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2. Inledning 

 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar 

oss som ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social och 

ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets 

verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, 

välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning. 

 

Vi ser stora möjligheter i Täby kommun och för våra kommuninvånare. Närheten till vår 

huvudstad samt en fantastisk natur gör Täby till en attraktiv kommun. Detta ska vi förvalta 

och värdesätta med varsamhet, eftertanke och med ett långsiktigt ansvarstagande. Vi vill 

bevara vårt kulturarv utan att för den skull göra avkall på utvecklingen. 

 

Det intensiva nybyggande ger dock Täby en befolkningsökning som vida överstiger den i 

många andra svenska kommuner. Detta sker utan att man i första hand värnar om det man har 

idag. Vi motsätter oss inte att Täby utvecklas, däremot att det sker på bekostnad av 

Täbybornas livskvalité. 

 

Skattesatsen för 2020 ska vara oförändrad på nuvarande nivå och när prioriteringar måste 

göras är det vår uppfattning att behoven inom skola, omsorg och underhåll ska ges företräde.  

 

Sverigedemokraternas budgetmotion 2020 för Täby kommun är ett dokument som ska 

gestalta och tydliggöra ett alternativ till de övriga partierna. Sverigedemokraterna ägnar sig 

inte åt överbudspolitik, utan verkar för en ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk 

politik, som skapar stabilitet och tillväxt i Täby.  
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3. Vision 

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 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. 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  

Problemen i den svenska skolan är stora och välkända. Det är inte sannolikt att det är brist på 

resurser som är orsaken till problemen. Istället är det nog politisk klåfingrighet och 

orealistiskt önsketänkande som är de verkliga grunderna till problemen. Sannolikt är den 

ständiga urholkningen av lärarnas auktoritet en viktig grundbult.  

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 på fler platser än vad som idag beslutats.. 

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. Inte heller ska någonsin våra invånare, gammal 

som ung, behöva känna sig otrygg på allmän plats eller behöva oroa sig för inbrott. 

Syfte, bakgrund och mål 

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.  

 

Mycket tyder på att den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur. 

Sverigedemokraterna befarar att den inte blir av det mildare slaget, som den styrande 

Alliansen förutspår, utan snarare både långvarig och djup. För att förbereda oss för det 
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scenariot så bör kommunen se över sin kostym och hitta nödvändiga besparingar som inte går 

ut över kärnverksamheten. Vi tror att ett sådant område är den stora tjänstemannastab som 

finns i kommunen.   

 

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. 

 

Täbys utbyggnad 

Vi anser att Täby ska behålla sin karaktär av villasamhälle. Det är naturligt att kommunen 

som ligger i en expansiv storstadsregion växer men vi tror att det bör ske med stor 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 
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4. Yrkanden 

Sverigedemokraternas yrkande  

 

 att skattesatsen för 2020 ska bibehållas på nuvarande nivå. 

 att kommunen har god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

 att kommunen prioriterar kärnverksamheterna. 

 Att alla partier med minst 3 mandat i KF bör erhålla en arvoderad tjänst.  

 att kommunen genomför folkomröstningar, rådslag eller undersökningar om viktiga 

frågor. 

 att kommunen inför åtgärder för att öka tryggheten i kommunen. 

 att tiggeri förbjuds på alla allmänna platser. 

 att alla kostnader relaterade till migrationen redovisas. 

 att antalet bilplatser på infartsparkeringar blir fler. 

 att en äldrenämnd eller en vård- och omsorgsnämnd inrättas. 

 att kommunen bantar sin tjänstemannastab. 

 att antalet externa konsulter inte är fler än vad som är försvarbart med hänsyn till 

arbetsbörda och ekonomi. 

 att utbyggnaden av Täby bromsas upp och att den sker varsamt och återhållet. 

 att vägnätet byggs ut för att klara dagens och morgondagens behov. 

 att miljön värnas. 

 att en ny stadspark anläggs i Täby Park. 

 att de äldre ska få en värdig och trygg ålderdom med hög livskvalité. 

 att personal inom äldreomsorgen ska behärska det svenska språket. 

 att Täby ska säga nej till ytterligare migranter. 

 att vår barnomsorg och våra skolor håller hög standard. 

 att ett återinvandringskontor öppnas. 
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5. 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.  

 

Bromsa upp den storskaliga utbyggnaden 

Sverigedemokraterna vill se en sund bostadspolitik i Täby där den idag planerade enorma 

utbyggnaden av höga och förtätade flerbostadhus bromsa upp.  

 

Politik på lika villkor 

Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i 

synnerhet är det en nackdel om inte samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige får möjlighet att bedriva det politiska arbetet på lika villkor. 

Alla partier med mins 3 mandat i kommunfullmäktige bör således erhålla en arvoderad 

tjänst.  

 

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 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. Att den förda politiken av socialdemokrater och moderater på riksnivå är 

skyldig till detta torde stå klart för alla. Skrämmande är också att rån och våldsbrott begås i 

bostaden. Inget område verkar numera vara fredat.  

 

I en undersökning av ungdomars vanor och preferenser som Täby kommun har finansierat så 

anses gängen i Täby Centrum vara det mest negativa av allt i Täby! Det betyder att upplevt 

våld och hot måste tas på stort allvar även i Täby. 

 

Det stora antalet brott på allmän plats som skett under senaste tiden aktualiserar frågan 

om hur vi ska komma åt problemen med ökad kriminalitet och allmän otrygghet på 

Täbys gator och torg. 

Tills dess att man i riksdagen tar sitt förnuft till fånga och att man inom Polismyndigheten 

beslutar om och genomför nödvändiga polisiära förändringar så vill vi att ytterligare 

ordningsvakter och bilpatrullerande väktare anlitas för att öka tryggheten. Även 

kameraövervakning bör ske av allmänna platser för att förhindra brott.   

 

Det finns därför numera ett behov av kameraövervakning i Täbys utomhusmiljöer för att i 
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första hand förebygga brott och öka möjligheten för polisen att kunna identifiera de personer 

som begår brott men också för att öka känslan av trygghet för de som rör sig utomhus. 

Omfattade studier visar också att kameraövervakning ger en minskning av brottsligheten. 

 

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 bör kopplas till en central för att möjliggöra ett snabbt och 

effektivt stöd när behov uppstår.  

 

Tiggeri 

Det är glädjande att Moderaterna och Kristdemokraterna har medverkat till att införa ett 

tiggeriförbud i Täby. Tiggeriförbudet är dock begränsat till att i första hand omfatta 

återvinningsstationer inklusive närliggande butiker.  

Sverigedemokraterna vill att tiggeriförbudet ska utökas. Förbudet bör omfatta alla de platser 

som redovisas i vår motion från februari 2019.  

Redovisa kostnader relaterade till invandringen 

Invandringen till Sverige i den form som förekommer idag drabbar samhället både 

trygghetsmässigt, kulturellt och ekonomiskt. Sverigedemokraterna anser därför att 

migrationsverksamheten i Täby framöver ska redovisas separat i kommunens bokslut. Detta 

för att öka transparensen i verksamheten och ge en mer konkret bild av vilken täckning de 

statliga ersättningarna ger och därmed även huruvida kommunala skattemedel subventionerar 

verksamheten. 

   

Vidare är detta även en viktig åtgärd för att kommunen ska kunna effektivisera 

verksamheten i så stor utsträckning som möjligt för att kunna omfördela resurser från 

migrationsrelaterade kostnader till den kommunala kärnverksamheten. 

 

Infartsparkeringar 

Det saknas parkeringsplatser på Täbys infartsparkeringar, vilket för vissa omöjliggör ett 

mer miljövänligt kollektivtrafikresande, samt skapar än värre bilköer på våra trafikleder. 

Vi anser också att det är viktigt att kommunens infartsparkeringar i första hand går till 

kommunens invånare och de som arbetar i kommunen.  

 

Sverigedemokraterna vill därför att fler infartsparkeringar byggs så att fler Täbybor får 

möjlighet att åka kollektivt. Infartsparkeringarna ska vara kameraövervakade så bilen står 

hel och oskadd när pendlaren kommer tillbaka. 

 

Inrätta en äldrenämnd  

I ett samhälle där de äldres andel av befolkningen kraftigt växer samtidigt som kostnaderna 

för migrationen stadigt kommer att växa anser Sverigedemokraterna att det är det viktigt att 

en äldrenämnd inrättas. I stort sett alla kommuner i Stockholms län, som har en befolkning 
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som stämmer överens med Täbys storlek, har en äldrenämnd eller en snarlik vård- och 

omsorgsnämnd.  

 

Minska antalet tjänstemän 

Sverigedemokraterna vill minska antalet tjänstemän då vi bedömer att det är både möjligt och 

nödvändigt för att ta höjd för den kommande lågkonjunkturen. Vi bedömer att en nedskärning 

på 5 % är realistisk vilket skulle ge en besparing på ca 73 mnkr baserat på en total 

lönekostnad på 1 468 733 tkr. Besparingen fördelas på de olika nämnderna enligt beslut av 

kommunstyrelsen. 

 

Nedskärningen sker rakt av igenom hela organisationen och föreslås ske på samma sätt som i 

storföretag. Alla avdelningar får ett bantningskrav. Dessa kommer naturligtvis att behöva 

diskuteras och fördelas på olika sätt mellan olika avdelningar. En nedskärning av den här 

typen är nödvändig då och då eftersom administrativa apparater annars ständigt tillväxer. I 

företag bryts sådan tillväxt i lågkonjunkturer men i kommuner, särskilt relativt välmående 

sådana som Täby, sker detta i stort sett aldrig. 
 

 

Sverigedemokraterna vill att:  

 den storskaliga utbyggnaden av Täby bromsas upp. 

 alla partier med mins 3 mandat i KF arvoderas så att de kan arbeta på lika villkor. 

 tryggheten på allmänna platser förbättras. 

 utökad omfattning av ordningsvakter och bilpatrullerande väktare införs. 

 kameraövervakning införs. 

 ett mer omfattande tiggeriförbud införs. 

 kostnader relaterade till invandringen redovisas. 

 fler infartsparkeringar byggs. 

 en ny äldrenämnd inrättas. 

 antalet tjänstemän bantas. 

 

Satsningar: 

4 mnkr ordningsvakter och bilpatrullerande väktare  

3 mnkr kameraövervakning mot inbrott 

 

Besparingar: 

73 mnkr Minska antalet tjänstemän 
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6. 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.  

Täby har ännu i stort sett helt undgått den förslumning och det utanförskap som har drabbat 

många av landets kommuner. Sådana områden är i stort sett uteslutande 

höghusområden. Därför är det av stor vikt att sådana områden inte byggs som öppnar för en 

sådan utveckling.  

 

Vi har föreslagit att en stor park ska anläggas i de områden av stadsdelen Täby Park som 

ännu inte är detaljplanerade. Här kan Täbybor och gäster från andra kommuner njuta av en 

härlig parkmiljö och ändå ha nära till affärer och service. 

 

Vi har även föreslagit att ett mål om förkortade restider inom kommunen bör sättas upp. Att 

kommunen börjar planera för nödvändiga åtgärder som kan förkorta restiden mellan olika 

kommundelar med någon procent per år. På så sätt kan den destruktiva trend om allt längre 

restider vändas. Detta gäller i första hand vägtrafiken men kan utvidgas till att omfatta även 

den kollektiva trafiken. Goda kommunikationer har mycket stor betydelse för invånarnas 

trivsel. 

 

Sverigedemokraterna är positiva till cykling som kommunikationsmedel. På korta sträckor 

kan det vara snabbt och effektivt. Det är dessutom en utmärkt källa till vardagsmotion. Men 

vi tror inte att cykling på något väsentligt sätt kan ersätta ett kapacitetsstarkt vägnät. I Täby 

kan cykling ofta ske på villagator som erbjuder säker och behaglig cykling och därmed kan 

byggnation av dyra cykelbanor begränsas. Vi tror att det är olämpligt att locka till cykling 

under vintern då dåligt väglag råder. Så kallad sopsaltning kan, till höga kostnader, ge 

relativt säkra cykelbanor för det fåtal som använder dem men anslutningen till dessa ger 

upphov till onödiga och stora skaderisker för alla och i synnerhet för äldre. 

 

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! 

Bygg Täbyparken 

Täby har mycket grönområden men saknar en centralt belägen, stor park. Det finns nu unika 

möjligheter att anlägga en stor park, Täbyparken, på de områden inom stadsdelen Täby Park 
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som ännu inte är planlagda och detta har vi föreslagit. En sådan park skulle erbjuda unika 

möjligheter till rekreation och samvaro i härlig miljö alldeles i närheten av Täby Centrum. 

Förbättrad och utökad belysning  

Som ett led i att göra kommunen tryggare så vill Sverigedemokraterna förbättra och utöka 

belysningen på offentliga platser.  

 

Sverigedemokraterna vill att:  

 utbyggnaden av Täby bromsas 

 det anläggs en ny stor Park i Täby Park 

 framkomlighetsmål sätts upp. 

 vägnät, vägstandard och kollektivtrafik byggs ut 

 gatubelysningen utökas och förbättras för ökad trygghet under dygnets mörka timmar.  

 

Satsningar: 

3 mnkr Utredning stor stadspark i Täby Park 

4 mnkr Utredning utbyggnad vägnät, vägstandard och kollektivtrafik 

9 mnkr Akut om– och tillbyggnad av väghinder. 

2 mnkr Gatubelysning. 

 

Besparingar: 

18 mnkr Senareläggning av ny utbyggnad  
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7. 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. 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. 

 

Medborgarengagemang i kulturevenemang 

Vi anser att kulturevenemang i exempelvis biblioteken bör vara föreningsdrivna. Ett vanligt 

sätt är att en vänförening bildas som ordnar träffar för medlemmar men som är öppna även för 

andra. På så sätt säkerställs ett lokalt engagemang. Sådana verksamheter är dessutom helt 

självfinansierade. På så sätt bedömer vi att det går att spara pengar. 

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 

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 investeringar inom idrottsverksamheten relativt Täbyalliansen. 

Sverigedemokraterna vill att:  

 kommunen avvaktar med större investeringar inom idrotten tills ekonomin så tillåter. 

 Kulturevenemang ska vara föreningsdrivna. 

 

Besparingar: 
2,0 mnkr föreningsdrivna kulturevenemang 
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8. Socialnämnden 

 

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. 

Äldrevården i Täby håller inte denna standard i nuläget. Det beror på att resurserna är för 

knappa. När ekonomin inte tillåter att det finns lite marginaler i form av rum på äldreboenden 

som ibland står tomma, så måste varje sökande som beviljas boende vänta en period på att få 

plats. Ofta kan de då däremot direkt få ett erbjudande om plats på ett annat boende än det de 

vill ha, men det boendet kan då till och med ligga i en helt annan kommun. Relativt ofta vill 

naturligt nog äldre personer i Täby ha ett rum på ett visst boende, det boende som ligger i det 

område man kanske levt hela sitt liv i och där ens barn och barnbarn lever och vistas. Det 

önskemålet vill vi se att kommuner i Sverige alltid kan tillgodose. Det handlar om personer 

som ofta inte har många år eller ens månader kvar i livet och för äldre med begränsad 

rörlighet så är den närheten oerhört viktig. Det önskemålet kan relativt ofta inte tillgodoses i 

Täby i nuläget, vilket vi ser som ett mycket stort problem.  

 

En ny äldrenämnd  

Sverigedemokraterna vill skapa en ny nämnd, äldrenämnden alternativt vård och 

omsorgsnämnd som endast ansvarar för omsorgen om de äldre plus eventuellt de 

funktionshindrade. 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.  

 

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 
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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.  

 

Invandring 

Sverigedemokraterna vill att Täby kommun inte ska acceptera tvingande anvisningar från 

staten om att ta emot nyanlända invandrare till Täby. Orden nyanlända invandrare i förra 

meningen beskriver väl vilka individer vi syftar på, men för läsare av denna budget kan 

tilläggas att denna invandring av oklar orsak ofta går under benämningen asylinvandring och 

de invandrande individerna går av oklar orsak ofta under benämningen endast ”nyanlända”, 

som om de inte kommer från ett annat land, alternativt ”ensamkommande barn”.  

 

Staten har, anser vi, stiftat en bosättningslag som troligen står i strid med kommunalt 

självbestämmande. Detta bör prövas framöver, lämpligen genom att kommuner i Sverige inte 

accepterar anvisade invandrare.  

 

Vi anser därför att det är högst olyckligt att Täby kommun, förutom att acceptera oansvarig 

politik på riksnivå i form av anvisning, dessutom ämnar underlätta för staten att anvisa 

invandrare till Täby genom att aktivt förbereda dyrbara boendelösningar. Alliansen i Täby 

planerar för att i förväg bereda bostäder åt de antal invandrare Migrationsverket och 

Länsstyrelsen beräknar komma att anvisas. Under 2020 beräknas 35 bostäder behöva ställas 

till förfogande för så kallade ”nyanlända”, samt ett okänt antal bostäder ytterligare i form av 

träningslägenheter för ”ensamkommande barn” som anses nå vuxen ålder under året och som 

då flyttar ut ur HVB-boenden. Med tanke på dessa barns mognadsgrad när de kommer till 

Sverige, kan man anta att samtliga kommunens 10 träningslägenheter kan komma att behövas 

till ”ensamkommande barn” under 2020.  

 

För att finansiera de rent basala uppgifterna som Täby kommun har att lösa för 

kommuninvånarna, såsom att åter igen se till att omsorgen om de äldre blir rimlig, så föreslår 

vi att boenden för nyanlända invandrare förenklas drastiskt. 

 

 

Sverigedemokraterna vill att:  

 äldres trygghet och inflytande över den egna vardagen ska öka.  
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 en äldrenämnd inrättas. 

 en platsgaranti införs och att grundersättningen höjs för vårdboende.  

 grundersättningen för hemtjänsten höjs. 

 all personal ska behärska det svenska språket.  

 lokalt nylagad näringsrik mat ska serveras. 

 kostnaden för migrantboende ska vara lägre. 

 

Satsningar:  

28 mnkr        Ökat antal platser på äldreboenden och höjd grundersättning för  

 hemtjänstinsatser 

1,5 mnkr        Merkostnad nylagad mat 

Beaparingar: 

5 mnkr         Mindre påkostat boende för migranter.  
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9. Barn och Grundskolenämnden 

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. Det är inte sannolikt att det är 

brist på resurser som är orsaken till problemen. Istället är det nog politisk klåfingrighet och 

orealistiskt önsketänkande som är de verkliga grunderna till problemen. 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. Vi 

Sverigedemokrater vill att Täby kommun skolor använder den pedagogik som förespråkas av 

Isak Skogstad och/eller Engelska skolan. De privata skolorna ska informeras och stimuleras 

att göra detsamma. 

Toppstyrning, 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 samt mer tid tillsammans med 

eleverna och mindre tid med administrativa uppgifter.  

Pedagogisk dialog och samarbete 

Vi vill stimulera de många friskolorna i Täby att samlas i en gemensam intresseförening. 

Inom denna förening bör regelbundna möten hållas där utbyte av erfarenheter och 

gemensamma utvecklingsarbeten kan ske. Föreningen borde också kunna utgöra ett lämpligt 

gränssnitt mot kommunen. Föreningen ska drivas av de ingående företagen och kommunen är 

enbart en observatör. 

Svenska språkets betydelse och modersmålsundervisning 

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.  

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.  

Elevernas hälsa 

Många elever har svårigheter med att klara koncentrationen under en hel skoldag. Vi vill öka 

antalet rörelse- och friluftsaktiviteter under skoltid. Det leder till en bättre 
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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. Att satsa mer på svenskproducerad 

mat än importerad mat borde också vara en självklarhet.  

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. 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:  

 lärarna och pedagogerna ska få maximalt med inflytande över sitt arbete. 

 elevers schemalagda fysiska aktiviteter i skolan ska öka. 

 svenskundervisning prioriteras framför modersmålsundervisning. 

 genuspedagogik inte får infiltrera våra skolor. 

 kosthållningen i skolan blir bättre. 

 Kvalitetspengen slopas. 

Alliansen i Täby föreslår en kvalitetspeng för de skolor och förskolor som uppvisar bäst 

resultat. Detta är vi i Sverigedemokraterna emot! Gärna ett diplom men ingen kvalitetspeng. 

Fördela de 5 miljonerna på skolpengen istället.  

Satsningar: 

5,0 mnkr    höjning av skolpengen i grundskolan 

2,0 mnkr    Svenskundervisning 

1,5 mnkr    Bättre kosthållning 

1,5 mnkr    Elevhälsa 

Besparingar: 

3,0 mnkr     Effektiviserad modersmålsundervisning 

5,0 mnkr Slopad kvalitetspeng 
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10.  Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Gymnasie- och näringslivsnämnden har ett flertal ansvarsområden, däribland  

 det offentliga skolväsendet med avseende på gymnasieskola, vuxenutbildning 

(Komvux), gymnasiesärskola, vuxenutbildning för personer med funktionsvariation 

(Lärvux) samt svenskundervisning för invandrare (SFI) 

 att arbeta strategiskt med frågor rörande arbetsmarknad och näringsliv 

 att allmänt främja sysselsättning och näringslivet i kommunen 

 samordningen av kommunens flyktingmottagande 

 sysselsättningsinsatser vars syfte är att genom individanpassade, samordnade insatser 

få migranter i sysselsättning. 

Sverigedemokrater i Täby står i stora delar bakom den borgerligt styrda utvecklingen av 

Gymnasie- och näringslivsnämndens verksamhet och vi vill att fokus ska läggas på följande:  

 Främja skolans undervisning av faktakunskaper med stor frihet under ansvar för 

lärarna. 

 Använda ”vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet” som grund inom skolan.  

 Inhämta erfarenheter kring assimilering och i vissa fall integration från andra 

kommuner och länder. 

 i görligaste mån ta fram och redovisa kompletta kostnadsbilder för nämndens alla 

särkostnader. Exempelvis kostnader för extrastöd till elever. 

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, kanske den avgörande, 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 inte erhållas om närvaro och 

förväntad prestation inte uppfylls i tillräcklig omfattning.  

 

Genuspedagogik  

Samma resonemang gäller här som för verksamheten i grundskolan.  

 

Återvandringskontor 

Gymnasie- och näringslivsnämnden bär bland annat ansvaret för gymnasieutbildningen, 

vuxenutbildningen, svenska för invandrare och mottagandet av nyanlända migranter.  
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I Sverige erbjuder Migrationsverket stöd till de som bestämmer sig för att återvandra. Verkets 

arbete syftar till att underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande som har permanenta 

uppehållstillstånd och som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Dock finns det stor 

efterfrågan på att få hjälp att ta sig hem, många som invandrat till Sverige vill flytta hem igen 

men vet inte hur, där har Täby kommun en roll att spela. Kommunen kan skapa bättre 

förutsättningar för invandrare som önskar att återvända till sina hemländer. Många som har 

invandrat till Sverige vantrivs, många har svårt att komma i egen försörjning, detta beror 

många gånger på att de kvalifikationer man besitter inte efterfrågas på den svenska 

arbetsmarknaden. Dessa kvalifikationer efterfrågas dock ofta i tillväxtländer. Återvandring 

anser vi bidrar till en positiv utveckling i tillväxtländer, det skapar också en mindre belastning 

på den svenska välfärden. Vi måste skapa goda förutsättningar för återvandring och detta sker 

bland annat genom att öka kunskaperna om det stöd som idag redan finns tillgängligt. 

 

 

Sverigedemokraterna vill att:  

 lärarna och pedagogerna ska få maximalt med inflytande över sitt arbete 

 elevers schemalagda fysiska aktiviteter i skolan ska öka. 

 svenskundervisning prioriteras framför modersmålsundervisning.  

 Gymnasieskolan skolan ska inte medverka till aktivism inom varelse klimat, genus 

eller annat. 

 SFI effektiviseras med större krav på genomförandetakt 

 det öppnas ett återvandringskontor. 

 

 

Satsningar: 

0,5 mnkr Elevhälsa 

1,0 mnkr Återvandringskontor 
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11.  Sammanfattning av förändringar i nämnderna 

Detta är satsningar/besparingar utöver de som redovisas i Täbyalliansens förslag.  

 

Kommunstyrelsen 

SD Extra satsningar/besparingar,                                                                   mnkr 

Ordningsvakter och bilpatrullerande väktare                                                                  4,0 

kameraövervakning         3,0 

Minskat antal tjänstemän           -73,0 

Summa                                                                                                                                   -66,0 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

SD Extra satsningar/besparingar                                                                   mnkr 

Utredning stadspark 3,0 

Utredning utbyggnad vägnät, vägstandard och kollektivtrafik 4,0 

Akut om– och tillbyggnad av trafikplatser och väghinder. 9,0 

Gatubelysning  2,0 

Senareläggning av utbyggnad bebyggelse       -18,0 

Summa                                                                                                                          0,0 

 

Socialnämnden 

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Vårdgaranti och höjd grundersättning för hemtjänstinsatser    28,0 

Merkostnad nylagad mat      1,5 

Mindre påkostat boende för migranter     -5,0 

Summa                                                                                                                              24,5 

  

Kultur-och fritidsnämnden 

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Föreningsdrivna kulturevenemang          -2,0 

Summa                                                                                                                                   -2,0 
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Barn- och grundskolenämnden 

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Höjning av skolpengen i grundskolan 5,0 

Svenskundervisning 2,0 

Bättre kosthållning 1,5 

Elevhälsa 1,5 

Effektiviserad modersmålundervisning -3,0 

Slopad kvalitetspeng -5,0 

Summa                                                                                                                          2,0 

 

Gymnasie- och näringslivsnämnden  

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Elevhälsa  0,5 

Återvandringskontor 1,0 

Summa                                                                                                                          1,5 
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12.  Sammanfattning budgetförslag 

Mycket tyder på att den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur. 

Sverigedemokraterna befarar att den inte blir av det mildare slaget, som den styrande 

Alliansen förutspår, utan snarare både långvarig och djup. För att förbereda oss för det 

scenariot så bör kommunen se över sin kostym och hitta nödvändiga besparingar som inte går 

ut över kärnverksamheten. Vi tror att ett sådant område är den stora tjänstemannastab som 

finns i kommunen. Genom att minska tjänstemannastaben med 5 % så kan vi både återställa 

överskottsmålet till 2 % och skjuta till mer pengar till äldreomsorgen. 

  

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 ytterligare 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 bokslut som redovisar kostnaderna 

relaterade till migrationen 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. 

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. 

Kollektivtrafiken måste också väsentligt förbättras. Idag tar det orimligt lång tid att resa tvärs 

genom kommunen. 

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. 

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. Tillgången till vårdboenden och servicen i hemtjänsten måste kraftigt förbättras. 

Därför ökar vi budgeten för äldreomsorgen med 5 %. 
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13. Budgetförslag 2020 SD Täby 

Sverigedemokraternas förslag på tilläggsbudget för verksamhetsåret 2020 

Tilläggsbudgeten har den styrande Alliansens budgetförslag som grund och finansieras inom 

resultatbudget. 

Skatten föreslås ligga oförändrad på nuvarande nivå. 

 

Satsningar   mnkr 

 
Höjning av överskottsmålet från 1 % till 2 % 40,0 

Kommunstyrelsen, KS 7,0 

Stadsbyggnadsnämnden, SBN 18,0 

Lantmäterinämnden 0,0 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden, KFN 0,0 

Socialnämnden, SON 29,5 

Barn- och grundskolenämnden, BGN 10,0 

Gymnasie- och näringslivsnämnden, GNN 1,5 

Överförmyndarnämnden 0,0 

Summa satsningar 106,0 

 

Besparingar mnkr 

Minskning av antal tjänstemän med 5 %, KS 73,0 

Senareläggning av utbyggnad av bostadsområden, SBN 18,0 

Föreningsdrivna kulturevenemang KFN 2,0 

Lägre standard migrationsboende, SON 5,0 

Effektivare modersmålsundervisning och slopad kvalitetpeng, BGN 8,0 

Summa finansiering 106,0 

 


