
1

Sverigedemokraterna Täby
  Förslag till verksamhetsplan 2019

BYGG ETT BÄTTRE TÄBY



2

Innehåll

1 Inledning......................................................................................................................... 3

2 Vision .............................................................................................................................. 4

3 Prioriteringar .................................................................................................................. 7

4 Sammanfattning av förändringar i nämnderna .............................................................. 16

5 Sammanfattning budgetförslag ..................................................................................... 17



3

1 Inledning

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar
värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste
verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en
demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har
utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska
utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet,
eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och
miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför lagen.
Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna
skapa ett modernt folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd,
demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat
förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och landets
medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.

Sverigedemokraterna Täbys årsplan 2019 är en vidareutveckling av vår tidigare
verksamhetsplan. Den innehåller först en vision som beskriver hur verksamheten i kommunen
i stort ska bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Sedan följer en rad
olika prioriteringar och besparingar för vad vi vill att respektive nämnd och kommunstyrelse
ska uppnå.

Våra budgetramar och investeringsbudget utgår från den styrande koalitionens budgetramar.
Därefter gör vi förändringar utifrån våra idéer och förslag under rubrikerna satsningar och
besparingar.

Dessvärre verkar inte den styrande koalitionen Täby alliansen ha förstått att framkomligheten
i trafiken är en viktig fråga. Visserligen kommer de stora expansionsplanerna för
stadsdelcentra sannolikt leda till något mindre biltrafik per person, men den totala volymen
kommer likväl att öka kraftigt. Ingen infrastruktur har planerats in som kan hantera denna
ökande trafikmängd.  Den styrande koalitionens kraftiga övertro på cykelvägarnas möjlighet
att avlasta biltrafiken finns dock uppenbarligen kvar.

En viktig fråga framöver är att synliggöra den ohållbara och juridiskt tvivelaktiga
anvisningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen är ett långtgående ingrepp på
något så centralt inom den svenska rättsordningen som det kommunala självstyret. Det
kommunala självstyret är en hörnsten i vår svenska demokrati och lagen är en slarvig
nödlösning som hastats fram till följd av en oansvarig invandringspolitik som förts på riksnivå
i decennier.
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Sedan mars 2017 har kommunen tagit över Migrationsverkets hyreskontrakt på Täby Park
Hotell och kvoten av anvisade migranter kunde temporärt återupptas. Den styrande
koalitionen påpekar i sin budget att det är ett temporärt boende om 2 år varefter migranterna
på egen hand får ordna boende. Vi har lärt oss av hur situationen ser ut i övriga landet och
inser att om inte kommunen styr upp det hela omgående så hamnar vi snart i ett mycket svårt
läge beträffande boende och därmed sammanhängande höga kostnader för kommunen

Sverigedemokraterna anser därför att det är högst olyckligt att erbjuda migranter ett påkostat
boende under två år för att sedan avhysa dem.  Istället tror vi att den modell som används i
Staffanstorp (där M och SD styr) där migranterna istället placeras i enklare boende. På så sätt
får de boende ett starkare incitament att så snart möjligt skaffa eget boende och de slipper den
sociala ansträngningen att behöva drastiskt gå ned i boendestandard vid periodens slut.

2 Vision

Vår vision är en väl fungerande och välmående kommun vars grund bygger på trygghet,
tradition samt gemenskap. För att uppnå en stark känsla av gemenskap och framåtanda i
kommunen är det viktigt att beslut som påverkar kommuninvånarna är ordentligt förankrade.

Vår vision är ett Täby som präglas av innovation, företagsamhet samt välfärd i världsklass till
varje medborgare. Ingen invånare gammal som ung skall någonsin känna sig otrygg på gatan
eller behöva oroa sig för inbrott.

Täby är en expansiv närförort till Stockholm och det är i stort sett positivt att kommunen
utvecklas och att människor söker sig hit men vi värnar om en varsam och ansvarsfull
utbyggnad där kommuninvånarnas inflytande är mycket viktigt.

I vårt Täby växer vi i takt med vad trafiksystemen klarar av och kommunen får inte utvecklas
till en storstad på landet. Förtätning med höga och stora byggnader i betong, stål, och glas
som nu föreslås av kommunledningen ser vi inte som en naturlig del i stadsbilden. Stora
stadsliknande förorter har en olycklig tendens att bygga upp sociala problem. Att äga sin
bostad är ett bra sätt att motivera invånarna att vårda den och omgivningen och är bra för
samhället.

Att ta hand om våra äldre på ett värdigt och tryggt sätt ser vi som en förpliktelse mot den
generation som har varit med om att bygga upp landet och som kommunen måste hedra och
prioritera. I vårt Täby skall därför äldre med vårdbehov inte kunna nekas plats och inte heller
behöva flytta långt från kommunen, som nu ofta sker, så att nära och kära får svårt att hålla
kontakten.

Vi ser också framför oss att alla grundskolebarn och förskolebarn ges möjlighet att vistas i
små grupper, ha gott om svensktalande vuxna omkring sig och att ha tillgång till utbildade
pedagoger. Inte heller ska någonsin våra invånare, gammal som ung, behöva känna sig otrygg
på allmän plats eller behöva oroa sig för inbrott.
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I vårt Täby ska problemet med EU-migranter som tigger lösas i deras respektive hemland. De
ska inte vistas i Täby utan det ska finnas en långsiktig plan för hur dessa människor ska kunna
utveckla sitt eget samhälle i hemlandet och finnas på plats där för sina barn. Därför anser vi
att allt tiggeri måste förbjudas i Täby och i Sverige.

Bostäder bör byggas i tillräcklig omfattning för unga och bostadsbehövande och asylsökande
ska inte tillåtas gå före i bostadskön så som nu ske i många kommuner.

Tryggheten i gaturummet och i det egna hemmet ser vi som högt prioriterat. Att förhindra
sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld, våld, rån, stölder, inbrott och bilbränder ser vi som
en av de viktigare uppgifterna för kommunen.

Sverigedemokraterna ser som sin uppgift att bevara det svenska kulturarvet och hjälpa andra
nationer att förstå dess innebörd. Sverige ska förbli en rättsstat där alla invånare, oavsett deras
religion eller ursprung, kan harmoniskt assimilera sig.

Syfte, bakgrund och mål

Sverigedemokraternas syfte och mål med kommunpolitiken i Täby är att värna
Täbys intressen och skapa en attraktiv kommun att leva i samt att skapa en samhälle med stort
hjärta, hög grad av sympati och solidaritet för medmänniskorna. Vi ser det som ett självklart
mål att öka invånarnas inflytande över politiken, att inga former av särbehandling inom
kommunens ramar tillåts och inte minst lägger vi stor vikt vid känslan av trygghet när vi
utformar vår politik.

Ett varsamt hanterande av de gemensamma ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig
del av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. Vårt fokus ligger därför i första hand på
den primära och grundläggande verksamheten, där vi med hänsyn till människors behov och
miljö främst prioriterar skolan, vården, omsorgen, den grundläggande tryggheten samt
infrastrukturen – kort sagt den kommunala kärnverksamheten.

Då barnen, de sjuka, handikappade och de äldre är våra mest utsatta grupper måste också
dessa grupper prioriteras före andra. Centralt för oss är också att värna och stärka den svenska
sammanhållningen, kulturen, identiteten och gemenskapen. Vi ser därför med stark oro på den
stora segregationen, motsättningarna, splittringen och det stora utanförskapet som har uppstått
i vårt samhälle som en följd av den i årtionden förda destruktiva rikspolitiken. Vi ser problem
med att människors delaktighet, närhet och trygghet över tid i en allt större grad minskar. Vi
vill arbeta för att vända denna negativa utveckling och arbeta för idéer och mål som kan
förbättra våra medborgares möjligheter till en bättre tillvaro.
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Täbys utbyggnad

Vi anser att Täby ska behålla sin karaktär av villasamhälle. Det är naturligt att kommunen
som ligger i en expansiv storstadsregion växer. Vi tror dock att det bör ske med varsamhet.
Erfarenheten från andra stadsliknande bildningar i förorter är dålig. Ofta leder detta till stora
sociala problem. Dessutom kommer en snabb expansion att leda till stora trafikproblem om
inte en omfattande utbyggnad av vägnätet sker. Vi anser av dessa skäl att kommunens tillväxt
bör hållas högst måttlig med respekt för befintlig bebyggelse, struktur och kultur. Men även
med en lugn tillväxt krävs en kraftig utbyggnad av vägnätet för att säkerställa framkomlighet
för såväl biltrafik som kollektivtrafik.

Miljö och klimat
Sverigedemokraterna verkar för ett miljövänligt samhälle med ett varsamt umgänge med
naturen. Därför tror vi att Täby bör ha en återhållsam utbyggnad. En kraftig
befolkningsökning innebär också en kraftig miljöbelastning och bör därför undvikas.

Vi vänder oss bestämt emot dyrbara symbolhandlingar. Varken Täby eller Sverige kan lösa
problemet med koldioxidutsläpp och dess på verkan av klimatet. Vi tror att bäst utveckling
nås om skatterna hålls rimligt låga och medborgarna själva aktivt kan delta i arbetet. Sannolikt
går då exempelvis övergången till elbilar snabbast. För Sverigedemokraterna värderas alltid
den individuella friheten högt.

✓Klok miljöpolitik
✓Måttlig utbyggnad
✓Inga dyrbara symbolåtgärder
✓Individuell frihet i högsätet

Våra prioriterade områden för den kommunala utvecklingen i Täby

✓En varsam och återhållen utbyggnad
✓En värdig ålderdom med hög livskvalité
✓En utbyggnad av vägnätet för att klara dagens och morgondagens behov
✓Trygghet för alla Täbys invånare
✓Utbildning och barnomsorg - barn och ungdomar är vår framtid
✓En minimal migration
✓God kommunal ekonomi

Det övergripande målet med vår sverigedemokratiska politik är att utveckla Täby till de goda
möjligheternas samhälle att leva och verka i. Det innebär att medborgarna i livets alla skeden
ska känna tilltro och trygghet och att vi satsar på våra unga och ger dem den bästa tänkbara
skolgång samt att vi värnar om de äldre.
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Demokrati och välfärd

För oss är demokrati, trygghet, välfärd och tradition ledorden i vår politik. Vi vill leva i ett
öppet och fritt demokratiskt samhälle där alla medborgare är lika inför lagen, när det gäller
såväl rättigheter som skyldigheter. Vi ser gärna att våra medborgare ges fler möjligheter att
engagera sig i kommunens framåtskridande och vara delaktiga. Fortlöpande dialog i olika
forum med våra medborgare är därför av stor vikt. Vi anser att kommunala folkomröstningar
bör användas i större frågor som rör kommunens utveckling för att öka demokratin och
delaktigheten för kommunens medborgare

Centralt för oss är att agera ekonomiskt ansvarsfullt med kommunens finanser. Kommunen
skall ägna sig åt kärnverksamheten, vilket även innebär att kommunen aktivt skall bedriva en
företagsvänlig politik för att främja sysselsättningen och skapa nya arbetstillfällen.
Kommunikationen gentemot företagare måste kraftigt förbättras! Det gäller både den politiska
organisationen och tjänstemannaorganisationen.

3 Prioriteringar och besparingar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för övergripande planering och administration av
kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för den politiska styrningen och det
ekonomiska stödet till de politiska partierna i kommunfullmäktige.

En levande demokrati
Sverigedemokraterna vill öka transparensen och allmänhetens tillgång till de politiska
processerna. Kommunstyrelsen bör utveckla en modern handlingsplan för hur den lokala
demokratin ska vitaliseras. Sverigedemokraterna anser att en av de viktigaste punkterna i
handlingsplanen bör vara att försöka öka det aktiva deltagandet och möjligheten till inflytande
för invånarna. En sådan punkt är att viktiga beslut om övergripande frågor bör föregås av en
lokal folkomröstning.

Trygghet i kommunen
Sverigedemokraterna vill att det ska vara tryggt och säkert att bo och leva i Täby. En trygg
utomhusmiljö på alla platser i alla kommundelar anser vi borde vara en självklarhet. Täbys
invånare ska inte behöva oroa sig för överfall, rån, misshandel eller sexuella övergrepp när de
rör sig i våra centrala delar eller i friluftsområden.

Sverigedemokraterna konstaterar tyvärr att tryggheten i kommunen har försämrats på
tämligen kort tid på grund av att samhällsklimatet har förändrats till det sämre och på
avsaknad av insatser från polisens sida. Skrämmande är också att rån och våldsbrott begås i
bostaden. Inget område verkar numera vara fredat.
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Tills dess att man inom Polismyndigheten beslutar om och genomför nödvändiga polisiära
förändringar så föreslår vi att ordningsvakter och bilpatrullerande väktare anlitas för att öka
tryggheten. Även kameraövervakning bör ske av allmänna platser för att förhindra brott.

De senaste tio åren har antalet inbrott i Sverige fördubblats. I Täby anmäldes 298 stycken i
privatbostad under 2017 jämfört med 221 året innan. Detta är en skrämmande utveckling och
påverkar den allmänna tryggheten starkt negativt.

Ordningsvakter och bilpatrullerande väktare
Sverigedemokraterna vill införa ordningsvakter och utöka omfattningen av bilpatrullerande
väktare. Då polisen i stort sett har abdikerat från sin uppgift att skydda medborgarna i Täby
och Sverige måste kommunen gå in och täcka in bortfallet.

Kameraövervakning
Sverigedemokraterna vill införa kameraövervakning. Som ett led i att göra kommunen
tryggare så vill Sverigedemokraterna införa kameraövervakning vid offentliga platser, otrygga
platser samt vid vägar och infarter till kommundelar. Alla kameror ska kopplas till en central
för att möjliggöra ett snabbt och effektivt stöd när behov uppstår.

Tiggeri
Sverigedemokraterna vill att Täby ska införa ett förbud mot tiggeri..

Mångkulturellt bokslut
Sverigedemokraterna vill att ett mångkulturellt bokslut upprättas. Vi vill ge kommunens
tjänstemän i uppdrag att för de senaste 5 åren redovisa och sammanställa kommunens
samtliga kostnader kopplade till asyl- och anhöriginvandringen. Det gäller såväl direkta
kostnader för boenden, skola mm, som eventuella indirekta i form av ökad skadegörelse, brott
mm. Endast på så sätt kan ett underlag för den framtida planeringen av kommunens
utveckling synliggöras.

En ny äldrenämnd
Sverigedemokraterna vill inrätta en ny äldrenämnd. Ett av de viktigaste områdena som
Sverigedemokraterna prioriterar är äldreomsorgen. På riksnivå driver Sverigedemokraterna ett
flertal reformer för att förbättra just äldreomsorgen. I Täbys nuvarande organisation är
äldreomsorgen inordnad i socialnämnden. Sverigedemokraterna vill flytta över ansvaret för
äldreomsorgen till en nyinrättad nämnd, äldrenämnden, som framöver får ansvaret för
äldreomsorgen. Genom detta vill vi säkerställa att resurser avsedda för våra äldre inte
spenderas på annat.

Begränsa upphandlingen av konsulttjänster
Sverigedemokraterna vill begränsa upphandlingen av konsulttjänster. Vi anser att den
styrande koalitionen i allt för stor omfattning har lagt våra skattemedel på dyra, ofullständiga
och samhällsfrånvända utredningar och rapporter. Därför vill vi bromsa inplaneringen och
upphandlingen av ytterligare konsult- och arkitekttjänster och då i synnerhet som det idag
finns ett stort behov att satsa stort på att förbättra framkomligheten i trafiken istället för att



9

ytterligare förtäta bebyggelsen i Täby. Vi bedömer att om upphandlingen av konsulttjänster
skärs ner så kan ca 10 mnkr friställas för viktigare kommunala kärnområden som t.ex.
äldreomsorgen och förskole- och barnomsorgen.

Sverigedemokraterna vill:
� öka transparensen och allmänhetens tillgång till de politiska processerna.
� att Täby blir en trygg kommun för invånare och näringsidkare.
� införa ordningsvakter och utöka omfattningen bilpatrullerande väktare
� införa kameraövervakning
� införa ett tiggeriförbud
� genomföra ett första mångkulturellt bokslut
� skapa en ny äldrenämnd
� begränsa upphandlingen av konsulttjänster

Satsningar:
2 mnkr ordningsvakter och bilpatrullerande väktare
1 mnkr kameraövervakning mot inbrott
0,3 mnkr Mångkulturellt bokslut
0,5 mnkr       Utredning inrättande av en äldrenämnd

Besparingar:
10 mnkr Upphandling konsulttjänster

Stadsbyggnadsnämnden

Begränsa utbyggnaden av Täby
Sverigedemokraterna vill begränsa utbyggnaden av Täby. Vi vill se en varsam utbyggnad av
Täby och en strävan att bevara natur- och rekreationsområden. Täby ska vara en attraktiv
kommun att bo, arbeta och leva i.

Bygg ut vägnät och kollektivtrafik
Sverigedemokraterna vill att vägnätet, vägstandarden och kollektivtrafiken byggs ut. Redan
idag uppstår det svåra trafikköer och då även när det inte är högtrafik. Infrastrukturen och
kollektivtrafiken måste hålla samma eller högre utbyggnadstakt som bostads-, kontors och
industribyggandet för att undvika köbildning, ge trafiksäkerhet, snabbare arbetspendling och
därmed en smidigare vardag för kommuninvånarna och en bättre närmiljö. Detta handlar
verkligen om höjd livskvalitet!

Förbättrad och utökad belysning
Som ett led i att göra kommunen tryggare så vill Sverigedemokraterna förbättra och utöka
belysningen på offentliga platser.
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Sverigedemokraterna vill att:
� utbyggnaden av Täby bromsas
� strandpromenad/cykelväg runt Vallentunasjön läggs på is.
� byggande av cykelbanor enligt cykelplan läggs på is.
� vägnät, vägstandard och kollektivtrafik byggs ut
� gatubelysningen utökas och förbättras för ökad trygghet under dygnets mörka timmar.

Satsningar:
5 mnkr Utredning utbyggnad vägnät, vägstandard och kollektivtrafik
10 mnkr Akut om– och tillbyggnad av väghinder.
2 mnkr Gatubelysning.

Besparingar:
20 mnkr Senareläggning av ny utbyggnad
5,2 mnkr Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön läggs på is.
12,0 mnkr Cykelbanor enligt cykelplan läggs på is

Kultur-och fritidsnämnden

Nämnden har ansvar för en mängd verksamheter däribland bibliotek, idrott/fritid,
fritidsgårdar, kultur samt kulturskolan.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska skapa förutsättningar för en stimulerande och
meningsfull fritid, god hälsa och social tillhörighet, samt att ge en god tillgång till kultur.
Sverigedemokraterna anser att kommunen skall stå upp för vår identitet genom att förmedla
berättelsen om vårt land och folk.

Sverigedemokraterna vill arbeta för ett brett kulturutbud och fritidsaktiviteter som passar alla
olika åldrar. Vi vill också lyfta fram Täbys rika kulturarv och historia men även vårt svenska
kulturarv och våra traditioner, för både kommuninvånare och turister.

Nämnden skall fortsätta att erbjuda och tillhandahålla fritids- och badanläggningar,
vandringsleder, samt driva fritidsverksamhet för barn och ungdomar och stödja ickereligiösa
föreningar. Sverigedemokraterna vill arbeta för att det finns tillräckligt med resurser och plats
för alla som vill syssla med idrott, musik eller konst. För att uppnå detta mål, skall Kultur-
och fritidsnämnden vid behov omvärdera tidigare givna bidrag och vid behov omprioritera
stöd till personer, föreningar, studieförbund, institutioner och andra verksamheter. Den största
delen av kulturverksamheten bör dock alltid drivas och bekostas av civilsamhället.

Etniska och religiösa föreningar
Sverigedemokraterna vill ta bort bidragen till etniska och religiösa föreningar. Vi anser inte
att kommunen ska stödja föreningar vars ideologi och verksamhet bygger på exkluderande av
människor utifrån etnicitet eller religion. Inkluderande föreningar som är öppna för alla inom
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t.ex. konst, musik och idrott har bättre förutsättningar att bidra till människors hälsa och
välmående, såväl som sammanhållning.

Idrott och kultur
Idrott och kultur är en väsentlig del i möjligheten till en meningsfull fritid så vi anser att
satsningar bör göras på detta område för att säkerställa tillgång till befintliga och tidigare
beslutade anläggningar. Sverigedemokraterna anser däremot att det ekonomiska läget gör att
vi i första hand ska satsa på de mest prioriterade områdena och därför gör vi i årets budget
inga större investeringar inom idrottsverksamheten
En sänkning av årsavgifterna för aktiviteter som berör elever i Täby skolor skall övervägas.

Sverigedemokraterna vill att:
� föreningslivet ska få ekonomiskt stöd för inkluderande verksamheter.
� satsning för att säkerställa tillgång till anläggningar.
� kommunen avvaktar med större investeringar inom idrotten tills ekonomin så tillåter.
� avgiften för kultur- och musikskolan ska vara lägre.

Satsningar:
0,5 mnkr Lägre avgift kultur- och musikskolan

Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för de sociala frågorna i kommunen.

Äldreomsorg
Sverigedemokraterna vill att äldres trygghet och inflytande över den egna vardagen ska öka.
Täby kommun ska erbjuda god vård och omsorg för våra äldre invånare som självfallet ska få
ta del av den välfärd de varit med om att bygga upp.
Sverigedemokraterna vill se ett samhälle där generationerna knyts närmare varandra och den
äldre generationen är en naturlig del av familj och samhälle. Äldreomsorgen skall erbjuda en
värdig, trygg och meningsfull tillvaro. Den som är gammal och i behov av omsorg och stöd
skall kunna välja om han eller hon skall erbjudas hjälp i hemmet eller på ett äldreboende.
Hemtjänsten och hemsjukvården skall möjliggöra boende i hemmet så länge detta är möjligt
och önskat av omsorgstagaren.

En ny äldrenämnd
Sverigedemokraterna vill skapa en ny nämnd, äldrenämnden, som endast ansvarar för
äldreomsorgen. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv så kan det säkerställa att det inte sker
interna transfereringar mellan de tre komponenterna i dagens socialnämnd, nämligen
äldreomsorgen, funktionshinder och individ-/familjeomsorg. Vi vill freda äldreomsorgens
pengar. Äldreomsorgen är ett prioriterat område för Sverigedemokraterna och på riksnivå
driver vi ett flertal reformer för att förbättra just äldreomsorgen.
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Platsgaranti och höjd grundersättning för vårdboende

Sverigedemokraterna vill införa en platsgaranti i Täby för äldre med vårdbehov samt höja
grundersättningen. Våra äldre ska också garanteras plats på äldreboende inom kommunen.
Idag så utplaceras våra äldre i vissa fall långt utanför Täby vilket bidrar till stort lidande
otrygghet och osäkerhet för den äldre och anhöriga som tvingas pendla långa sträckor.

Höjd grundersättning hemtjänsten
Sverigedemokraterna vill höja grundersättningen för hemtjänstinsatser.

Omsorgstagarens trygghet
Att som omsorgstagare kunna lita på och förstå personalen är i allra högsta grad en
trygghetsfråga och även ett sätt att undvika att misstag sker i omsorgsarbetet. Äldre personer
har ofta ett större behov av en enkel och rak kommunikation. Därför skall det vara ett krav att
personalen talar god och tydlig svenska, likväl som att de kan dokumentera vardagliga
händelser i skrift. Personal ska också vara utbildad för sin uppgift. I dag är det inte alltid så
utan utföraren sätter in personal som saknar utbildning och som inte kan prata tydlig och
begriplig svenska. Vårdgivare bör dessutom av säkerhetsskäl kräva ett utdrag ur
belastningsregistret vid anställning av all omsorgspersonal, tillsvidareanställda såväl som
vikarier.

Personalen skall även ges möjlighet att kunna ägna mera tid åt de äldre.

Kosten
Lokalt producerad och nylagad, välsmakande och näringsrik mat skall serveras de äldre som
har behov av mattjänst genom hemtjänst eller som bor på ett äldreboende. Stor hänsyn skall
tas till de äldres önskemål om de olika maträtterna.

Migrantboende
Sverigedemokraterna vill att boendekostnaden för migranter ska vara lägre.
Vi anser därför att det är högst olyckligt att erbjuda migranter ett påkostat boende under två år
för att sedan avhysa dem.  Istället tror vi på den modell som används i Staffanstorp (där M
och SD styr) där migranterna istället placeras i enklare boende.

Sverigedemokraterna vill att:
� äldres trygghet och inflytande över den egna vardagen ska öka.
� en äldrenämnd inrättas.
� en platsgaranti införs och att grundersättningen höjs för vårdboende.
� grundersättningen för hemtjänsten höjs.
� svensktalande personal till alla äldreboenden och i hemtjänsten ska krävas.
� lokalt nylagad näringsrik mat ska serveras.
� kostnaden för migrantboende ska vara lägre
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Satsningar:
27 mnkr       Vårdgaranti och höjd grundersättning för hemtjänstinsatser
1,5 mnkr       Merkostnad nylagad mat

Beaparingar:
20 mnkr        Mindre påkostat boende för migranter

Barn- och grundskolenämnden

Mindre barngrupper
Barngruppernas storlek måste minska och antalet behöriga grundskolelärare, förskolelärare
och barnskötare öka för att kunna uppnå en hög kvalité. I dagens Täby kan det vara uppemot
nio barn per anställd i förskolan, vilket vi inte anser vara ens i närheten av godtagbart.

Under 2019 vill vi göra flera olika satsningar på förskola och grundskola eftersom det här
finns ett stort behov av resursförstärkning. Vi vill höja skolpengen och förskolepengen i
förhållande till den styrande koalitionens förslag.

För att genomföra detta vill Sverigedemokraterna se en omprioritering av resurser till förskola
och grundskola för att kunna höja skolpengen. Verksamheten har resursmässigt halkat efter i
jämförelse med andra jämförbara kommuner i länet.

Lärarnas, pedagogernas och barnskötarnas mandat
Lärarnas, pedagogernas och barnskötarnas mandat för att styra sitt arbete och hur de
prioriterar sin tid har kraftigt begränsats de senaste decennierna. Detta är mycket
problematiskt, eftersom att det är lärarna och pedagogerna som har utbildning i
kunskapsförmedlande och den unika kunskapen om sina elever och sitt ämne.
Toppstyrningen, med pålagor om bland annat dokumentation, är som så ofta i samhället
mestadels av ondo. Vi måste på kommunal nivå bistå med allt vi kan för att ge lärarna och
pedagogerna större befogenhet och frihet i sin yrkesutövning.

Svenska språkets betydelse
Vi vet att goda kunskaper i det svenska språket är en förutsättning för att kunna tillgodogöra
sig undervisningen i alla ämnen. Därför vill vi låta elever med alltför bristfälliga kunskaper i
svenska språket gå i särskilda förberedande klasser innan de sätts in i den ordinarie
undervisningen. Vi vill också ha en förskola där det finns gott om personal som älskar sitt
arbete och som hinner se de minsta barnen, prata med dem och läsa för dem.

Elevernas hälsa
Många elever har svårigheter med att klara koncentrationen under en hel skoldag. Vi vill öka
antalet idrotts-, rörelse- och friluftsaktiviteter under skoltid. Det leder till en bättre
koncentrationsförmåga, mer lugn och ro och därmed förutsättningar för elever att tillgodogöra
sig kunskap. Förskolor och skolor ska även ha tillräckligt med stora ytor avsatta ute för lek.
God kosthållning
En god kosthållning är också viktigt för elevernas koncentrationsförmåga och allmänna hälsa.
Lokalt tillagad skolmat av god kvalité är en självklarhet.
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Modersmålsundervisning
Färdigheter i svenska språket är avgörande för hur väl man lyckas med studier, i yrkeslivet
och därmed i förlängningen för ens förmåga att försörja sig själv. Vi ser hur svenska
skolelevers färdigheter blir allt sämre. Detta gäller inte minst barn som invandrat och barn till
invandrade föräldrar. Dåliga svenskkunskaper, kanske mer än något annat, riskerar att
permanenta ett utanförskap. Sverigedemokraterna vill därför omprioritera medel inom Barn-
och grundskolenämnden så att resurser spenderas på svenskundervisning och därmed stärker
elevers färdigheter i svenska språket. Därför vill vi effektivisera modersmålsundervisningen
så att den tar minimalt med resurser från skolan.

Genuspedagogik
I Sverige har flera kommuner genomfört genuscertifieringar av förskoleverksamheter. Syftet
är att försöka strömlinjeforma alla pojkars och flickors beteende, i strid mot våra nedärvda
biologiska och psykologiska förutsättningar och behov. Detta är ett allvarligt experiment med
det allra värdefullaste vi har, våra barn. Vad värre är så baseras experimentet på den så
kallade genusvetenskapen. Den är ingen vetenskap, utan kan liknas vid en religion, eftersom
att den grundas på dogmer som inte har något stöd i riktig vetenskap. Sverigedemokraterna
kommer därför alltid att verka för att inga budgetutgifter går till verksamhet kopplad till
denna extrema ideologi. Sverigedemokraterna vill helt stoppa genuspedagogik och
genuscertifiering i Täby kommun och istället se en förskola och skola som inte lägger sig i
och försöker ändra barnen enligt extrema politiska modenycker. På samma sätt som att andra
extrema ideologier, som nazism, kommunism och islamism, inte ska få saluföras okritiskt i
skolan som utveckling och vetenskap, så ska heller inte den så kallade genusvetenskapen få
göra det.

Sverigedemokraterna vill:
� att förskolepengen och skolpengen ska höjas
� att lärarna och pedagogerna ska få maximalt med inflytande över sitt arbete
� öka elevers schemalagda fysiska aktiviteter i skolan
� prioritera svenskundervisning framför modersmålsundervisning.
� säkerställa att genuspedagogik inte får infiltrera våra skolor
� ha en bättre kosthållning i skolan

Satsningar:
12,0 mnkr Höjning av förskolepengen
11,0 mnkr Höjning av skolpengen
2,0 mnkr Svenskundervisning
1,5 mnkr Bättre kosthållning
1,3 mnkr Elevhälsa

Besparingar:
3,0 mnkr Effektiviserad modersmålsundervisning
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Gymnasie- och vuxenstudienämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett flertal ansvarsområden, däribland
gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och SFI i kommunen.

Lärarnas mandat
Samma argument gäller här som för lärarna inom grundskolan.

Elevernas hälsa
Samma argument gäller här som för elever inom barn- och ungdomsnämnden.

Svenska för invandrare SFI
I Täby finns många invånare som har behov av att lära sig det svenska språket. Den höga
invandringen ställer därför krav på god och kvalitativ undervisning i svenska. Språket är en
viktig del för att komma in i samhällets gemenskap. Därför är det av högsta vikt att eleverna
på ett effektivt sätt fullföljer sina studier med goda resultat. Större krav på resultat efter en
given tid bör ställas. Bidrag bör begränsas om närvaro och förväntad prestation inte uppfylls i
tillräcklig omfattning.

Genuspedagogik
Samma resonemang gäller här som för verksamheten i grundskolan.

Sverigedemokraterna vill:
� att lärarna och pedagogerna ska få maximalt med inflytande över sitt arbete
� öka elevers schemalagda fysiska aktiviteter i skolan
� prioritera svenskundervisning framför modersmålsundervisning.
� säkerställa att genusvetenskapen inte får infiltrera våra skolor
� att SFI effektiviseras med större krav på genomförandetakt

Satsningar:
0,4 mnkr Elevhälsa
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4 Sammanfattning av förändringar i nämnderna

Detta är satsningar utöver de generella volymsökningar som gjorts för varje nämnd.

Kommunstyrelsen

SD Extra satsningar/återtaganden, KSEK 2019

Ordningsvakter och bilpatrullerande väktare        2 000

kameraövervakning        1 000

Mångkulturellt bokslut           300

Utredning inrättande av en äldrenämnd           500

Begränsad upphandling av konsulttjänster         -10 000

Summa           -6 200

Stadsbyggnadsnämnden

SD Extra satsningar/återtaganden, KSEK
Utredning utbyggnad vägnät, vägstandard och kollektivtrafik 5 000
Akut om– och tillbyggnad av trafikplatser och väghinder. 10 000
Gatubelysning  2 000
Senareläggning av utbyggnad bebyggelse -20 000
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön läggs på is.   -5 200
Cykelbanor enligt cykelplan läggs på is -12 000
Summa -20 200

Socialnämnden

SD Extra satsningar/återtaganden, KSEK

Vårdgaranti och höjd grundersättning för hemtjänstinsatser    27 000

Merkostnad nylagad mat      1 500

Mindre påkostat boende för migranter   -20 000

Summa      8 500
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Kultur-och fritidsnämnden

SD Extra satsningar/återtaganden, KSEK

Kultur- och musikskolan 500

Summa 500

Barn- och grundskolenämnden

SD Extra satsningar/återtaganden, KSEK

Höjning av förskolpengen 12 000

Höjning av skolpengen 11 000

Svenskundervisning 2 000

Effektiviserad modersmålundervisning -3 000

Bättre kosthållning 1 500

Elevhälsa 1 300

Summa 24 800

Gymnasie- och vuxenstudienämnden

SD Extra satsningar/återtaganden, KSEK
Elevhälsa 400

Summa 400

5 Sammanfattning budgetförslag

Då otryggheten för våra invånare både i inne och utemiljö ökar för varje år och att vi har en
polismyndighet som inte klarar av sin uppgift ser vi det som nödvändigt att kommunen går in
och skyddar invånarna i Täby. Därför behövs väktare/ordningsvakter upphandlas och
kameraövervakning införas.

Den enskilt största långsiktigt kostnadsdrivande utgiften som kommunen har att hantera är
invandringen. Vi vill därför omgående upprätta ett mångkulturellt bokslut för att få fram ett
underlag för en mer ansvarsfull och långsiktig ekonomi. En mer ansvarsfull migrationspolitisk
kommer att underlätta framtida överskottsmål genom minskade kostnader för skola,
bostadsförsörjning och försörjningsstöd.

Vi anser att den styrande koalitionen ska begränsa upphandlingen av dyra konsulttjänster och då i
synnerhet som vi föreslår att bromsa den ohämmade expansionen av Täby. De medel som vi på så sätt
friställer bedömer vi uppgår till minst 10 mnkr.
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En kraftfull utbyggnad av vägnät, vägstandard och kollektivtrafik är en absolut nödvändighet för att
Täbys invånare ska kunna förflytta sig inom kommunen. Därför satsar vi på att utreda och planera för
en utbyggnad av vägnätet och vägstandarden. Vi anser också att kommunen akut ska starta om– och
tillbyggnad av trafikplatser och väghinder för att få en mer smidigt flytande trafik.

Genom att bromsa upp den ohämmade expansionen av Täby och senarelägga utbyggnaden av
bostadsområden i avvaktan på att trafiksystemet byggs ut kan utgifterna för det kommande
året minskas.

Ytterligare satsningar på cykelbanor enligt cykelplan samt strandpromenad/cykelväg runt
Vallentunasjön anser vi inte ska genomföras.

Vården av våra äldre måste prioriteras. För varje år växer nu behovet att förstärka budgeten.
Tillgången till vårdboenden och servicen i hemtjänsten måste kraftigt förbättras.

Vår bedömning är att kostnaden för asylboende bör och kan minskas. Sverigedemokraterna
anser därför att det är högst olyckligt att erbjuda migranter ett påkostat boende under två år
för att sedan avhysa dem. Istället tror vi på den modell som används i Staffanstorp (där M och
SD styr) där migranterna istället placeras i enklare boende. På så sätt får de boende ett
starkare  incitament  att  så  snart  möjligt  skaffa  eget  boende  och  de  slipper  den  sociala
ansträngningen att behöva drastiskt gå ned i boendestandard vid periodens slut.

En alternativ besparing, som vi gärna ser att den genomförs, är att minska
mottagandet av asylsökande som vi är ålagda att ta emot 2019 och då med hänvisning
till den svåra bostadssituationen i Täby. De medel som på så sätt skulle kunna sparas in kunde
då istället satsas på äldre och på barn i förskola och skola. Vår bedömning är att
minst 20 mnkr, utöver statens ersättning, på så sätt kunde bli tillgängliga för andra
utgiftsposter.

Det är viktigt att förskolan och grundskolan fungera bra med tanke på att vår nya generation
ska få de bästa förutsättningarna att gå vidare i livet. Därför satsar vi mer pengar på förskolan
och grundskolan.

Med tanke på att den styrande koalitionen i Täby i åratal har underfinansierat viktiga
välfärdsområden, som äldreomsorg, barnomsorg, skola, tryggheten för våra invånare samt
kommunikationerna, så ser vi oss nu tvungna att minska beräknat överskott från 35 mnkr i
den styrande koalitionens budget till 27,8 mnkr (0,8 % av budgeten)  istället för alternativet
att höja skatten. Sverigedemokraterna inser vikten av en ekonomi i balans och ställer oss
bakom det finanspolitiska ramverket. Dock så anser vi att bristerna i barn- och äldreomsorgen
är så pass allvarliga att ett mindre överskott för 2019 är motiverat.
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Budgetförslag 2019 SD Täby

Sverigedemokraternas förslag på tilläggsbudget för verksamhetsåret 2019

Tilläggsbudgeten har den styrande koalitionens budgetförslag som grund och finansieras inom
resultatbudget.

Skatten föreslås ligga oförändrad på nuvarande nivå.
c

Satsningar mnkr

Kommunstyrelsen, KS 3,8

Stadsbyggnadsnämnden, SBN 17,0

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH 0,0

Kultur- och fritidsnämnden, KFN 0,5

Socialnämnden, SON 28,5

Barn- och grundskolenämnden, BGN 27,8

Gymnasie- och vuxenstudienämnden, GVN 0,4

Summa satsningar 78,0

Finansiering mnkr

Minskad upphandling konsulttjänster, KS 10,0

Senareläggning av utbyggnad av bostadsområden och cykelbanor, SBN 37,2

Lägre standard migrationsboende, SON 20,0

Effektivare modersmålsundervisning, BGN 3,0

Minskat överskottsmål i budgeten 7,8

Summa finansiering 78,0
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