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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Gunvor Lindberg

Ändringar: Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Sidan 8: Prognos resultat enligt VP 15 mnkr för år 2016 rättat till 66 mnkr (felskrivning)
Prognos VP 15, resultat i procent skatteintäkterna
År
Prognos resultat enligt VP 15 mnkr
Årets resultat i procent av skatteintäkterna (netto)

2015 2016 2017
10

31

66

0,3% 0,9% 1,9%

Sidan 23: Ändrad skrivning under avsnittet ”Ett hållbart synsätt” sista stycket.
”Som ett led i miljöarbetet byggs nu fjärrvärmen ut i Täby, med syfte att ersätta
lokal oljeeldning, förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen av klimatgaser i
Täby.”
Sidan 44: Ändrad skrivning under avsnittet Uppdrag ”Tibble teater”.
Tibble teater är i behov av och kommer att renoveras. Medel finns avsatta och är
beslutade i budget 2014 (VP 14).
Sidan 55: Tillägg skrivning under avsnittet ”Den röda tråden i lärandet” första
stycket.
Inom barn- och grundskolnämnden är utvecklingsområdet den röda tråden i lärandet ständigt närvarande. Effektmålen "Eleven når kunskapskraven och Verksamheten i förskolan ger barn förutsättningar för utveckling och lärandet" ska
därför påvisa vikten av en god utbildning som leder till att eleverna slutar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen samt att det ska finnas utmaningar
för elever som lätt når kunskapskraven.
Sidan 56: Borttagning del av mening under avsnittet ”Förebyggande verksamhet”
första stycket.
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Ett arbete som inleddes 2013 är samverkan för att identifiera och stödja barn och
unga i riskzon, där arbetet har fortsatt under 2014. För 2015 är uppdraget inom
utvecklingsområdet förebyggande verksamheter att utveckla samverkansformerna såväl inom kommunen som mellan kommunen och andra utförare för att säkerställa att kommunen har en helhetssyn avseende barn och unga. Satsningar
på förebyggande arbete och att ge barn och elever det särskilda stöd som de
behöver i tidiga åldrar kommer att vara viktiga strategier för att stödja en gynnsam utveckling av individers hälsa och välbefinnande samt skjuta upp eller
minska behov av mer konkreta insatser.

