläggningar för fritids- och kulturändamål samt för ekonomiskt stöd till
barn- och ungdomsverksamhet inom föreningar och organisationer. Verksamheten ska bedrivas i samråd och i samverkan med ideella föreningar i kommunen.
Nämnden handhar även tillståndsärenden enligt lotterilagen.

Nämndens utvecklingsområden
Ökad andel aktiva ungdomar
Kultur- och fritidsnämnden kommer att fortsätta satsningen på att få unga mer aktiva inom kultur- och fritidsarenan. Undersökningen Ung livsstil som genomfördes
2013 visade bland annat att deltagandet i fritidsaktiviteter minskar ju äldre ungdomarna blir. Under 2018 kommer resultat från en ny undersökning av Ung livsstil
finnas tillgängligt. Resultatet kommer att analyseras och ligga till grund för det
fortsatta arbetet med att öka andelen ungdomar som är aktiva.
Tillgången till anläggningar är god för de flesta idrotter och Täby tillhör de kommuner i landet med högst antal deltagartillfällen i idrottsföreningar bland barn och
ungdomar. Ett viktigt utvecklingsområde är dock att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet även utanför det organiserade föreningslivet. Kultur och fritid kommer bland annat att erbjuda aktiviteter för spontanidrott i samarbete med föreningslivet. Därutöver planeras åtgärder baserade på kommunens friluftsplan som
syftar till att skapa möjligheter för ett rörligt friluftsliv i kommunen.
Kommunens fritidsklubbar för unga mellan 10 och12 år kommer att utvecklas i
samråd med inskrivna barn och deras föräldrar för att få en verksamhet som är
eftertraktad och ligger i tiden. Mötesplatserna för ungdomar i högstadiet ska anpassas ytterligare efter deras behov.
"En jämställd mötesplats för ungdomar", Esplanad, kommer att fortsätta utvecklas under året. Mötesplatsen ligger vid Esplanaden på Täby torg och erbjuder
ungdomar en nyskapande och kreativ miljö med ett varierat innehåll såsom café,
skapande verksamhet och musikverksamhet. Ungdomars delaktighet och möjlighet till inflytande är en viktig del i mötesplatsens verksamhet. Arbetet sker i samverkan mellan Ung fritid, biblioteket, kulturskolan och kulturenheten.
Utveckling av biblioteken och det kulturella utbudet i Täby
Biblioteken i Täby ska vara attraktiva genom att ligga i framkant och erbjuda ett
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brett utbud av media. Den påbörjade satsningen med att göra biblioteken mer
publika kommer att fortsätta under 2018. Arbetet fokuserar bland annat på att utveckla programutbudet samt följa upp de utökade öppettiderna vid huvudbiblioteket i Kulturhuset och Näsbyparks bibliotek. Ett nytt system med meröppet utöver ordinarie öppettider vid Gribbylunds bibliotek är också ett utvecklingsområde
för att göra biblioteken mer tillgängliga för kommuninvånarna.
Programutbudet vid biblioteken kommer även i fortsättningen rikta sig till olika
målgrupper, men aktiviteter enligt bibliotekslagen kommer att prioriteras. Särskilt
fokus kommer att läggas på läsfrämjande aktiviteter för barn och unga, personer
med funktionsnedsättning samt för personer med annat modersmål än svenska.
Under året påbörjas även arbetet med att implementera en ny biblioteksstrategi
för 2018-2022.
Täbys kulturaktiviteter ska stärkas och Täby torg ska utvecklas till en attraktiv
plats. Under året kommer arbetet fortgå med den nya offentliga konsten i kommunen. Kommunen planerar för en invigning av konsten i centrumområdet vid Esplanaden, där det också ska erbjudas möjligheter för konstvisningar för familjer
och skolor. Vidare kommer utbudet av kulturprogrammet vid Tibble teater utvecklas för att nå ut till flera målgrupper.
Kulturhus, bibliotek, simhall och andra anläggningar
Under 2017 slutförs renoveringen av Kulturhuset. Esplanad blir en ny mötesplats
för ungdomar och bibliotekets lokaler har renoverats och moderniserats.
Simhallsprojektet blir försenat i förhållande till den ursprungliga tidplanen. De
främsta skälen är att det krävs vidare utredningar och överväganden avseende
hela projektets ekonomi, markanvändning och trafiklösning.
Under hösten 2017 är Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2020 ute på
samråd. En stor del av kommunens nuvarande kultur- och idrottsanläggningar ligger i centrala Täby och flera av dem har på lite längre sikt ett stort renoveringsbehov. Inriktningen bör vara att anläggningarna har god tillgänglighet och framför
allt ligger i anslutning till skolor. Därför blir strategiska behovsanalyser, prioriteringar och geografisk placering särskilt prioriterade i det fortsatta utredningsarbetet.
Oavsett om anläggningar eller lokaler ska vara kvar eller ersättas så är det viktigt
med både en professionell förvaltning och underhållsplan. Under 2017 har Hägernäs IP fått nytt konstgräs. Under 2018 planeras nytt konstgräs på Tibblevallen. Under 2017 förväntas ny detaljplan för Täby IP antas där framför allt en säkrare trafiklösning och ökad tillgänglighet genom infart från Prästgårdsvägen är
prioriterad.
Byggprojektet Hägerneholmshallen fortskrider enligt plan och beräknas vara färdigställd 2019.
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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 kultur- och fritidsnämndens 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.
Nämndens indikatorvärde

Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

Det är tryggt och attraktivt att leva och
verka i Täby

Unga i Täby är fysiskt aktiva

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv
13-16 år

minst 66

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv
17-20 år

minst 25

Andel deltagare som
upplever kommunens
kulturaktivitet som positiv

minst 90%

Täby kommun möjliggör
kulturupplevelser

Budget
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2018 uppgår till 136,0 mnkr (netto) vilket
motsvarar 4 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar
med 3 % jämfört med 2017. De ökade kostnaderna beror främst på ökade kapitalkostnader för nya anläggningar.

Driftbudget
KFN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

-125,6

-132,0

-136,0

-145,1

-160,3

Förändring i mnkr

-6,4

-4,0

-9,1

-15,2

Förändring i %

5%

3%

7%

10 %

Nettokostnader
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Nettokostnad per verksamhet
KFN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

Idrott- föreningar och hallar

-40,9

-41,8

-41,4

-46,9

-57,5

Sport- och friluftsanläggningar

-30,6

-32,7

-34,0

-34,9

-38,7

-5,3

-5,2

-5,4

-5,5

-5,5

Bibliotek

-20,4

-22,4

-24,1

-24,4

-24,7

Kulturskola centralt

-13,4

-13,0

-13,0

-13,2

-13,4

Ung fritid

-9,8

-11,3

-11,1

-12,1

-12,3

Centralt anslag

-5,2

-5,7

-7,0

-8,1

-8,2

-125,6

-132,0

-136,0

-145,1

-160,3

Kulturenheten

Nettokostnad

Investeringar
Kultur- och fritidsnämnden investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i slutet av dokumentet.
För ytterligare satsningar som har direkt påverkan på kultur- och idrottslivet i
Täby, se Täby fastighets AB (TFAB).

Taxor och avgifter
Ung Fritid
Fritidsgård

Frekvens

Belopp 2018
(kr)

Månad

Enl. maxtaxa *

Ämneskurs 7-20 år

termin

1 700 kr

Ensemble och kör 7-20 år

termin

150 kr

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

Kulturskoleverksamheten
Peng finansierad verksamhet

Anslagsfinansierad verksamhet

* 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 personer med beroendeproblematik. Nämndens verksamhet vänder sig även till personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av
kommunens stöd och insatser. Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt
hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Nämnden har ansvar för myndighetsutövningen inom socialtjänstens område och
har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Verksamheten ska kännetecknas av rättssäker handläggning med hög tillgänglighet och service. Nämndens verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet samt den enskildes delaktighet.
Socialnämnden är huvudman för verksamheten inom området som bedrivs i kommunens 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, chefsstöd och kompetensutvecklingsinsatser är väsentliga faktorer för att kunna rekrytera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Särskilt fokus kommer att
läggas på kompetensförsörjningen och att utveckla Täby kommun som attraktivare arbetsgivare för biståndshandläggare och socialsekreterare.
Integration
Socialnämndens ansvar för mottagande och integration av nyanlända och ensamkommande barn kommer vara centralt för nämndens arbete även under
2018. Den politiska utgångspunkten är att Täby ska ha Sveriges bästa integration, vilket kräver samverkande insatser inom flera områden. Vikten av integrering
i samhället med en effektiv kedja till jobb för att bli självförsörjande är väsentligt
för att motverka bidragsberoende. Socialnämndens arbete ska präglas av öppenhet för kreativa lösningar.
Förebyggande insatser
Som ett led i att främja goda levnadsförhållanden och skapa möjligheter att leva
ett självständigt liv ska socialnämnden bedriva ett förebyggande arbete inriktat på
att frigöra enskildas och gruppers egna resurser. Syftet med det förebyggande
arbetet är att förhindra eller fördröja behov av insatser och möjliggöra förändring
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och utveckling. Samverkan med andra aktörer är en framgångsfaktor och en förutsättning för att Täbyborna ska få rätt stöd och hjälp av rätt verksamhet och huvudman.
Att tillgodose de framtida behoven av bostäder för socialnämndens målgrupper är
en utmaning. Behoven ökar i takt med att kommunen växer. Det är av denna anledning viktigt att socialnämnden aktivt deltar i behovsanalyser och efterfrågar lägenheter för mer eller mindre akuta behov, sk sociala lägenheter. För grupperna
äldre och personer med funktionsnedsättning med omfattande behov av stöd och
service dygnet runt gäller en annan typ av planering.
Kvalitetsförbättringar
Kravet på god kvalitet inom socialtjänsten gäller såväl i myndighetsutövning som i
utförandet av insatser. I myndighetsutövningen handlar kvalitet om rättssäkra och
effektiva handläggningsprocesser samt att målsättningen med beslutade insatser
uppnås. I utförandet innebär god kvalitet att insatser som beslutats av socialnämnden utförs enligt fastställda krav och inom fastställd ersättning oavsett vem
som är utförare. För att säkerställa kvaliteten ska socialnämnden fortsätta arbetet
med att utveckla den systematiska uppföljningen och analysen inom samtliga
områden på såväl individ- som verksamhetsnivå även under 2018. Gemensamma kvalitetsparametrar för socialnämndens verksamheter är hög tillgänglighet och god service. För att säkerställa att individer får rätt stöd och att socialnämndens handläggning är rättssäker kommer nämnden bland annat att fokusera att möta framtidens behov. E-tjänster inom socialnämnden kommer att utvecklas i linje med detta och resurser för utvecklingen reserveras inom budgetram.
Äldreomsorgen i Täby ska år 2018 vara i länets absoluta toppklass. För att stimulera till kvalitetsutveckling inom särskilda boendeformer har en modell för kvalitetsbonus tagits fram. Modellen bygger på målstyrningens fyra grundprinciper:
mål, indikatorer, målvärden och ersättning.

Mål och indikatorer
Mål fastställda av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla
nämnder. För styrning av socialnämndens 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.
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Nämndens indikatorvärde

Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

Det är tryggt och attraktivt att leva och
verka i Täby

Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet

Andel brukare (65 år - w)
som anger att de är
trygga med sin hemtjänst

minst 84%

Andel brukare (65 år - w)
som anger att de är
trygga med sitt särskilda
boende

minst 91%

Antal personal som en
hemtjänsttagare möter
under 14 dagar (medelvärde)

högst 12

Brukarbedömning särskilt
boende äldreomsorg
- helhetssyn

minst 81%

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn

minst 92%

Smärtskattning vid palliativ vård inom vård- och
omsorgsboende i Täby
kommun

minst 81%

Verksamheter som finansieras av Täby
kommun håller hög
kvalitet

Verksamheter finansierade av socialnämnden
håller hög kvalitet

Budget
Socialnämndens budget för 2018 uppgår till 1 160,8 mnkr (netto) vilket motsvarar
33 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 5 %
jämfört med budget 2017.
Nettokostnadsökningen 2018 beror främst på beräknat ökade kostnader för volymer, ökning av besöksersättningen inom hemtjänsten och ökning av kostnader
för turbundna resor. Sammantaget bedöms nämndens kostnader för volymer öka
med 11,3 mnkr. Cirka två tredjedelar beror på volymökningar inom äldreomsorgen och en tredjedel på ökade kostnader för försörjningsstöd i samband med ett
ökat mottagande av nyanlända. Antaganden om volymökningen inom äldreomsorgen baseras på befolkningsprognosen och volymökningen inom funktionsnedsättning bygger på antaganden på individnivå samt på erfarenheter från tidigare års uppföljning av volymutfall.
Nämndens kostnader beräknas också öka på grund av prisuppräkning, främst
genom ökning av besöksersättningen inom hemtjänsten. Detta är uppräknat i de
fem procent med vilka budgeten ökat.
Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsinsatser förs under 2017 över till kommunstyrelsen varvid socialnämndens budget minskas med 2,3 mnkr.
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Driftbudget
SON

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

1 033,9

-1 110,3

-1 160,8

-1 207,0

-1 262,8

-76,4

-50,5

-46,2

-55,8

7%

5%

4%

5%

Nettokostnader
Förändring i mnkr
Förändring i %

Nettokostnad per verksamhet
SON

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

Äldreomsorg

-550,5

-575,8

-607,3

-634,5

-662,5

Omsorg funktionsnedsättning

-332,9

-369,2

-375,5

-393,5

-419,7

Individ- och familjeomsorg

-135,5

-151,9

-165,3

-167,0

-168,6

-15,0

-13,4

-12,7

-12,0

-11,9

-1 033,9

-1 110,3

-1 160,8

-1 207,0

-1 262,8

Samordnad verksamhet
Nettokostnad

Nyckeltal och volymer
I detta avsnitt redovisas budget för volymer och nyckeltal.

Äldreomsorg
Timkostnaden för hemtjänst i budget 2018 ökar jämfört med budget 2017, vilket
hänger samman med införandet av en ny insatsbaserad ersättningsmodell i slutet
av 2016. Effekten av den nya modellen är ett högre genomsnittligt timpris och
färre timmar.
Volymer
SON

Utfall

Budget

BUDGET

Plan

Plan

Äldreomsorg

2016

2017

2018

2019

2020

467 611

532 788

418 859

434 619

450 477

Korttidsboende (dygn)

7 702

3 650

4 380

4 570

4 743

Vård- och omsorgsboende (årsplatser)

522,4

535,9

569,6

592,7

616,3

Hemtjänst (timmar)
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À-pris, kr
SON

Utfall

Budget

BUDGET

Plan

Plan

Äldreomsorg

2016

2017

2018

2019

2020

Hemtjänst (per timme)

-319

-303

-384

-387

-391

-1 917

-2 062

-2 215

-2 259

-2 304

-546 394

-572 346

-585 834

-592 633

-599 468

Korttidsboende (per dygn)
Vård- och omsorgsboende (per
årsplats)

Funktionsnedsättning
För 2018 minskar det budgeterade antalet timmar för personlig assistans SFB
jämfört med budget 2017. Anledningen är att Försäkringskassan ändrat sin bedömning av vad som ska klassas som grundläggande behov och beviljar personlig assistans till färre personer än tidigare. Detta har fått följdeffekter för Täby
kommun avseende ansvaret för de 20 första timmarna.
Effekten av införandet av den nya ersättningsmodellen för hemtjänst innebär ett
högre genomsnittligt timpris och färre timmar.
À-priset för boende LSS beräknas bli lägre de kommande åren jämfört med budget 2017. Förklaringen är att andelen servicebostäder där snittpriset är lägre än
för gruppboende har ökat och att ett antal platser i externa boenden med högre
à-priser sagts upp.
Priset per årsplats för vård- och omsorgsboende SoL påverkas av nivån på brukarnas behov. Under 2018 bedöms behoven hos gruppen öka och därmed budgeteras ett högre à-pris.
Volymer
SON

Utfall

Budget

BUDGET

Plan

Plan

Funktionsnedsättning

2016

2017

2018

2019

2020

134

152

156

166

174

117 972

121 104

118 494

120 582

122 670

Daglig verksamhet LSS (dagar)

44 967

47 513

47 703

48 759

49 119

Hemtjänst SoL (timmar)

19 445

23 450

19 589

20 568

21 597

15

21

18

21

22

Boende LSS (årsplatser)
Personlig ass SFB (timmar)

Vård- och omsorgsboende, HVB
SoL (årsplatser)
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À-pris, kr
SON

Utfall

Budget

BUDGET

Plan

Plan

Funktionsnedsättning

2016

2017

2018

2019

2020

-954 954

-982 767

-914 911

-930 586

-945 192

Personlig ass SFB (per timme)

-298

-301

-307

-310

-313

Daglig verksamhet LSS (per dag)

-979

-908

-872

-880

-889

Hemtjänst SoL (per timme)

-316

-318

-380

-384

-388

-758 600

-817 785

-855 829

-837 863

-807 776

Boende LSS (per årsplats)

Vård- och omsorgsboende, HVB
SoL (per årsplats)

Individ- och familjeomsorg
Antalet hushåll med behov av försörjningsstöd bedöms öka till följd av det ökande
mottagandet av nyanlända. À-priset per hushåll beräknas däremot minska eftersom delar av kostnaden för försörjningsstöd till flyktingar med uppehållstillstånd finansieras med bidrag som kommunen får från Migrationsverket.
Volymer
SON

Utfall

Budget

BUDGET

Plan

Plan

Individ- och familjeomsorg

2016

2017

2018

2019

2020

Försörjningsstöd (hushåll)

194

220

350

350

350

À-pris, kr
SON

Utfall

Budget

BUDGET

Plan

Plan

Individ- och familjeomsorg

2016

2017

2018

2019

2020

Försörjningsstöd (per hushåll)

122,2

117,6

80,1

80,9

81,7

Investeringar
Socialnämndens investeringar under perioden framgår av investeringsplanen i
slutet av dokumentet.

Taxor och avgifter
Uppgifter om nya taxor och avgifter läggs till när prisbasbeloppet för 2018 publicerats.
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Avgift

Frekvens

Belopp 2018
(kr)

Omsorgsavgift
Maxtaxa 2018

Per månad

2 044

Omsorg abonnemang

Per månad

1 022

Omsorg enstaka insats

Per insats

121

Trygghetslarm abonnemang

Per månad

286

Städning abonnemang (per hushåll)

Per månad

409

Tvätt abonnemang (per hushåll)

Per månad

409

Skaffa förnödenheter och handla (per hushåll)

Per månad

409

Omsorg

För person som är 80 år eller äldre är trygghetslarm avgiftsfritt
Service

Korttidsboende
Omsorg och service

Per dygn

67

Avgift för boende som inte omfattas av hyreslagen (boendeavgift)
Boendeavgift

Per månad

2 100

Per månad

3 337

Måltider
Måltidsavgift t.o.m. 15 år samt fr.o.m. 65 år

Per dygn

Måltidsavgift fr.o.m. 16 år t.o.m. 64 år

110

Per frukost

22

Per lunch

44

Per mellanmål

11

Per middag

33

Per månad

3 678

Per dygn

121

Per frukost

24

Per lunch

48

Per mellanmål

12

Per middag

36
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Avgift

Frekvens

Belopp 2018
(kr)

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

69

Måltidsavgift
per dygn

121

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

Per månad

se kommentar

Per besök

se kommentar

Kommentar: Avgift tas ut med belopp motsvarande högsta belopp
för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken 18 kap. 20§. För
2017 är beloppet 1 573 kr.

Familjerådgivning
Kommentar: Avgiften för familjerådgivning uppgår till det belopp som
motsvarar Stockholms läns landstings avgift för specialistläkarvård.
För 2017 är avgiften för specialistläkarvård 350 kr per besök.

Kolonivistelse
Kolonivistelse för barn med ADHD-diagnos

Per dygn

264
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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 skolan som omfattar förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola
och fritidshem, kommunal förskola och öppna förskolan. Utöver de kommunala
verksamheterna finansierar nämnden verksamheten för Täbyfolkbokförda barn
och elever i fristående skolor, fritidshem, förskolor och annan pedagogisk verksamhet (t.ex. familjedaghem) i och utanför Täby kommun genom bidrag i form av
peng.
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 kontrollerar
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 systematiskt kvalitetsarbete. På huvudmanna- och enhetsnivå ska processen innefatta
att mål, arbetssätt och uppföljning planeras, genomförs och redovisas på ett enhetligt och systematiskt sätt som bidrar till transparens och ständiga förbättringar.
Utveckling av tillgängligt lärande med effekter på didaktik och organisation
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 potential i ett gemensamt sammanhang. Utveckling av digitala verktyg är centralt för
att uppnå ett tillgängligt lärande och högre kunskapsnivåer för var och en utifrån
sina förutsättningar.
Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget
Under 2018 kommer ett fortsatt fokus för barn- och grundskolenämnden att vara
att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera skickliga pedagoger och
andra medarbetare. Kontinuerlig fortbildning, tydliga karriärvägar med utvecklingsledaruppdrag och fördjupade försteläraruppdrag ska erbjudas, och ökad
lönespridning ska tillämpas. Varje undervisningspass ska ledas av en lärare med
adekvat behörighet. Andelen förskollärare i kommunens förskolor ska öka genom
strategiska satsningar i syfte att stärka attraktionskraften. Verksamheten i förskolan ska utgå ifrån varje barns möjligheter och behov och präglas av glädje och
lust.
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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 barn- och grundskolenämndens 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.
Nämndens indikatorvärde

Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

Verksamheter som finansieras av Täby
kommun håller hög
kvalitet

Eleverna når högt ställda
kunskapskrav

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

minst 100%

Genomsnittligt meritvärde
i årskurs 9

minst 265

Andel elever som anger
att de genom skolarbetet
blir nyfikna på att lära sig
mer

minst 75%

Andel elever som anger
att de kan påverka sitt val
av arbetssätt

minst 75%

Andel elever som upplever att fritidshemmet
bidrar till deras lärande

Minst 75%

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

Andelen förskolor med ett
pedagogiskt index om
minst 3

minst 100%

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna
är högt

Andel vårdnadshavare
som anger att de kan rekommendera sitt barns
förskola

minst 92%

Andel elever som anger
att de kan rekommendera
sin skola

Minst 85%

Budget
Driftbudget
Barn- och grundskolenämndens budget för 2018 uppgår till 1 468,6 mnkr (netto)
vilket motsvarar 42 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader
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ökar med 5 % jämfört med 2017. Merparten av nämndens budget består av kostnader för bidrag till fristående och kommunala utförare och förändringen beror
främst på prognostiserat fler elever i grundskolan.
För grundskolan har grundpengen för 2018 räknats upp med mellan 2,8 % till
3,0 %, för förskoleklass 2 % och för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg
1,5 %. För övrigt är den generella uppräkningen av budgetramarna 1 % per år.
Nämndens ram har utökats med ökade kostnader för skolskjuts samt särskilda
statsbidrag för lovskola, utökad undervisningstid i matematik, betygsättning moderna språk, skolstart vid 6 års ålder, nyanlända elever i grundskolan, höjda kunskapskrav, öppen redovisning på skolenhetsnivå, prao i årskurs 8 och 9, läsa
skriva räkna garanti och utveckling nationella prov.
BGN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

-1 356,6

-1 398,4

-1 468,6

-1 516,3

-1 559,7

-41,8

-70,2

-47,7

-43,4

5%

3%

3%

Nettokostnader
Förändring i mnkr
Förändring i %

Nettokostnad per verksamhet
Nedan redovisas nettokostnaderna per verksamhet exklusive egen regi. Budget
för egen regi är noll eftersom verksamhetens kostnader ska finansieras med intäkter från peng.
BGN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

-4,1

-4,1

-4,1

-4,2

-4,2

-401,1

-412,9

-419,5

-437,7

-458,0

-4,5

-5,0

-3,7

-3,6

-3,7

-143,1

-149,0

-152,4

-155,1

-157,0

-49,4

-48,7

-51,7

-53,0

-53,3

-728,9

-752,1

-809,2

-833,7

-853,8

-24,2

-26,6

-28,1

-29,0

-29,7

-1 355,3

-1 398,4

-1 468,6

-1 516,3

-1 559,7

Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Särskola
Nettokostnad

Nyckeltal och volymer
Beräkningen av antalet barn och elever baseras på befolkningsprognosen per
mars 2017. Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i
verksamheten baseras på bedömningar utifrån tidigare utfall. Den största förändringen finns inom grundskola där antalet elever beräknas öka de kommande
åren.
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BGN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

Antal barn och elever

2016

2017

2018

2019

2020

Förskola

3 966

4 033

4 026

4 138

4 267

46

54

38

39

41

Fritidshem

4 844

4 954

5 149

5 205

5 230

Förskoleklass

1 039

1 034

1 049

1 066

1 062

Grundskola

8 855

9 091

9 642

9 845

9 987

46

46

53

54

55

Pedagogisk omsorg

Särskola

Nettokostnaderna per barn och elev framgår av nedanstående sammanställning.
Uppräkningen av budgetramar påverkar nettokostnaden per barn och elev.
BGN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

Nettokostnad per barn
och elev (kr)

2016

2017

2018

2019

2020

-101 130

-102 376

-104 177

-105 772

-107 315

Pedagogisk omsorg

-98 145

-93 168

-97 129

-90 585

-91 361

Fritidshem

-29 539

-30 074

-29 595

-29 799

-30 021

Förskoleklass

-47 543

-47 142

-49 244

-49 712

-50 207

Grundskola

-82 317

-82 738

-83 922

-84 689

-85 494

-525 054

-579 368

-527 952

-533 107

-537 681

Förskola

Särskola

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 investeringsplanen 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 kommun 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 timmar per vecka
under skoldagar.
·
Avgift betalas för 12 månader per år.
·
Det yngsta barnet räknas som 1:a barn.
·
Vid en hushållsinkomst på x kr 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.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämndens ansvar och uppgifter
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet 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 kommunens regi, i fristående gymnasieskolor eller genom avtal med annan kommun/utförare eller på annat sätt enligt gällande lagstiftning. Täby kommun har tre
skolenheter, Åva gymnasium, Täby Gymnasiesärskola och Täby språkintroduktion. Nämnden ska tillse att verksamheten genomförs i enlighet med skollag, förordningar och läroplaner.
Den politiska vilja som uttrycks i skolplanen samt de av fullmäktige fastställda
målen i verksamhetsplanen och alliansens kvalitetsdokument utgör den kommunala styrningen av utbildningen. Skolinspektionen har tillsynsansvar över all gymnasie- och vuxenutbildning som bedrivs i kommunen. Täby 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 fokus
på systematiskt kvalitetsarbete. På huvudmanna- och enhetsnivå ska processen
innefatta att mål, arbetssätt och uppföljning planeras, genomförs och redovisas
på ett enhetligt och systematiskt sätt som bidrar till transparens och ständiga förbättringar. Under verksamhetsåret 2018 lägger nämnden extra fokus på vidareutveckling av vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete inom ramen för insyn i relation till auktorisationskrav och på Åva gymnasiums fortsatta verksamhetsutveckling.
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. Yrkesprogrammen ska i än större utsträckning kunna leda till högskolebehörighet, förberedelser för auktorisation och en ökad volym inom sfi ska göras
och fler och fördjupade samarbeten med högskolor och universitet ska upprättas.
Utveckling av tillgängligt lärande med effekter på didaktik och organisation
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 potential i ett gemensamt sammanhang. Utveckling av digitala verktyg är centralt för
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att uppnå ett tillgängligt lärande och högre kunskapsnivåer för var och en utifrån
sina förutsättningar.
Trygghet, trivsel och inflytande
För att ge alla elever förutsättningar för lärande och förbättrade kunskapsresultat
kommer trygghet, trivsel och inflytande vara prioriterade områden på huvudmanna- och enhetsnivå i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens pedagogiska
verksamheter. Eleven har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Vidare är det viktigt att skolpersonal utbildas för att tidigare upptäcka elever som far
illa och anmäla i tid.

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 2018 fastställer kommunfullmäktige nämndmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.
Nämndens indikatorvärde

Inriktningsmål

Nämndmål

Indikator

Verksamheter som finansieras av Täby
kommun håller hög
kvalitet

Eleverna når högt ställda
kunskapskrav

Genomsnittlig betygspoäng
på de studieförberedande
programmen

minst 15

Genomsnittlig betygspoäng
på yrkesprogrammen

minst 13,2

Andel elever på de nationella
programmen som tar gymnasie- eller yrkesexamen
inom fyra år

minst 87%

Andel elever som anger att
de kan rekommendera sin
gymnasieskola

minst 85%

Andel elever som anger att
de kan rekommendera sin
vuxenutbildning

minst 88%

Andel elever som anger att
de kan rekommendera sin
skola inom SFI

minst 86%

Andelen vårdnadshavare
som anger att de kan rekommendera sitt barns gymnasiesärskola

minst 95%

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna
är högt
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Budget
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2018 uppgår till 323,7mnkr
(netto), vilket motsvarar 9 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med 10 % jämfört med 2017.
Förändringarna för 2018 beror på en beräknad ökning av gymnasieskolans programpeng i Stockholms län på och ökade kostnader för antalet elever i gymnasieskolan. Nämndens ram har också utökats med statsbidrag för "rätt till komvux".
Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasieregion och
tillämpar den av Storstockholm framräknade programpengen. Detta innebär att
kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen.

Driftbudget
GVN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

-270,3

-294,6

-323,7

-345,5

-369,6

-24,3

-29,1

-21,8

-24,1

10 %

7%

7%

Nettokostnader
Förändring i mnkr
Förändring i %

Nettokostnad per verksamhet
GVN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

-238,6

-261,2

-288,9

-310,5

-334,5

Gymnasiesärskolan och lärvux

-19,3

-18,7

-18,4

-18,4

-18,5

Vuxenutbildning

-12,3

-14,7

-16,4

-16,6

-16,8

-270,3

-294,6

-323,7

-345,5

-369,6

Gymnasieskola

Nettokostnad

Nyckeltal och volymer
Beräkningen av antalet elever baseras på befolkningsprognosen per mars 2017.
Antaganden om hur stor andel av barnen och eleverna som deltar i verksamheten baseras på tidigare års utfall.
GVN

Antal gymnasieelever
Nettokostnad per elev (kr)

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

2 520

2 577

2 832

2 996

3 177

-97 962

-100 582

-102 020

-103 638

-105 287
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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 föräldrabalken 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, Vallentuna och Österåker sedan 2012 ett gemensamt överförmyndarkansli som administrerar, bereder, beslutar och verkställer besluten.

Budget
Driftbudget
Överförmyndarnämndens budget för 2018 uppgår till 3,0 mnkr (netto) vilket motsvarar 0,1 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader ökar med
1 % jämfört med budget 2017.
ÖFN

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

(mnkr)

2016

2017

2018

2019

2020

-2,9

-3,0

-3,0

-3,1

-3,1

-0,1

0,0

-0,0

0,0

1%

1%

1%

Nettokostnader
Förändring i mnkr
Förändring i %
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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 2018 fastställer
kommunfullmäktige bolagsmål och indikatorer enligt nedan. Måluppfyllelse vid
årets slut och prognos för måluppfyllelse vid delårsuppföljning per juni ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Inriktningsmål

Bolagsmål

Indikator

Nämndens indikatorvärde

Det är tryggt och attraktivt att leva och
verka i Täby

Bolagskoncernen ska bidra till kommunens tillväxt genom markförsäljning och utbyggnad av
fjärrvärmenät.

Såld mark i antal bostäder (TFAB)

>100 bostäder
åren 2018-2020

Såld mark i kvm (TFAB)

>100 000 kvm
åren 2018-2020

Antalet kontrakterade
GWh från bolagets fjärrvärmenät (TMAB)

Minst 100 kontrakterade GWh/år,
år 2020

Resultat efter finansiella
poster (TFAB)

Minst 0

Resultat efter finansiella
poster (TMAB)

Minst 0

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
kommun

Koncernens bolags verksamhet ska bedrivas på
ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt

Budget
Budget och prognos för de kommunala bolagens resultat efter finansiella poster
för planeringsperioden 2018-2020 framgår av nedanstående sammanställning.
Bolagen ekonomisk plan

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

-1,3

-0,9

-0,9

Täby Fastighets AB

117,8

30,6

52,5

Täby Miljövärme AB

1,2

2,1

3,0

117,7

31,8

54,6

(mnkr)
Resultat efter finansiella poster
Täby Holding AB

Koncernen totalt
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Koncernens resultat efter finansiella poster under planeringsperioden prognostiseras överskott. Det är främst intäkter från fastighetsförsäljningar i Täby Fastighets AB som bidrar till det positiva resultatet. Täby Miljövärme beräknas få ett
bättre resultat i slutet av perioden då investeringstakten minskar.

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 dotterbolagen Täby Fastighets AB och Täby Miljövärme AB. Täby Holding AB har en sammanhållande funktion för Täby kommuns aktiebolag och ansvarar för styrning och
uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och
direktiv.
Bolagskoncernens syfte är att äga, köpa och sälja samt förvalta och utveckla fastigheter och därmed sammanhängande verksamheter samt att utveckla och bedriva fjärrvärmeverksamhet i Täby kommun samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

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, koncernledningen och dotterbolagen avseende verksamhetens resultat, budgethållning, effektivitet och kvalitet.
 Tillse att det finns effektiva styrformer med målstyrning mot ägarens krav.
 Tillse att den verksamhet som bedrivs inom koncernen faller inom ramen
för Täby kommuns kompetens.

Koncerngemensamma ägardirektiv
Principiella ärenden
Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska föreläggas
kommunfullmäktige för beslut. Detta gäller ärenden rörande ändring av bolagsordning, ändring av aktiekapital, fusion av företag, förvärv eller bildande av dotterbolag, förvärv av aktier i annat företag samt i övriga frågor av principiell art.
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Ärenden av stor ekonomisk betydelse ska också föreläggas kommunfullmäktige
för beslut. Detta avser ärenden som gäller förvärv, försäljning eller investeringar,
som överstiger 30 mnkr.
I ärenden av principiell eller ekonomiskt större vikt ska ärendet beredas och beslutas av berörd dotterbolagsstyrelse och därefter hänskjutas till moderbolagets
styrelse för beslut, varefter kommunstyrelse och slutligen kommunfullmäktige fattar beslut.
Alla förvärv, försäljningar och investeringar ska ske på affärsmässiga principer.
Mål, policy och program
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommungemensamma mål för verksamheterna. Bolagen ska årligen fastställa indikatorer som svarar upp mot kommunfullmäktiges mål.
Bolagen ska följa och i förekommande fall anta de policys, riktlinjer eller andra direktiv som fastställs av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ska, om inte sekretess föreligger, ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget för att kunna utöva sin uppsiktsskyldighet över verksamheten i
bolaget.
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder, som
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och
sekretesslagen (1980:100).
Ekonomi och organisation
Bolagen ska ingå i kommunens koncernkontosystem och finansieringsbehovet
hanteras på kommunkoncernnivå.
Bolagens behov av personal ska i första hand tillgodoses genom att bolagen köper erforderliga tjänster avseende förvaltning, teknik, ekonomi et.c. inom kommunkoncernen.
Bolagen ska samverka med berörda inom kommunkoncernen för att alltid söka
åstadkomma det bästa för Täbys kommuninvånare och kommunkoncernen.
Ekonomiska transaktioner mellan bolagen och kommunen ska bygga på marknadsmässiga principer.
Bolagen har att följa ägarens föreskrifter avseende revision.

61(92)
2017-11-06

Täby Fastighetsaktiebolag
Bolagets ansvar och uppgifter
Täby Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av
Täby kommun. Bolaget äger en betydande del av Täby kommuns markareal och
verksamheten omfattar köp och försäljning av mark och byggnader, förvaltning av
verksamhetsfastigheter samt skogs- och jordbruksfastigheter. En viktig uppgift är
att i samverkan med kommunen utveckla och förädla exploateringsfastigheter 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 exploaterbar mark i syfte att främja Täbys utveckling.
 Löpande pröva fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar i syfte att
främja Täbys utveckling.
 Äga, förvalta och utveckla fastigheter med syfte att tillgodose kommuninvånarnas behov.
 Skogs- och jordbruksmark ska förvaltas på ansvarsfullt sätt så att rekreations- och kulturhistoriska värden bevaras.
 Fortlöpande arbeta med att öka effektiviteten med fokus på kärnverksamheten och förbättrade resultat.
 Fortlöpande pröva möjligheterna att avyttra delar i fastighetsbeståndet
som ur ett förvaltningsperspektiv inte bör behållas.
 Fortlöpande pröva fortsatt omstrukturering och renodling av verksamheten för en förvaltning som är effektivare och mer ändamålsenlig ur ett

Bolagets utvecklingsområden
Fastighetsinnehav och förvaltning
Täby Fastighets AB har ett fastighetsbestånd på cirka 2 600 hektar vilket motsvarar knappt 40 % av kommunens yta. Bolagets tillgångar i fastigheter har ett bokfört värde på ca 200 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 uthyrda till kommunen som ansvarar för drift och underhåll. Bolaget har även ett
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mindre bestånd av verksamhets- och bostadsfastigheter som hyrs ut externt samt
fastigheter för kultur- och friluftsändamål.
Fastighetsinnehavet i övrigt består till större delen av icke detaljplanerad mark
som utgörs av skog och jordbruksmark. Stora delar av Täbys skogsområden utgör en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, och bolaget har deltagit i kommunens arbete med att ta fram ett friluftsprogram för kommunen. Programmet har
som syfte att långsiktigt tillvarata friluftsintressen i planarbetet, men också att föreslå åtgärder för anpassning av de anläggningar, spår och leder som redan
finns. Med dessa tillgångar bidrar Täby Fastighets AB i stor utsträckning till ett attraktivt Täby, där vi erbjuder tillgång till öppna landskap, kulturvärden som Karby
gård, populära friluftsområden i naturreservatet Rönninge by – Skavlöten samt
fina strövområden med höga rekreativa värden vid Hagby-Mörtsjöområdet mm.
Under 2018 ligger fortsatt fokus på åtgärder för ytterligare utvecklad tillgänglighet
och skapa än mer attraktiva områden för kommuninvånarna och besökarna.
Utveckling av mark för bostäder och näringsverksamhet
Täby kommuns läge i regionen och den fortsatta bristen på bostäder i hela Stockholms län gör att efterfrågan på mark för bostäder i Täby är fortsatt god. Under
planeringsperioden kommer bolaget vara fortsatt engagerat i kommunens exploateringsarbete 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
2017/2018. Två mindre fastigheter; Mikrometern och Mallen, har planändrats till
ändamål kontor och handel och en försäljning beräknas ske under 2021.

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 fjärrvärmeverksamhet 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
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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 byggkoncession förutsätter att ersättningen för den uppförda anläggningen helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja anläggningen. E.ON kontrakterar kunder, planerar
och bygger ut ett distributionsnät som sedan överlåts till Täby Miljövärme AB
etappvis efter färdigställande. E.ON garanterar att bygga ett distributionsnät enligt en överenskommen sträckning. En stor del av distributionsnätet är färdigställt
och investeringstakten avtar. Under planeringsperioden beräknas investeringarna
uppgå till ca 19 mnkr.
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Investeringsplan
Kommunens investeringar under planeringsperioden 2018-2020 uppgår till ca
3 300 mnkr.
Investeringar
(mnkr)

Likviditetsplan
2018

2019

2020

64

61

87

488

517

533

Kultur- och fritidsnämnden

90

129

172

Socialnämnden

29

25

11

288

396

445

3

2

2

961

1 130

1 250

Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden

Barn- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Summa investeringar

Planeringsperioden kännetecknas av tillväxtarbetet med omfattande investeringar
i framförallt Arninge, Täby park och Roslags-Näsby. Utbyggnaden avser investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, anslutningar för VA 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, upprustningsbehov, ombyggnationsbehov och ordinarie planerat underhåll.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens investeringar under perioden framgår av nedanstående
KS
Investeringar (mnkr)

Likviditetsplan
2017

2018

2019

2020

Investeringar i uthyrda lokaler

1,0

1,0

1,0

1,0

Förberedande investeringsutredningar

0,0

3,0

3,0

3,0

Fastighetstekniska investeringar

42,5

30,0

30,0

30,0

Modernisering av fastigheter enl myndighetskrav

42,5

30,0

30,0

30,0

Upprustning av kök

14,3

10,0

10,0

10,0

Översiktlig fysisk planering

2,7

3,0

3,0

3,0

Markförvärv/reglering (fysisk planering)

0,0

1,0

1,0

1,0

10,2

11,0

8,0

8,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-26,1

-27,0

63,9

60,9

Investeringar fastigheter

Övriga investeringar KS

IT-investeringar
Inventarier
Justering**
Summa investeringar

87,0

** = Bedömd 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.

Investeringar i upprustning och modernisering av fastigheter avser främst fastighetstekniska investeringar, modernisering av fastigheter utifrån myndighetskrav,
energieffektiviseringar samt upprustning av kök.
Stadsbyggnadsnämnden
Investeringar inom stadsbyggnadsnämnden under perioden 2018-2020 uppgår
till 1 538 mnkr varav 543 mnkr omfattar investeringar i befintlig miljö och
995 mnkr i nya utbyggnadsområden. Nedan redovisas en sammanställning av
projekten som pågår och planeras i befintlig miljö och nya utbyggnadsområden.
SBN

Likviditetsplan

Investeringar (mnkr)

2018

2019

2020

Befintlig miljö

210,3

205,0

127,2

Nya utbyggnadsområden

277,5

312,1

405,7

Summa investeringar

487,8

517,1

532,9
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Investeringar i befintlig miljö
Nedan redovisas de projekt som pågår och planeras i befintlig miljö. Om inget annat anges i not är total projektbudget oförändrad jämfört med föregående års
verksamhetsplan.

Befintlig miljö

Not

Total

Utfall

budget

tom 2016

2017

2018

Stadsmiljö lek och aktivitet

27,0

21,4

1,0

4,6

Belysningsprogrammet

44,0

18,7

2,5

4,0

4,0

20,0

8,0

4,0

4,0

4,0

Reinvesteringar belysning

80,0

28,2

8,0

6,0

6,0

8,0

80,0

Tillgänglighet

42,0

23,2

3,5

3,0

3,0

3,0

42,0

Brounderhåll, reinvesteringar

26,0

12,5

1,5

3,0

3,0

3,0

26,0

Bullerskyddsåtgärder

22,0

13,2

1,5

2,5

2,5

2,3

22,0

Strandpromenad/cykelväg

13,6

2,2

1,0

4,8

5,6

Cykelplan inkl utbyggnad

173,0

23,5

12,2

12,0

12,0

12,0

173,0

38,0

1,0

2,0

8,0

20,0

7,0

23,0

40,0

11,7

4,3

4,0

4,0

4,0

40,0

142,0

61,0

23,0

24,0

34,0

472,0

39,2

106,0

133,0

129,0

1,0

0,0

0,3

0,7

65,0

31,3

1,5

8,2

6,5

6,5

65,0

6,0

0,0

1,5

1,0

1,0

1,0

6,0

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

Täby torg

2,0

0,0

1,0

0,5

0,5

Åva aktivitetspark

3,3

0,0

0,4

2,9

3,3

Ny infart Skavlöten

15,0

0,5

0,0

14,5

15,0

Täby IP, inkl infart

16,0

2,0

1,0

12,0

1,0

Återvinningskärl

9,0

4,0

1,0

0,9

0,9

Omläggning Karbyån

1,5

0,0

0,0

0,0

1,5

Åtgärder Ullnaån

0,7

0,0

0,0

0,7

Restaurering Vallentunasjön

13,0

8,9

0,9

1,0

1,0

1,0

Prästgårdsdammen (VA)

10,0

0,0

0,0

0,5

8,0

1,5

Viggbyholms båtklubb

20,0

0,0

3,5

8,0

8,0

0,5

8,0

8,0

Investeringar (mnkr)

Utbyte natriumljuskällor

Biblioteksgången

F

F

Reinvesteringar gata
Ombyggnation trafikpl ink anslutande gångcykelvägar tpl. R.N
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2

F

Infartsparkering/lokalg/Hägernäs
Stadsmiljö parkpolicy
Trygghetsanslag
Hälsopark Libbyängen

Ombyggnad av Ungdomsvägen
Årliga anslag

N

Likviditetsplan

10,0

2019

Skatte2020

27,0
4,0

8,0

44,0
20,0

13,6

72,0
45,0

315,8
1,0

2,0

0,9
1,5
0,7

10,0
7,0

finansierat

13,0
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Befintlig miljö

Not

Investeringar (mnkr)
Investeringar VA
Investeringar SBN
Justering
Summa investeringar

**

Total

Utfall

budget

tom 2016

Likviditetsplan

Skatte-

2017

2018

2019

2020

17,7

18,5

18,5

18,5

0,2

1,0

1,0

1,0

-91,0

-88,0

210,3

205,0

-16,3

Den totala projektbudgeten innehåller för vissa projekt även budget för senare år än 2020.
Utfall tom 2016 = upparbetade kostnader tom dec 2016
N = Ny i verksamhetsplan 2018.
F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2017** = Bedömd 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.

Stadsmiljö lek och aktivitet – avser genomförande och påskyndande av Lek- och
aktivitetsplanen. Lek- och aktivitetsplanen syftar till att förbättra tillgängligheten
avseende barn och ungdomars behov av lek, utomhusrekreation och spontanidrott.
Belysningsprogrammet – avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa
ökad trygghet, säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en
ökad skönhet och stadsmässighet. Under 2018 planeras upprustning och utveckling av Grindtorpsparken, Turebergsparken och Klockstapelparken. Utvecklingen
av Erikslundsparken till en stadspark för västra Täby fortsätter med etapp 3.
Utbyte natriumkällor – avser utbyte till mer energieffektiva ljuskällor. För 2018
planeras åtgärder i delar av Ensta, Gribbylund, Hägernäs samt Viggbyholm. Total
budget är utökad med fyra miljoner för år 2019 då det även efter 2018 finns ett
behov att byta till fler energieffektiva ljuskällor.
Reinvestering belysning – avser reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning. Reinvestering av belysning planeras på följande platser under 2018: Aspgränd, Hasselgränd, Backvägen, Illervägen, Tempusvägen, Hedåsvägen, Neptunvägen, Tingsvägen, Gråstensvägen, Trädgårdsvägen, Klappervägen.
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, Klockstapelparken, Erikslundsparkens lekplats samt viktiga promenadstråk.
Brounderhåll – avser underhåll och reinvesteringar av broar. För 2018 planeras
renovering av gång- och cykelbroar över Stockholmsvägen, Centralvägen och
Täbyvägen.
Bullerskyddsåtgärder – avser bullerskydd längs kommunens vägar för att minska
antalet boende i kommunen som störs av buller. Budgeten avser både insatser
av kommunen och bidrag till invånare som själva utför åtgärder, i form av fönsterbyte, byte av luftdon samt byggande av plank.

127,2

finansierat
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Strandpromenad/cykelväg – avser anläggandet av en gång- och cykelpromenad
runt Vallentunasjön för att möjliggöra rekreation för Täbys medborgare samt att
göra Runrikets besöksplatser mer tillgängliga. Under 2018 kommer etapp 2,
södra delen byggas.
Cykelplan – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen. För 2018 planeras nya gång- och cykelvägar längs Prästgårdsvägen och Frestavägen. Utöver
de 12,0 mnkr som Täby satsar på cykelbanor 2018 tillkommer statliga bidrag.
Biblioteksgången – avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom
kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. För 2018 planeras delar
av detaljprojekteringen att genomföras. Total projektbudget är utökad med 8,0
mnkr jämfört med VP17. Skillnaden beror på att det nu finns ett arkitektförslag
som budgeten beräknats utifrån samt att projektets omfattning ändrats.
Reinvesteringar gata – avser att förbättra standarden på gångbanor och gator i
kommunen, För 2018 planeras arbeten med gångbanor och kantstenar i samband med beläggningsarbeten.
Ombyggnad trafikplatser Roslags-Näsby och Viggbyholm (inklusive Täby allé och
anslutande gång- och cykelvägar) – avser att förbättra trafiksäkerhet och kapacitet i trafikplatsen. Delar av projektet har byggts. Enligt upprättat genomförandeavtal ska 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 2018 färdigställs motorvägsbron och samtliga anslutande ramper vid Roslags-Näsby.
Hela projektet planeras stå färdigt i slutet av 2018.
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2 omfattar sträckorna RoslagsNäsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs- Ullna kvarnväg samt Täby kyrkbyKragstalund. SL svarar i huvudsak för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen ansvarar i huvudsak för att ta fram detaljplaner samt finansiera följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät. Projektet beräknas
vara klart 2021. Under 2018 kommer Hägernäs-Ullna kvarnväg att byggas färdigt,
gångfartsgatan på Östra banvägen färdigställas samt förberedande arbeten i
Täby Kyrkby. Total projektbudget ökar med 5,0 mnkr jämfört med VP 17 på grun
av att en infartsparkering vid Ytterbystugan i Roslags-Näsby tillkommit.
Infartsparkering/lokalgata – avser projektering av ombyggnad av bussgata till
lokalgata och infartsparkering vid Hägernäs station.
Stadsmiljö parkpolicy – avser kommunens program för hur parkerna ska utvecklas och förvaltas i syfte att kunna erbjuda invånarna fina och innehållsrika parker
nära bostäder och arbetsplatser och uppnå en jämn spridning inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Parkpolicyn innehåller en prioriterad investeringsplan för park- och stadsmiljöutveckling med en planerad genomförandetid på tio

69(92)
2017-11-06

år. Under 2018 planeras upprustning och utveckling av Grindtorpsparken, Turebergsparken och Klockstapelparken. Utvecklingen av Erikslundsparken till en
stadspark för västra Täby fortsätter med etapp 3 under 2018.
Trygghetsanslag – avser olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den
fysiska miljön tryggare. I projektet ingår tunnelupprustningar, som syftar till att
göra Täbys gång- och cykeltunnlar tryggare genom olika fysiska åtgärder, t ex
genom belysning och utsmyckning i enlighet med framtagen tunnelstrategi. Under 2018 åtgärdas en till två tunnlar enligt tunnelstrategins prioriteringslista. Fysiska åtgärder genomförs efter genomförda trygghetsvandringar som sker under
2018. Säsongsbelysning anläggs på olika platser runt om i kommunen.
Hälsopark Libbyängen – avser byggandet av en hälsopark på Libbyängen i Gribbylund. 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 Lantbruksuniversitet där forskare som arbetar med kopplingen mellan hälsa och natur deltar.
Täby torg – avser slutförandet av byggandet av Täby torg samt vidare utveckling
av torghandel, aktiviteter och trygghet.
Åva aktivitetspark – avser att tillskapa en jämställd aktivitetspark för alla åldersgrupper.
Ny infart Skavlöten – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen då nuvarande infart från Löttingelundsvägen kan
göras mer trafiksäker.
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 Prästgårdsvägen.
Återvinningskärl – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt
avfall. Kapitalkostnaderna (avskrivningar + ränta) från investeringen finansieras
av avfallstaxan.
Omläggning Karbyån – avser att öppna upp en sträcka av ån på ca 140 meter
som nu är kulverterad under en industrifastighet. Kulverteringen försämrar kraftigt
åns funktion som spridningskorridor för växter och djur. Arbetet genomförs när
närliggande dagvattendamm byggs.
Ullnaån – avser att minska näringstillförseln till Stora Värtan. Detta som en del i
arbetet med att nå en god ekologisk status i Värtan. 2018 planeras arbeten för att
minska fosforn i vattnet som rinner ut i Stora Värtan. Åtgärderna kräver samverkan med Österåkers kommun och med markägaren.
Restaurering av Vallentunasjön – avser att nå bättre siktdjup och mindre närings-
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salter i Vallentunasjön. Övergripande mål är att nå god ekologisk status i sjön enligt vattenmyndigheternas klassning. Restaureringsprojektet görs långsiktigt och
efter varje år tas ställning till fortsatt arbete framöver.
Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. Arbetet planeras att påbörjas under 2018 för att slutföras och driftsättas under 2019. För att
projektet ska kunna genomföras krävs dock förhandling med markägaren.
Viggbyholms båtklubb – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Planerad investeringstakt har ändrats från fem till tre år. Kapitalkostnaderna (avskrivningar + ränta) från investeringen finansieras med intäkter från båtklubben.
Ombyggnad Ungdomsvägen – avser en ombyggnad av gata på grund av dåliga
markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt och kan göras mer trafiksäker. Projektet är nytt i VP18.
Årliga anslag – avser en rad mindre projekt inom trafiksäkerhet och upprustning
av park och gator. Någon total projektbudget finns inte utan anslaget är årligt.

Investeringar i nya utbyggnadsområden
Nedan redovisas de projekt som pågår/planeras i nya utbyggnadsområden samt
hur mycket av projekten som är skattefinansierade. 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

Investeringar (mnkr)

Total

Utfall

Prognos

Likviditetsplan

budget

tom 2016

2017

2018

2019

Skatte2020

Täby centrum

P

1 100,0

998,7

44,0

12,0

2,3

Hägerneholm

P

148,0

81,9

10,0

19,0

10,0

Ullna strand Kanalkvarteren
(etapp 2)

U

5,0

0,0

0,0

1,0

4,0

Arninge handelsområde och
resecentrum

410,0

7,2

17,0

50,0

132,0

83,0

Roslags-Näsby

568,0

31,9

37,0

90,0

72,0

92,0

32,8

26,0

96,0

140,0

175,0

142,0

0,0

0,0

20,0

22,0

22,0

17,7

0,3

1,0

16,4

5,0

25,0

Täby park

F

Stationär Sopsug

N

Rospiggen
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen

N

45,0

Stansen & Degeln

P

43,0

19,0

8,0

5,0

Ullna park (Ullnabacken)

F,
U

8,5

1,0

3,5

4,0

Infart industritomt Ullna park

5,0

0,0

0,0

0,0

2,5

Näsbypark, Jollen 4, Näsbypark 73:5

2,5

0,0

0,0

2,0

0,5

115,1

0,1

1,3

45,4

Sågtorp 2 (end förprojektering)

2,3

0,0

0,0

Skarpäng centrum inkl Kv.
Nyckelpigan (Planprogram)

4,0

0,1

Spaken 1 & 2

7,0

finansierat
365,0

5,0

15,0

45,0

2,5

5,0

37,7

18,9

8,9

0,5

0,5

1,3

0,5

2,0

1,4

5,3

0,0

1,7

16,8

0,0

0,5

4,3

Gribbylund 5:1 (VA)

0,4

0,2

0,0

0,2

Pentavägen

2,0

0,0

Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djursholmsvägen)

Viggbyholm 74:2 mfl.

Justering
Summa investeringar

P

P

**

6,0

1,2

6,0

2,0
-119,0

-133,8

277,5

312,1

Den totala projektbudgeten innehåller för vissa projekt även budget för senare år än 2020.
Utfall tom 2016 = upparbetade kostnader tom dec 2016.
N = Ny i verksamhetsplan 2018.
U = Utredningsbudget
F = Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2017.
P = Slutkostnadsprognos är lägre än total projektbudget.
** = Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskutningar 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 tidförskjutningar.

Täby centrum – avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). Återstående arbeten är slutligt färdigställande av Attundafältet och Marstorget som

405,7

425,1
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beräknas vara klara 2018. Slutkostnadsprognosen lägre än total projektbudget.
Hägerneholm – avser att skapa en stadsdel med uppförande av närmare 1300
bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga
och bygga ut gator, VA och torg. Under 2018 kommer garanti- och anslutningsarbeten ske. Slutkostnadsprognosen är lägre än total projektbudget.
Ullna strand kanalkvarteren (etapp 2) – avser att möjliggöra bostäder, strandpark,
strandpromenad och gator. I verksamhetsplan 2018 ingår endast budget för utredningskostnader. Försäljningen av markområdet avvaktar detaljplanen för Ullna
park och beräknas kunna inledas tidigast 2019-2020.
Arninge Handelsområde och Resecentrum – avser en utveckling av befintligt
handelsområde samt byggandet av ett nytt resecentrum. Under 2018 planeras
fortsatt detaljplanearbete och utbyggnad av allmänna anläggningar inom det
första detaljplaneområdet. Detaljprojekteringen av allmänna anläggningar slutförs
och utbyggnaden av resecentrum påbörjas.
Roslags-Näsby – avser att skapa en stadsdel med uppförande av ca 1 400 bostäder, arbetsplatser och förskola. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplan
tillsammans med exploatörer samt projektera för att möjligöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomför delar av
infrastruktur inom och i anslutning till området. Under 2018 sker grovplaneringarbetet av det nordöstra området varefter byggherrar i nordöstra delen av området
får tillträde till sin mark.
Täby park – avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av
bostäder och verksamheter för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och
vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad
av bostäder och verksamheter samt planera och genomföra kommunens delar av
infrastrukturen inom och i anslutning till området. I verksamhetsplanen ingår en
delprojektbudget för åren 2018-2020. Täby park kommer att byggas ut i etapper.
De två första detaljplanerna beräknas antas under fjärde kvartalet 2017. Byggstart för mark- och VA arbeten beräknas starta under 2018.
Stationär sopsug – avser ett maskinellt system för hantering av hushållsavfall via
ett underjordiskt rörsystem till en terminal i utkanten av ett bostadsområde i syfte
att minimera transporter, buller, växthusgaser m.m. Den stationära sopsugen planeras att byggas ut under utbyggnaden av Täby park.
Rospiggen – avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra uppförande av ny
simhall med tillhörande anläggningar, samt att ta ställning till behovet av förändring av Stora marknadsvägen.
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen – avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet till den nya simhallen för gående och cyklister samt att
binda samman kommunens cykelvägnät. Projektet är nytt i VP18. Projektetstart
är planerad till 2018.
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Stansen och Degeln – avser exploatering i Nytorp, på tidigare industritomter, där
cirka 300 nya bostäder byggs. Kommunen ansvarar för att färdigställa de allmänna platserna, gator, gång, cykelvägar samt parker. Den första etappen av två
är slutbesiktigad. Under 2018 sker färdigställande av ytskikt och parker. Slutkostnadsprognosen är lägre än total projektbudget.
Ullna park (Ullnabacken) – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse och rekreationsanläggning vid Ullnabacken. Även möjligheter till
förskola prövas. I verksamhetsplan 2018 ingår budget för utredningskostnader.
Utredningsbudgeten är utökad med 5,5 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2017.
Infart industritomt Ullna park – avser utbyggnad av lokalgata vid Ullnabacken. Utbyggnaden aktualiseras i och med att försäljning av en av industritomterna skett
för värmeverksändamål.
Näsbypark Jollen avser detaljplanearbete med syfte att möjliggöra uppförande av
flerbostadshus (ca 200 lägenheter).
Näsby Slott – avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar
till en nybyggnation omfattande ca 250 nya bostäder, 120 seniorbostäder, ett
vård- och omsorgsboende (54 rum) 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 påbörjas under
2018. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser men exploatören
bekostar detta. Senaste slutkostnadsprognosen är lägre än total projektbudget.
Sågtorp – avser detaljplan för byggandet av nytt bostadskvarter med 400 - 500
bostäder samt byggandet av en förskola. Projektet är pausat i väntan på samråd.
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 2018 planeras förprojektering av park,
gator och VA.
Spaken 1 och 2 – avser att möjliggöra för ytterligare bostäder i Hägernäs. Kommunen ansvarar för iordningsställande av mindre anläggningar inom allmän plats.
För 2018 planeras färdigställande av gator och gång- och cykelvägar inklusive
belysning, iordningsställande av slänt/grönyta samt plantering av alléträd.
Viggbyholm 74:2 – avser framtagandet och prövning av detaljplan för att möjliggöra verksamheter och bostadsbebyggelse. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Under 2018 planeras detaljplanen bli antagen. Upphandling
för projektering och utbyggnad av VA görs. Projektering för gata/park görs av exploatör i samverkan med kommunen. Försäljning av mark sker i samband med
laga kraft vunnen detaljplan. Slutkostnadsprognosen är lägre än total projektbudget.
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Gribbylund 5:1 – syftar till att möjliggöra uppförandet av ca 24 bostäder. Utbyggnaden beräknas vara klar 2018. Kommunen ansvarar för kostnader för allmän
plats som avser förbättringar av dagvattendike samt återställning av grönyta.
Pentavägen syftar till att pröva möjligheten att planlägga för en etappvis omvandling från verksamhetsområde till blandstad med verksamhet och handel i kombination.
Kultur- och fritidsnämnden
Investeringar inom kultur- och fritidsnämnden under perioden framgår av nedanstående tabell.
KFN
Investeringar (mnkr)

Total

Utfall

budget

tom 2016

Likviditetsplan
2017

2018

2019

Skatte2020

finansiering

Investeringar fastigheter
Idrotts- och konstgräsplan Hägerneholm

84,0

Ridanläggning

12,0

12,0

12,0

Näsbydals idrottshall

2,0

2,0

34,5

Näsbyparksskolan idrottshall

2,0

2,0

Viggbyskolan idrottshall

2,0

2,0

Ellagårdsskolan idrottshall

1,0

1,0

Näsbydals idrottshall

1,0

1,0

15,0

8,0

5,0

5,0

Parkering Hägerneholmshallen
Upprustning och tillbyggnad Fritidsgårdar/klubbar
Ny simhall

7,0

30,0

30,0

30,0

7,0

15,0
5,0

402,0

11,4

9,0

40,0

Nytt sportcentrum - sporthallar

24,0

2,1

7,0

15,0

Upprustning av konstgräsplaner och
idrottsanläggningar

18,5

7,0

7,0

2,0

1,5

18,5

4,6

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

-38,4

-69,9

89,6

128,8

Verksamhetsanpassningar (mindre
ombyggnad)

140,0

165,6

402,0
24,0

Övriga investeringar nämnden
Inventarier mm
Justering**
Summa investeringar

172,1

** = Bedömd 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.

Idrotts- och konstgräsplan Arninge - En idrottshall med läktarkapacitet och en
konstgräsplan byggs intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens
läktarkapacitet planeras till 500 platser och beräknas står klar 2019.
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Idrottshallar i anslutning till skolor - Under perioden planeras för att bygga idrottshallar i anslutning till Näsbydalsskolan, Näsbyparkskolan, Viggbyskolan och Ella
gårdsskolan. Budgeten för 2017 innehåller endast utredningskostnader.
Parkering vid Hägerneholmshallen - Ett parkeringsdäck vid Hägerneholmshallen
byggs för att klara parkeringsplatskapaciteten.
Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och beräknas stå klar
år 2020.
Nytt sportcentrum – utformning och förutsättningar utreds under 2017 och 2018.
Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Konstgräsplaner och
idrottsanläggningar upprustas och befintligt konstgräs byts ut.
Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram på 3 mnkr. Under denna post ingår även
mindre utredningar.
Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier.

Socialnämnden
Investeringar inom socialnämnden under perioden framgår av nedanstående tabell.
SON
Investeringar (mnkr)

Total

Utfall

Likviditetsplan

budget

tom 2016

50,0

0,0

15,0

10,0

130,0

51,8

25,0

20,0

44,0

12,3

3,0

2017

2018

2019

Finans
2020

Skatt

Investeringar fastigheter
LSS servicebostäder
LSS gruppbostäder
HVB för ensamkommande barn
Verksamhetsanpassning
(mindre ombyggnad)

25,0

50,0
130,0
44,0

5,6

3,0

3,0

3,0

Inventarier nya boenden

3,0

5,0

5,0

5,0

Inventarier

1,0

3,0

3,0

3,0

-12,3

-10,8

28,7

25,2

Övriga investeringar nämnden

Justering*’
Summa investeringar

11,0

** = Bedömd 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.
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LSS servicebostäder - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av
servicebostäder.
LSS gruppbostäder - Fyra boenden om sex lägenheter vardera planeras i Lövbrunna (klart 2017), Libbyvägen och Löttingelund (klart 2018). Skogberga ingår i
totala projektbudgeten och blev klar 2016.
HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn - För att möjliggöra ett ökat mottagande av ensamkommande barn planeras boenden. Behovet och hur det ska tillgodoses utreds under 2017
Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.
Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. I samband
med att nya boenden byggs utökas budgetramen för inventarier.
Barn- och grundskolenämnden
Investeringar inom barn- och grundskolenämnden under perioden framgår av
nedanstående tabell.

BGN
Investeringar (mnkr)

Total

Utfall

Likviditetsplan

budget

tom 2016

2017

2018

2019

336,0

3,9

40,6

163,0

69,1

2020

Skattefinansiering

Investeringar fastigheter
Ny skola och Fsk Hägerneholm

336,0

Utökning Näsbyparkskolan (Ö Täby)

50,0

5,0

5,0

50,0

Tillbyggnation Runborg (N Täby)

50,0

5,0

40,0

50,0

4,0

20,0

100,0

79,9

250,0

1,0

34,0

100,0

100,0

335,0

Ombyggnation Viggbyskolan (C Täby)
-utökning 2018

250,0

Ombyggnad Skolhagenskolan/
Midgårdsskolan - utökning 2018

335,0

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan

140,0

18,8

4,2

70,0

44,2

Kapacitetsökning Ellagård – Skarpäng
- utökning 2018

350,0

0,1

0,5

20,0

80,0

100,0

350,0

Ombyggnation Näsbydal (Täby park)
- utökning 2018

500,0

30,0

150,0

150,0

500,0

5,0

5,0

Byängsskolan Utredning och rivning
Skola på Täby Park Utredning
Verksamhetsanpassning
(mindre ombyggnad)
Övriga investeringar nämnden

0,1

15,0
8,0

140,0

15,0
3,0

5,0
5,0
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BGN
Investeringar (mnkr)

Total

Utfall

budget

tom 2016

Likviditetsplan
2017

Inventarier nya skolor och förskolor
Inventarier mm
Justering**
Summa investeringar

3,0

2018

2019

2020

0,0

13,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-123,6

-169,9

288,4

396,4

Skattefinansiering

444,9

** = Bedömd 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.

Ny skola och Fsk Hägerneholm - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm byggs Hägerneholmsskolan som beräknas stå klar 2019.
Utökning Näsbyparkskolan (Ö Täby) - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyparksområdet så planeras en utökning av Näsbyparksskolan.
Tillbyggnation Runborg (N Täby) - För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby
kyrkby planeras för en kompletteringsbyggnad på Runborgsskoltomt. Kapaciteten
på Runborg utökas med 150 platser.
Ombyggnation Viggbyskolan (C Täby) - För att tillgodose behovet av skolplatser i
Viggbyholm planeras för en ny byggnad på Viggbyskolans skoltomt. En av de befintliga husen som har stora tekniska brister rivs och ersätta av den nya byggnaden.
Ombyggnad Skolhagenskolan / 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 paviljonger. Kapaciteten på Skolhagen/Midgård utökas till 900 barn.
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby
kyrkby renoveras den gamla skolbyggnaden och ersätts med ny byggnad.
Kapacitetsökning Ellagård – Skarpäng - För att tillgodose behovet av skolplatser i
Skarpäng, Ella gård och Västra Roslags Näsby planeras en ny skolbyggnad vi
Rösjöcentrum samt en expansion av Ella gårdsskolan.
Ombyggnation Näsbydal (Täby park) - För att tillgodose behovet av skolplatser i
Näsbydalsområdet, Täby park och Västra Roslags Näsby planeras en ny skolbyggnad på Näsbydals skoltomt.
Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.
Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. I samband
med att nya skolor och förskolor byggs utökas budgetramen för inventarier.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investeringar inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under perioden
framgår av nedanstående tabell.
GVN
Investeringar (mnkr)

Total

Utfall

budget

tom 2016

Likviditetsplan
2017

2018

2019

Skatte2020

finansiering

Investeringar fastigheter
Utredning Campus Åva
Verksamhetsanpassning

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

Övriga investeringar nämnden
Inventarier mm
Justering**
Summa investeringar

-1,2
2,8

** = Bedömd 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.

Campus Åvatriangeln - För att förbättra lokaleffektiviteten och kvaliteten på gymnasielokaler i Täby utreds ett Campus i centrala Täby vid Åva. Kostnaden för utredning beräknas uppgå till 2 mnkr.
Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta.
Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier
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Bostadsförsörjningsplan för perioden 2018-2027
Inledning
Täby kommun är inne i ett skede av stark tillväxt och upplever en kontinuerlig befolkningsökning. 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 förutsättningar för bostadsbyggnation under perioden 2018-2027. Planen omfattar till viss
del bostadsförsörjning enligt socialtjänstlagen eller i övrigt lokalförsörjning för
kommunalt finansierade välfärdstjänster.
Bostadsförsörjningsplanering 2018-2027
I Täby finns strax under 28 000 bostäder enligt Statistiska Centralbyråns uppgifter, varav drygt hälften utgörs av småhus. Under 2016 färdigställdes 500 bostäder jämfört med om prognos 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 bedömning av när bostäderna tidigast kan börja produceras. Täby har en genomsnittlig
planeringstakt om cirka 900 bostäder per år under den kommande tioårsperioden. Detta givet att detaljplaneprocessen löper enligt tidplan liksom att byggherrarna får tillträde till mark och övriga tillstånd. Dessutom ska marknadsförutsättningar finnas för produktionen så att byggherrarna fattar beslut om investering
och byggnation. Redovisningen tar inte hänsyn till exempelvis risker för överklaganden eller minskad efterfrågan på bostäder.

80(92)
2017-11-06

Tabell 1: Tabell över genomsnittlig planeringstakt 2018-2027
Mot bakgrund av risker för påverkan på tidplaner tillämpar Täby kommun en planeringsbuffert om cirka 15-20 %. Med en planeringstakt om i snitt cirka 900 bostäder per år under tioårsperioden, bedöms i snitt över 700 bostäder per år kunna
stå färdiga för inflyttning. För att nå kommunens åtaganden i regional planering
krävs en utbyggnadstakt om cirka 350-650 bostäder per år, vilket Täby då bör
klara.
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 2 200 personer per år under tioårsperioden till över 89 000 personer. Detta motsvarar en genomsnittlig befolkningstillväxt om drygt 2,3 % 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
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nytillkommande bostäder utgörs av flerbostadshus. Av dessa utgör cirka 15 %
hyresrätt.
Täby är medlem i föreningen Stockholm 6000+ med syfte att säkerställa en tillräcklig försörjning med studentbostäder. I Täby finns idag cirka 60 studentbostäder. Inom planeringsperioden 2018-2027 förväntas detaljplaner för ytterligare
drygt 260 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
210 platser i vårdboende

Beskrivning av bostadsprojekt under perioden 2018-2027
Här nedan beskrivs pågående bostadsprojekt i Täby, uppdelat per kommundel.
En sammanställning av antalet bostäder framgår av tabell 1. Projektens geografiska lokalisering framgår av karta i bild 1.

TÄBY KYRKBY
Bylegård 37 (Jarlabankes väg)
Fastigheten Bylegård 37 ligger vid Jarlabankes väg 46-52 och ägs av privat fastighetsägare. Planarbetet inleddes januari 2015 med syfte att möjliggöra utbyggnad av vårdverksamhet med 54 platser samt 20 lägenheter i form av trygghetsboende. Tidigaste byggstart 2018.

Täbyberg (Täbybergsvägen)
Området, är beläget väster om Täby kyrkby och anges i kommunens översiktsplan som ett möjligt område att pröva för småhusbebyggelse. Byggstart bör, med
nuvarande planeringstakt, ske omkring 2023 för att erhålla en jämn utbyggnadstakt i kommunen.

Program för centrala Täby kyrkby
Ett utvecklingsprogram för att utreda hur Täby kyrkby kan förstärkas som stadsdelscentrum med bostäder och verksamheter inleds under 2017.

ARNINGE-ULLNA
Arninge-Ullna kommer etappvis att omvandlas till ett blandat arbets- och bostadsområde med över 3 000 bostäder. Planering och utbyggnad kommer att pågå i
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många år och obebyggda fastigheter ägs främst av det helägda kommunala bolaget Täby Fastighets AB.

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 utbyggnad av kommunalteknik i den första etappen skedde under 20132014. Byggstart för bostäderna skedde hösten 2014 och inflyttning pågår sedan
hösten 2015. För resterade del - Kanalkvarteren – 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.

Hägerneholm (Ullnavägen/Arningevägen)
Med Hägerneholm avses det område som är beläget väster om befintligt verksamhetsområde i Arninge och söder om Ullna strand. Hägerneholm bedömdes
inledningsvis kunna rymma cirka 700 lägenheter i gruppbyggda hus och flerbostadshus samt arbetsplatser. En markanvisningstävling genomfördes 2013 och
ett slutligt planförslag utvecklades tillsammans med byggherrarna som bl. a omfattar fler mindre lägenheter och resulterade i totalt cirka 1200 bostäder. Detaljplanen vann laga kraft 2015 och parken och övriga allmänna anläggningar har
färdigställts under 2016. Bostadsbyggherrarna inom etapp 1 fick tillträde till marken under 2016. Tillträde till etapp 2 har skett under 2017 och till etapp 3 under
2018.

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 utförsåkning. Parallellt med planarbetet genomförs en markanvisningsprocess.

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 Arninge-Ullna och ska utvecklas i riktning mot en mer blandad stadsbebyggelse där
handeln fortfarande är dominerande, men som också har inslag av annan verksamhet 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. Planläggning pågår för att
möjliggöra byggstart för delar av handelsområdet och Arninge resecentrum under
2018 med målsättning att resecentret kan öppna 2020.
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Företagskvarteren
Området omfattar det befintliga verksamhetsområdet i Arninge väster om Kundvägen. 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 kontor, handel och bostäder. Bebyggelsen förtätas med utgångspunkt i befintligt gatunät. Viktiga frågor är hur störningar och risker från befintliga verksamheter ska
kunna begränsas och hur trafikfrågor ska lösas.
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.

GRIBBYLUND
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 lokalförsörjningsprogram och behov av vård- och omsorgsplatser i kommunen.

Gribbylund 5:1 (Löttingelundsvägen)
Detaljplan som medger småskalig flerbostadsbebyggelse har antagits under
2016. Byggstart för 29 bostadslägenheter planeras under 2018.

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 våningar, varav två av huskropparna är sammanbyggda. De bedöms inrymma ca
50 lägenheter. Den lägre byggnaden är placerad mot Trefaldighetsvägen och
den högre mot Kabeluddsvägen.
Planarbetet bedöms kunna påbörjas 2019

Program för centrala Gribbylund
Ett utvecklingsprogram för att utreda hur centrala Gribbylund kan förstärkas som
stadsdelscentrum med bostäder och verksamheter inleds under kommande mandatperiod.
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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 stadsutvecklingsprogrammet för Gribbylunds centrum.

LÖTTINGE

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

VIGGBYHOLM
Viggbyholm 74:2 (Bergtorpsvägen)
Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Detaljplanearbete pågår
där syftet är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder, handel samt idrottsändamål. Hälften av planområdet omfattar mark som långt tillbaka överlåtits som
gåva till kommunen med särskilda villkor. Eftersom planläggning av gåvobrevsmarken är en förutsättning för att få till en bra boendemiljö ur bullersynpunkt
krävs att Kammarkollegiet genom permutationsbeslut avgör om gåvobrevets villkor kan upphävas. Permutation har beviljats och antalet bostäder kan uppgå till
cirka 230.

HÄGERNÄS
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. Intill Hangarvägen föreslås nya punkthus. Angivet antal lägenheter om 50 är en
grov uppskattning.
I ett kommande detaljplanearbete får frågan om antal lägenheter preciseras,
bland annat beroende på hur parkeringen kan lösas. Detaljplanen bedöms kunna
starta under 2020 med byggstart kring 2023.

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
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Hägernäs. Bostäderna kommer att uppföras med beräknad inflyttning 2018-2019.
Byggstart för bostäderna har skett under hösten 2016. Projektet innebär också att
trottoar, trädplantering och kantstensparkering längs Sjöflygvägen ska uppföras.

Fenan 1 och Flygkompassen 1mfl (Sjöflygvägen)
Två positiva planbesked har lämnats för flerbostadsbebyggelse och verksamhetslokaler. Planbeskeden lämnades 2014 respektive 2017. Områdena kan planläggas var för sig eller eventuellt gemensamt. Områdena bedöms tillsammans inrymma 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 området 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.

Pontonen 1
Den kommunägda fastigheten är idag planlagd för kontor. En planprocess med
syfte att förutom kontor även tillåta bostäder och handel kommer att inledas.
Planarbetet kan inledas tidigast 2018 och försäljning av marken kommer att ske
genom en markanvisningstävling under planprocessen.

NÄSBY PARK
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 utveckling av slottsområdet, omvandling av befintliga kaserner till seniorbostäder
och ytterligare tillskott med bostadsbebyggelse med runt 210 bostäder, 120 seniorbostäder samt en byggrätt for ett vård- och omsorgsboende (54 rum). Vårdboendet planeras för byggstart 2019.

Stansen och Degeln (Nytorpsvägen)
Projektet är beläget inom Nytorps industriområde i Näsbypark, nära Centralparken. Privata fastighetsägare. Detaljplanen för cirka 300 bostäder i flerbostadshus
har vunnit laga kraft och byggnation av allmänna anläggningar sker parallellt med
bostäder under perioden 2015-2018. Bostäderna byggstartades under
2015/2016, inflyttning sker succesivt.
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Jollen 4 och Näsbypark 73:5 (Kuttervägen/Centralvägen)
Positivt planbesked lämnades 2013 för ett projekt som omfattar flerbostadshus
med ca 200 lägenheter. Planläggning bedöms kunna påbörjas vid årsskiftet
2017/2018.

Fregatten 7 (Fregattvägen)
Positivt planbesked har lämnats 2017 för ett projekt som omfattar ca 300 bostäder som föreslås uppföras i olika bostadsformer såsom stadsvillor, parhus och
flerbostadshus. Den nya bebyggelsen blir ett komplement till befintlig bebyggelse
samt en ny platsbildning vid korsningen Fregattvägen/Centralvägen. Delar av bebyggelsen föreslås placeras vid Centralvägen för att bidra till en mer stadsmässig
huvudgata.

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
Täby centrum inkl. Mars 1
Detaljplanen för Täby centrum vann laga kraft i oktober 2009 och byggstart
skedde 2010 av bostäder, ny handelsyta, parkeringsgarage och ett nytt stadstorg. Bostadsbyggnationen på Attundafältet har färdigställts och pågår på andra
sidan Roslagsbanan vid Marstorget. Uppskattningsvis 100 bostäder kvarstår att
färdigställa av totalt ca 850. Återstående åtgärder på allmän plats bedöms kunna
färdigställas under 2018..

Täby park (Galoppfältet)
Under 2015 antogs program för minst 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser på det tidigare Galoppfältet. Nu kommer en etappvis och parallell planläggning och utbyggnad att ske under minst 20-30 år framöver. Projektet omfattar
flera större infrastrukturkopplingar till omgivningen liksom etablering av en stor
stadspark.

Storstugan (Tibble 9:1, Åkerbyvägen)
Arbete med detaljplan inleds tidigast 2018 med syfte att pröva kompletteringsbebyggelse med upp till 400 lägenheter och verksamhetslokaler inom bostadsrättsföreningen Storstugans fastighet.
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Marknaden 1 (Biblioteksgången)
Arbete med detaljplan för att utöka byggrätt vid befintligt närsjukhus och äldreboende till att även omfatta seniorbostäder, studentbostäder, handel och kontor.
Planläggning bedöms i dagsläget kunna inledas 2018/2019.

Kv. Strömmingen (Stockholmsvägen)
Planbesked har lämnats. Ny detaljplan med syfte att pröva bostadsbebyggelse
med ca 250-300 lägenheter. Omfattningen av antalet bostäder och yta för verksamheter bör utredas vidare under planarbetet för att kunna säkerställa goda boendemiljöer och en bra blandning av bostäder och arbetsplatser inom området.
Planläggning bedöms i dagsläget kunna inledas så att en byggstart för bostäder
möjliggörs under perioden 2021-2022.

Fuxen 5 och 6 (Kemistvägen)
Planbesked har lämnats. Ny detaljplan med syfte att pröva bland annat bostadsbebyggelse. Omfattningen av antalet bostäder och yta för verksamheter bör utredas 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 kommunfullmäktige. Inriktningen innebär att Åkerby verksamhetsområde omvandlas till
blandstad med bostäder, arbetsplatser och offentliga funktioner. Detaljplanearbetet inleds med upprättandet av ett program alternativt en förstudie för Åkerby
verksamhetsområde. Detaljplanearbete kan tidigast påbörjas 2020.

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 markanvändning och samhällsbyggande i Täbys stadskärna. Inriktningen är att utveckla
Täbys centrala delar till en stadsmässig och långsiktigt hållbar regional stadskärna, med syfte att möjliggöra för fler bostäder, verksamheter och servicefunktioner än vad översiktsplanen anger. Planen förväntas antas 2018.

ROSLAGS-NÄSBY
Sågtorp 2 (Ytterby skolgränd)
Projektet omfattar totalt cirka 450 mindre bostadsrättslägenheter och studentbostäder/forskarbostäder med hyresrätt. Inom området ska även en förskola för
cirka 100 barn och ca 5000 kvm BTA kontor inrymmas, liksom eventuellt andra
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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 Scandic Hotell. Byggstart sker 2018.

Roslags-Näsby 29:1 (Kanalvägen)
Projektet omfattar cirka 45 seniorbostäder. Detaljplanen har vunnit laga kraft och
byggstart har skett under 2017.

Västra Roslags-Näsby (Stationsvägen)
Projektet avser området söder om Centralvägen mellan Roslagsbanan och
Stockholmsvägen. Täby kommun äger området som bedöms kunna inrymma
cirka 1 400 bostäder i flerbostadshus och radhus liksom verksamhetslokaler. Detaljplanearbete har genomförts i samråd med de byggherrar som vann markanvisningstävlingen 2014 och Detaljplanen har antagits under hösten 2017 och har
överklagats. Byggstart för bostäder bedöms kunna ske under 2018 för del av området, så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggnad av bostäder planeras
ske parallellt med rivning av befintligt kommunhus och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar.

Pentavägen
Ägarna till ett antal fastigheter i anslutning till Pentavägen inkom 2011 med en
förfrågan om upprättande av detaljplan. De önskade utveckla fastigheterna till ett
område med ca 600-700 bostäder kombinerat med verksamhetsyta. En förstudie
över området slutfördes 2015 och planläggning väntas kunna påbörjas 2018 efter
det att arbete med en fördjupad översiktsplan för den centrala stadskärnan slutförts.

Kardborren 13 (Östra Banvägen/Sågtorpsvägen)
Positivt planbesked har lämnats 2017. Projektet omfattar ett tillskott med flerbostadsbebyggelse på befintlig markparkering med ca 100 lägenheter. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra skola, vård, kontor och handelsverksamhet. Planläggning kan påbörjas efter det att en förstudie genomförts för östra RoslagsNäsby. Förstudien bedöms kunna påbörjas tidigast 2020.
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ELLA GÅRD
Trädgårdsmästaren 1 och 2 samt Tråget 14 (Ellagårdsvägen)
Positiva planbesked för utvecklingen av fastigheterna har lämnats 2016. En gemensam planprocess föreslås och projekten innebär en omvandling 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
Program för centrala Skarpäng inkl. kv Nyckelpigan
Utvecklingen av Skarpängs centrum utgår från det politiska målet att formulera
utvecklingsprogram för lokalt stadsdelscentrum. En av de privata fastighetsägarna 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).

Viveln 102 m.fl. (Fjätursvägen/Täbyvägen)
Detaljplanearbete för cirka 55 bostäder i korsningen Fjätursvägen-Täbyvägen påbörjades i början av 2016. Byggstart bedöms kunna ske under 2018. Privat fastighetsägare.

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
planarbetet ska hänsyn tas till spårreservat för framtida tvärspårväg (Solna – Roslags Näsby). Byggstart bedöms tidigast kunna ske 2019.

Gripsvall (Täbyvägen/Fjätursvägen)
En utredning, i kombination med en dialog med invånare och företagare, om utveckling av Gripsvallsområdet inleds under 2018 i syfte att förstärka den gröna
kilen, skapa en grön entré samt kunna bygga längs Täbyvägen och Fjätursvägen
med villor och radhus

FÖRTÄTNING VILLOR
Utöver kommunens utbyggnadsprojekt sker en förtätning av befintliga villaområden genom fastighetsdelning. Renovering av äldre detaljplaner kan stödja denna
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förändring. Under 2016 påbörjades arbetet med renovering av tre större detaljplaner i Lahäll, Ensta och Ella Park.
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Tabell 1: Tabell över genomsnittlig planeringstakt 2018-2027
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Bild 1: Karta över projekt för bostadsproduktion 2018-2027

