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Ledamöter Ersättare Närvaro Vote-
ring 

Vote-
ring 

Rolf E Ericsson (M), ordf I 

Vakant (L), 1 :a vice ordf -

Markus Selin (S), 2:a vice ordf 

Erik Andersson (M) § 239 Line Wennberg pga jäv 
Deltar på distans 

I 

I 

Johan Algernon (M) § 239 Andreas Gustafsson pga jäv 
Deltar på distans 

I 

Birgitta Kaasik (M) § 239 Oskar Malmquist pga jäv 
Deltar på distans 

I 

Anna Gustafsson (M) Deltar på distans I 

Irene Svenonius (M) lzabelle By -
Thomas Nilsonne (M) Deltar på distans I 

Sofia Paulsson (M) Deltar på distans I 

Carl Henrik Svenson (M) Deltar på distans I 

Filippa Reinfeldt (M) Deltar på distans I 

Patric Hamilton (M) § 239 Gunnar Göranson pga jäv 
Deltar på distans 

I 

Eva Strand (M) Deltar på distans I 

Mikael Jensen (M) From§ 241 SON-§ 251 Line 
Wennberg 
Deltar på distans 

I 

Viktor Noren (M) Deltar på distans I 

Solweig Ericsson Beckard (M) Deltar på distans I 

Stefan Oesman (M) Deltar på distans I 

Charlotte Törnstrand (M) Deltar på distans I 

Peter Carlström (M) Deltar på distans I 

Jessica Jevrem (M) Deltar på distans I 

Stefan Flöjt (M) Deltar på distans I 

Maria Dahlin (M) From § 241 GNN - § 251 Andreas 
Gustafsson 
Deltar på distans 

I 

Vj!JV q) 
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Thomas Oster (M) 

Gunilla Eldebro (M) 

Deltar på distans 

Deltar på distans 

I 

I 

Marie Sjölund (M) Deltar på distans I 

Hans Ahlgren (L) 
Ej § 239 pga jäv 
Deltar på distans 

I 

Camilla lfvarsson (L) 
Ej§ 239 pga jäv, Tom§ 241 KFN 
Deltar på distans 

I 

Robert Stopp (L) 
Ej § 239 pga jäv 
Deltar på distans 

I 

Susan El Hark (L) 
Ej § 239 pga jäv 
Deltar på distans 

I 

Mats Nordström (L) Deltar på distans I 

Saga Bowallius (L) Deltar på distans I 

Ulf Schyldt (L) 

Carin Wiklund Jörgensen (L) 

Thomas Helleday (L) 

Deltar på distans 

O~an Winkvist 

Deltar på distans 

I 

-
I 

Maria Bratt (L) 

Lars Lindberg (L) 

Deltar på distans 

Tom§ 241 SON 
Deltar på distans 

I 

I 

Barbro Richter Steene (L) From § 229 Josefina Friman -

Agneta Lundahl Dahlström (S) 
Ej § 239 pga jäv 
Deltar på distans 

I 

Janne Boman (S) 
Ej § 239 pga jäv 
Deltar på distans 

I 

Camilla Henricsson Bajas (S) Deltar på distans I 

Paulina Orrego (S) 

Stefan Andersson (S) 

Aksel Nordin (S) 

Eva Lindau 

Raj Joshi tom § 241 LMN 

Renate Minas 

-
-
-

Annica Nordgren (C) § 239 Lena Kvarnström pga jäv 
Deltar på distans 

I 

Benita Funke (C) Deltar på distans I 

Daniel Wemmergård (C) 

Stefan Norell (C) 

Deltar på distans 

Deltar på distans 

I 

I 



3(4) 

NÄRVAROLISTA - OCH VOTERINGSLISTA TÄBVO 2020-11-23 

Roger Björkbacka (C) Pietro Marchesi -
Thore Wiberg (SO) 

Kristofer Nyström (SO) 

Deltar på distans 

From § 229 Lena Ljungbäck 
Deltar på distans 

I 

I 

Steven Jörsäter (SO) Deltar på distans I 

Angelica Andersson (SO) Deltar på distans I 

Per Rosengren (SO) Deltar på distans I 

Camilla Brodin (KO) Gunilla Törnkvist tom§ 241 BGN -

Tobias Karlström (KO) Eva von Wowern (ej§ 239 pga jäv) -
Christer Swaretz (KO) Deltar på distans I 

Rut Casselbrant-Ludwig (KO) Deltar på distans I 

Eva Pethrus (MP) Deltar på distans I 

Kerstin Espman (MP) Deltar på distans I 

Lisl Giertz (MP) Amanda Pethrus -

Annica Gryhed (-) 
Ej § 239 pga jäv 
Deltar på distans 

I 

ERSATTARE 
Gerhard Makowsky (M) -

Tjänstgöring 

lzabelle By (M) I Deltar på distans 

Line Wennberg (M) I Deltar på distans 

Ann Andersson (M) -
Lars Hagström (M) -
Mats Källqvist (M) -

Andreas Gustafsson (M) I Deltar på distans 

Oskar Malmquist (M) I Deltar på distans 

Gunnar Göranson (M) I Deltar på distans 

Sherine Oulski (M) I Deltar på distans 

Eric Gyllenberg (M) I Deltar på distans 

Stefan Flemström (M) I Deltar på distans 

Orjan Winkvist (L) I Deltar på distans 

Elin Ekeroth (L) -

Lars Tunberg (L) -

Sandra Barouta Elvin (L) -

ej, ~ 
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Lena Dahl (L) -

Josefine Friman (L) I Deltar på distans 

Eva Lindau (S) I Deltar på distans 

John van den Tempel (S) -
Raj Joshi (S) I Tom§241 LMN 

Deltar på distans 

Renate Minas (S) I Deltar på distans 

Pietro Marchesi (C) I Deltar på distans 

Lena Kvarnström (C) I Deltar på distans 

Mats Wilhelmsson (C) I Deltar på distans 

Lena Ljungbäck (SD) I Deltar på distans 

Klas Lund (SD) I Deltar på distans 

Lars Magnusson (SD) I Deltar på distans 

Gunilla Törnkvist (KD) I Tom§ 241 BGN 

Deltar på distans 

Eva von Wowern (KD) I 
Ej § 239 pga jäv 
Deltar på distans 

Didi Shin (MP) -

Amanda Pethrus (MP) I Deltar på distans 
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§ 220 Justering av protokoll 

Stefan Norell (C) och Steven Jörsäter (SD) utses att jämte ordförandenjustera dagens 
protokoll. 

Justeringen äger rum tisdag den 1 december 2020. 

Q .. GVf~
ordf.s1gn:............................... . Just.s1gn:....................D 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 221 Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktige beslutar att Petter Norrthon (L), ordförande i barn- och 
grundskolenämnden, får yttra sig under ärende Verksamhetsplan 2021 under den del som 
rör barn- och grundskolenämnden. 

Kommunfullmäktige fastställer därefter dagordningen i enlighet med den utsända 
kallelsen. 

().
ordf.s1gn: ............................... . 
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Dnr KS 2020/36-00 

§ 222 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till gymnasie- och 
näringslivsnämndens ordförande (bordlagd 2020-11-02): Strategi och 
program för besöksnäringen 

Under debatten yttrar sig Eva von Wowern (KD), Janne Boman (S) och Robert Stopp (L). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 

.Q (il/~
ordf.s1gn:................................ just.sign: ................. D" 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/36-00 

§ 223 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande (bordlagd 2020-11-02): Trängselskatter i 
Coronatider 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M) och Steven Jörsäter (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 

ordf.sign: ............ ... .............. . 
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Dnr KS 2020/36-00 

§ 224 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande (bordlagd 2020-11-02): Täbys framtid 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M), Hans Ahlgren (L), Ulf Schyldt (L), Annica 
Gryhed (-), Annica Nordgren (C), Kristofer Nyström (SD), Steven Jörsäter (SD), Eva 
Pethrus (MP), Kerstin Espman (MP) samt Amanda Pethrus (MP). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 

(){/~\ 
just.sign: ....... ............ J . 



9 

PROTOKOLLTÄBVU 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/36-00 

§ 225 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till 
socialnämndens ordförande: Hemlösas situation i Täby 

Under debatten yttrar sig Thomas Nilsonne (M), Patric Hamilton (M) och Janne Boman 
(S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 
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Dnr KS 2020/36-00 

§ 226 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till 
socialnämndens ordförande: Utbildning av personalen på SÄBO 

Under debatten yttrar sig Thomas Nilsonne (M), Agneta Lundahl Dahlström (S), Thore 
Wiberg (SD), Patric Hamilton (M), Eva Pethrus (MP), Kerstin Espman (MP), Eva Strand 
(M) och Susan El Hark (L). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/36-00 

§ 227 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till 
socialnämndens ordförande: Hur stora är utbetalningarna av 
socialhjälp/försörjningsstöd till de flyktingar/anhörig
invandrande/ensamkommande/kvotflyktingar som ankommit sedan 2010? 

Under debatten yttrar sig Thomas Nilsonne (M) och Lars Magnusson (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 

. fl(/~
just.s1gn: .............. .... :::};)·· 

1 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/36-00 

§ 228 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande: Varför har inte en mer utförlig och 
transparent utvärdering av hur äldreomsorgen drabbades av Covid-19 
utförts? 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M), Thore Wiberg (SD), Thomas Nilsonne (M), 
Örjan Winkvist (L), Susan El Hark (L), Kristofer Nyström (SD), Eva Strand (M) och Patric 
Hamilton (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 
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§ 229 Frågor 

Fråga till barn- och grundskolenämndens ordförande angående Täby kommuns 
resurstilldelning till skolorna 

Annica Gryhed ( -) ställer följande fråga till barn- och grundskolenämndens ordförande 
Petter Norrthon (L): 

"Är du nöjd med Täby kommuns resurstilldelning till skolorna?" 

Under debatten yttrar sig Petter Norrthon (L) och Annica Gryhed (-). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad. 



14 

PROTOKOLLTÄBVU 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2019/324-01 

§ 230 Avsägelser och fyllnadsval 

Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde. 

Bordlagda val 

- Val av vigselförrättare (SD) 

- Val av nämndeman till Attunda tingsrätt (MP) 

- Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Alireza Mir Seyed (M) 

- Val av nämndeman till Attunda tingsrätt (S) 

- Val av vigselförrättare efter Hans Ahlgren (L) 

- Val av 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige efter Saga Bowallius (L) 

- Val av ombudsersättare i Stockholmsregionens Försäkrings AB efter Saga 
Bowallius (L) 

- Val av ombudsersättare i Söderhalls Renhållningsverk AB efter Saga Bowallius (L) 

- Val av ombudsersättare i Täby Fastighets AB efter Saga Bowallius (L) 

- Val av ombudsersättare i Täby Holding AB efter Saga Bowallius (L) 

- Val av ombudsersättare i Täby Miljövärme AB efter Saga Bowallius (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Val av vigselförrättare (SD) bordläggs 

2. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt (MP) bordläggs 

3. Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Alireza Mir Seyed (M) bordläggs 

4. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt (S) bordläggs 

5. Val av vigselförrättare efter Hans Ahlgren (L) bordläggs 

<2 f11(:/Jo,,jf.sig,. ............................... j,slSg, 
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6. Val av 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige efter Saga Bowallius (L) 
bordläggs 

7. Val av ombudsersättare i Stockholmsregionens Försäkrings AB efter Saga 
Bowallius (L) bordläggs 

8. Val av ombudsersättare i Söderhalls Renhållningsverk AB efter Saga Bowallius (L) 
bordläggs 

9. Val av ombudsersättare i Täby Fastighets AB efter Saga Bowallius (L) bordläggs 

10. Val av ombudsersättare i Täby Holding AB efter Saga Bowallius (L) bordläggs 

11. Val av ombudsersättare i Täby Miljövärme AB efter Saga Bowallius (L) bordläggs 

Expedierat: Attunda tingsrätt, Stockholmsregionens Försäkrings AB, Söderhalls Renhållningsverk 
AB, Täby kontaktcenter, matrikeln, berörda bolag 
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Dnr KS 2020/309-01 

§ 231 Val av socialnämnd år 2021 

Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

Fullmäktiges ordförande ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Följande ledamöter väljs till socialnämnden: 
Thomas Nilsonne (M) 
Susan El Hark (L) 
Jan-Olof Hedbom (S) 
Eva Strand (M) 
Izabelle By (M) 
Maria Dahlin (M) 
Peter Carlström (M) 
Örjan Winkvist (L) 
Maria Bratt (L) 
Lena Kvarnström (C) 
Rut Casselbrant Ludwig (KD) 
Barbro Lindberg (S) 
Lars Magnusson (SD) 

2. Följande ersättare väljs till socialnämnden: 
Charlotte Törnstrand (M) 
Marie Sjölund (M) 
Line Wennberg (M) 
Gunnel Allard (M) 
Birger Carlsson (M) 
Anne-Sofie Rossi (L) 
Kajsa Råhlander (L) 
Siv Mari Skarp Andersson (C) 
Per Magnusson (KD) 
Jan Jacobsson (S) 
Eva Stenström (S) 
Kristofer Nyström (SD) 

3. Val av ersättare för (L) bordläggs 
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4. Thomas Nilsonne (M) väljs till ordförande. 

5. Susan El Hark (L) väljs till 1:a vice ordförande och Jan-Olof Hedbom (S) väljs till 
2:a vice ordförande. 

6. Fullmäktige beslutar att Kerstin Espman (MP) får närvara vid nämndens 
sammanträden under mandatperioden. 

Expedierat: Nämndsamordnare, matrikeln 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/309-01 

§ 232 Val av stadsbyggnadsnämnd år 2021 

Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

Fullmäktiges ordförande ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Följande ledamöter väljs till stadsbyggnadsnämnden: 
Johan Algernon (M) 
Mats Nordström (L) 
Janne Boman (S) 
Mikael Jensen (M) 
Jessica J evrem (M) 
Gunnar Göranson (M) 
Andreas Gustafsson (M) 
Carin Wiklund Jörgensen (L) 
Caroline Magnusson (L) 
Daniel Wemmergård (C) 
Christer Swaretz (KD) 
Michael Lundahl (S) 
Steven Jörsäter (SD) 

2. Följande ersättare väljs till stadsbyggnadsnämnden: 
Stefan Oesman (M) 
Karin Rönnberg (M) 
Gerhard Makowsky (M) 
Jan-Åke Willumsen (L) 
Leif Odselius (L) 
Frank Teneberg (L) 
Pietro Marchesi (C) 
Thomas Dansk (C) 
Robin Säker (KD) 
Renate Minas (S) 
Raj Joshi (S) 
Thore Wiberg (SD) 

3. Val av ersättare för (M) bordläggs 
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4. Johan Algernon (M) väljs till ordförande. 

5. Mats Nordström (L) väljs till 1:a vice ordförande och Janne Boman (S) väljs till 2:a 
vice ordförande. 

6. Fullmäktige beslutar att Amanda Pethrus (MP) får närvara vid nämndens 
sammanträden under mandatperioden. 

Expedierat: Nämndsamordnare, matrikeln 

()
ordf.s1gn: ............................... . 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/110-04 

§ 233 Budgetuppföljning per september 2020 med årsprognos för Täby 
kommun 

Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär i budgetupp
följningen per september innebär ett överskott på 180 mnkr vid årets slut. Avvikelsen mot 
budget prognostiseras uppgå till 157 mnkr, varav kommunstyrelsen och nämnderna står 
för98 mnkr. 

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 986 mnkr, vilket innebär högre utgifter än 
budget med 16 mnkr. 

En mer utförlig budgetuppföljning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna 
sammanträden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 
§ 163. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljningen per september 2020 med 
årsprognos för Täby kommun. 

Expedierat: Berörd controller 
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Dnr KS 2020/270-04 

§ 234 Avfallsbudget och avfallstaxa för år 2021 

En budgetutökning föreslås med 6 600 tkr jämfört med år 2020 till 57 500 tkr. 

Budgetökningen motiveras av ökade skatter för avfallsförbränning, ökade kostnader för 
behandling av avfall, höjda avgifter för återvinningscentraler samt ökade kostnader för 
investeringar och utrustning för matavfallssortering. Ingående avfallsfond för 2020 
uppgår till 4 100 tkr. För 2020 prognostiseras ett negativt utfall på 1 450 tkr. Inklusive 
prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till 2 650 tkr. I budget 
för 2021 planeras 1 500 tkr av fonden att nyttjas. 

En höjning av både fasta och rörliga avgifter föreslås i avfallstaxan som en följd av att 
kommunens kostnader ökar. 

Ärendet har behandlats i stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2020, § 141. 

Den 20 april 2020, § 66, fattade kommunfullmäktige beslut om att byte av hämtintervall, 
behållarstorlek eller antal behållare kan göras utan att administrativ avgift utgår samt att 
uppehåll i hämtning av hushållsavfall ska tillåtas för verksamheter som är tillfälligt 
stängda på grund av pandemi covid-19. Beslutet gäller fr.o.m. 2020-03-30 t.o.m. 2020-
12-31. Med anledning av pandemin fortfarande pågår föreslås kommunfullmäktige 
förlänga det aktuella beslutet ytterligare ett halvår, fram till 2021-06-30. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 
§ 164. 

Yrkanden 
Johan Algernon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Steven Jörsäter (SD) och Annica Nordgren (C). 

Amanda Pethrus (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag (bilaga). 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta avfallsbudget 2021 för den samlade 
avfallsverksamheten 
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2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa avfallstaxans avgifter för 2021. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga det beslut som kommunfullmäktige 
fattade den 20 april 2020, § 66, till och med 2021-06-30. 

Reservation 
Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Expedierat: SBN 
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Kommunfullmäktige den 23 november 2020 

Yrkande från Miljöpartiet de Gröna i Täby 

Ärende 15. Avfallstaxa 
Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar för att avgiften för abonnemanget av blandat (osorterat) avfall 

skall höjas till det dubbla jämfört med det liggande förslaget för alla fastighetstyper, typer av 
behållare (volym) samt upphämtningsfrekvenser. 

Täby den 22 november 2020 

Eva Pethrus 
Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Täby 
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Dnr KS 2020/215-36 

§ 235 Budget och taxa för 2021 års VA-verksamhet 

Budget för VA-verksamheten 2021 har tagits fram. Intäkterna ska täcka kostnaderna och 
består av brukningsavgifter och periodiserade anläggningsavgifter. 

Resultatfonden (tidigare års ackumulerade resultat) prognostiseras att inklusive 2020 års 
prognostiserade resultat på -o,6 mnkr att uppgå till 3,0 mnkr. I budgeten för 2021 har det 
budgeterats för att fonden ska nyttjas med 2,3 mnkr, vilket skulle göra att resultatfonden 
vid slutet av 2021 uppgår till 0,7 mnkr. 

I förslag till taxa för 2021 föreslås för anläggningstaxan ett avgiftsuttag för 
additionslägenhet och en mindre ändring av avgiftsuttaget för fastighet jämställd med 
bostadsfastighet. Definitionen av dessa boenden fastställs. I förslag till brukningsavgifter 
för 2021 föreslås en höjning av avgift med 2 % jämfört med 2020. 

Ärendet har behandlats i stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2020, § 142. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 165. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-budget 2021 för den samlade 
VA-verksamheten 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa VA-taxan för 2021 med föreslagna 
definitioner och förändringar av avgiftsuttag. 

Expedierat: SBN 
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Dnr KS 2020/235-29 

§ 236 Taxa för bygglov, planering samt kart- och mättjänster 2021 

Taxan för verksamheter enligt plan- och bygglagen och mät- och karttjänster antogs 
senast av kommunfullmäktige den 25 november 2019, § 137. Förslaget till en ny taxa är en 
revidering som följd av ändrad lagstiftning och därtill mindre justeringar i avgifterna för 
komplementbyggnader (s.k. attefallsåtgärder), grannhöranden, bärande konstruktioner 
samt förtydliganden av tjänster. De ekonomiska konsekvenserna för kunderna anses 
marginella och det ekonomiska resultatet förväntas oförändrat under förutsättning att 
samma ärendemängd hanteras. 

Inom bygglov, kart- och mätverksamheterna har revideringar gjorts medan 
planverksamheten föreslås oförändrad. Förslag till taxa finns i bilaga till tjänsteutlåtande. 

Taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

Ärendet har behandlats i stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2020, § 143. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 166. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifterna i taxa för bygglov, planering, 
kart- och mättjänster 2021 

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxa för bygglov, planering, kart- och mättjänster 
träder i kraft den 1 januari 2021. 

Expedierat: SBN 
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Dnr KS 2020/236-26 

§ 237 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats 

Offentlig plats upplåts i enlighet med ordningslag (1993:1617). Den avgift som kommunen 
tar ut vid en sådan upplåtelse bestäms enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige den 27 

april 2015, § 49. Taxans relevans och aktualitet har i en översyn granskats och prövats 
genom en jämförelse mot ett flertal andra kommuner. Syftet har varit att säkerställa att 
avgifterna ligger på rätt nivå samt att taxan ska vara enkel och tydlig att tillämpa både för 
kommunen och den som önskar nyttja offentlig plats. Ett förslag till ny taxa har tagits 
fram. 

Ärendet har behandlats i stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2020, § 144. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 167. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa för upplåtelse av offentlig plats 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa för upplåtelse av offentlig plats ska gälla 
från den 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa beslutad i kommunfullmäktige 
den 27 april 2015, § 49. 

Expedierat: SBN 
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Dnr KS 2020/241-26 

§ 238 Försäljningsuppdrag avseende fastigheter för gruppbostäder LSS -
Eldröret 1, Kiwin 1, Bordet 20 och Löttinge 3:29 

Behovet av nya gruppbostäder enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) är stort och bedöms öka framöver. Samtidigt har den totala 
investeringsvolymen i kommunen ökat och olika lösningar måste prövas för att 
förverkliga de investeringar som behövs. Genom försäljning av fastigheter avsedda för 
gruppbostäder LSS kan ytterligare gruppbostäder tillskapas utan behov av kommunala 
investeringar. 

Försäljning av fyra fastigheter för gruppbostäder LSS föreslås. Två av fastigheterna är 
bebyggda och verksamheten bedrivs i kommunal regi. Inom de andra två fastigheterna 
förutsätts köparen uppföra nya gruppbostäder. Kommunen kommer att teckna långa 
hyreskontrakt för samtliga fastigheter inom ramen för försäljningsprocessen och en 
maximal hyresnivå kommer att anges som en förutsättning vid försäljningen. 

Anbud kan lämnas på olika delar och utvärdering sker utifrån den bästa helhetslösningen 
för kommunen, baserat på en kombination av köpeskilling och hyresnivå. När kommunen 
träffat avtal med en köpare kommer en upphandling av nyproduktionen att genomföras 
av kommunen som upphandlande myndighet i samarbete med köparen. Då 
entreprenadkontrakt tecknats överlåts detta till köparen som genomför produktionen. 
Genom detta förfarande tillskapas ny kapacitet utan att kommunen behöver ta 
investeringen för nybyggnationen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 168. 

Yrkanden 
Patric Hamilton (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Eva Pethrus (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag 
(bilaga 1). 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar avslag på ärendet. Även Annica Gryhed (-) yrkar 
avslag på ärendet i sin helhet. 

Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att det avslås. 
Ärendet ska därmed avgöras idag. 



27 

PROTOKOLLTÄBYU 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Därefter ställer ordföranden avslagsyrkandena under proposition och finner att även 
detta avslås. 

Slutligen ställer ordföranden Patric Hamiltons yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att försäljningsprocess avseende fastigheterna 
Eldröret 1, Kiwin 1, Bordet 20 och Löttinge 3:29 inleds 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen 
samt underteckna för försäljningen erforderliga handlingar 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att teckna hyresavtal avseende 
fastigheterna samt erforderliga genomförandeavtal för nyproduktion av 
gruppbostäder LSS enligt förutsättningar i tjänsteutlåtande daterat 2020-10-12 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att godkänna 
anbudsinfordran, anta leverantör, teckna avtal, överlåta avtal, samt om 
nödvändigt, besluta om avbrytande av upphandling av byggentreprenad för två 
nya gruppbostäder LSS 

Reservationer 

Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet (bilaga 2). 

Expedierat: Fastighetsavdelningen 

Mötet ajournera.s mellan kl 19.20-19.35. 

https://19.20-19.35
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Kommunfullmäktige den 23 november 2020 

Yrkande från Miljöpartiet de Gröna i Täby 

Ärende 19 Försäljningsuppdrag gruppbostäder LSS 
Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar att ärendet i första hand återremitteras och i andra hand 
avslås. Att avhända sig kontrollen över gruppbostäder när behovet över överskådlig tid syns 
stort måste utredas vidare innan beslut fattas. 

Täby den 22 november 2020 

Eva Pethrus 
Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Täby 
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2020-11-23 

Reservation 

Kommunfullmäktige 

Ärende 19 - Försäljningsuppdrag avseende fastigheter för gruppbostäder LSS - Eldröret 1, Kiwin 1, 

Bordet 20 och Löttinge 3:29 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att sälja ovanstående fastigheter då man inte i 

tjänsteutlåtandet klargjort de kort- och långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av försäljningen. Vi saknar 

också en djupare analys av för- och nackdelar av ägande kontra att hyra. 

Täby 2020-11-23 

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Q.etalunda 

Gruppledare 
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Dnr KS 2020/263-04 

§ 239 Förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2014, § 91, att anta nya bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Täby kommuns bestämmelser infördes 
från och med mandatperioden 2014-2018 för förtroendevalda som nytillträtt ett (eller 
flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. De antagna bestämmelserna om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda utgår till stor del utifrån OPF-KL (14). 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKR' s) styrelse antog den 14 september 2018 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 
(OPF-KL18). 

OPF-KL (18) omfattar, jämfört med nu gällande bestämmelser, reviderade bestämmelser 
för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för 
OPF-KL (18) har varit OPF-KL (14), som antogs av SKL:s styrelse den 20 oktober 2013 
och som antogs i modifierad form i Täby kommunfullmäktige den 6 oktober 2014 (§91). 
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region. För att äga 
giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Det är SKRs rekommendation att 
den nya versionen antas då det är några förändringar som gjorts för att anpassa de 
förtroendevaldas pensionsförmåner till de anställdas i kommunen samt för att 
ekonomiskt och administrativt förenkla för kommunen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 
§ 169. 

Yrkanden 

Viktor Noren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Eva Pethrus (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag (se bilaga). 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Pensionsregelverkjör förtroendevalda, 
daterad 30 september 2020 
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2. Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelserna i punkten 1 gäller för 
förtroendevalda som tillträdde 2014 eller senare, det vill säga för förtroendevalda 
som idag omfattas av Rapport och bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till.förtroendevalda, daterad 16 juni 2014 (kommunfullmäktiges beslut 6 

oktober 2014, § 91). 

Reservation 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att följande ledamöter och ersättare inte deltar i beslutet på 
grund av jäv: Erik Andersson (M), Johan Algernon (M), Birgitta Kaasik (M), Patric 
Hamilton (M), Hans Ahlgren (L), Camilla Ifvarsson (L), Robert Stopp (L), Susan El Hark 
(L), Agneta Lundahl Dahlström (S), Janne Boman (S), Annica Nordgren (C), Annica 
Gryhed (-) och Eva von Wowern (KD). 

Expedierat: Arvodesberedningen, HR-avdelningen 
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Kommunfullmäktige den 23 november 2020 

Yrkande från Miljöpartiet de Gröna i Täby 

Ärende 20. Förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd förtroendevalda 
Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar att personer ska inte kunna jobba gratis i sitt egna bolag och 
spara pengarna i bolaget till efter omställningstiden är över. Personer ska följa samma krav som 
gäller för alla andra, för att få A-kassa i aktivitet så som Arbetsförmedlingen kräver. 

Täby den 22 november 2020 

Eva Pethrus 
Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Täby 
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Dnr KS 2020/111-79 

§ 240 Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 30 
september 2020 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader efter 
beslut. Socialnämnden ska på motsvarande sätt även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen 
inte verkställs inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om 
utdömande av särskild avgift. 

Rapportering ska ske varje kvartal till IVO, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 

Per den 30 september 2020 rapporterar social omsorg totalt trehundratvå (302) ej 
verkställda beslut fördelat med tvåhundraåttio (280) inom SoL och tjugotvå (22) inom 
LSS. Flertalet av dessa beslut är till följd av avbrott i verkställighet samt till följd av att 
brukare har valt att avstå tjänster med anledning av rådande pandemi. 

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2020, 

§ 93. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 
§ 170. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner social omsorgs rapport daterad 19 oktober 2020 om 
totalt trehundratvå (302) ej verkställda beslut per den 30 september 2020. 

Expedierat: SON 
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Dnr KS 2020/147-04 

§ 241 Förslag till verksamhetsplan 2021 (VP 21) 

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. 
Verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2021 med plan för år 2022- 2023, 

investeringsplan för 2021-2023, vision, inriktningsmål, nämndmål, utvecklingsområden, 
samt taxor och avgifter. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 171 samt vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, § 145. 

Allmänpolitisk debatt 

Den allmänpolitiska debatten inleds med anföranden av Erik Andersson (M), Hans 
Ahlgren (L), Agneta Lundahl Dahlström (S), Annica Nordgren (C), Thore Wiberg (SD), 
Eva von Wowern (KD) och Eva Pethrus (MP). 

Yrkanden 

Under debatten yrkar Erik Andersson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. Hans 
Ahlgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Även Annica Nordgren (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. Eva von Wowern (KD) yrkar också bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas verksamhetsplan för år 2021 (bilaga 1). Eva Pethrus (MP) yrkar 
bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan med tilläggsbudget för 2021 

(bilaga 2). Mikael Jensen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Efter den allmänpolitiska debatten behandlas varje nämnd för sig enligt ordningen i 
kommunstyrelsens beslutsförslag med undantag för kommunstyrelsen som avslutar 
nämnderna. 

De.finansiella målen 

Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen gällande de inledande 
besluten i verksamhetsplanen och finner att fullmäktige beslutar enligt detta. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. De finansiella målen fastställs för åren 2021 - 2023. 

2. Delårsbokslut för 2021 ska omfatta perioden januari till och med juli 2021. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Yrkanden och propositioner 

Johan Algernon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Mats 
Nordström (L), Christer Swaretz (KD) och Daniel Wemmergård (C). 

Amanda Pethrus (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 
med tilläggsbudget för 2021. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna Täby verksamhetsplan 2021 

(bilaga 3). 

Janne Boman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas verksamhetsplan för år 2021. 

Ordföranden ställer proposition på de fyra yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

3. Nämndmål och indikatorer för stadsbyggnadsnämndens verksamheter fastställs 
för år 2021. 

4. Stadsbyggnadsnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med 
delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. 

5. I budgeten upptas för stadsbyggnadsnämndens verksamheter netto 264,6 mnkr 
för år 2021. 

6. I övrigt uppdrar fullmäktige åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra uppdrag 
och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till 
verksamhetsplan 2021. 

7. Taxor inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde; markupplåtelser, 
tomträtter, gatukostnadsbidrag, avfallstaxa, taxa för plan och 
byggnadsverksamheten, husutstakning, höjd o plankontroll, nybyggnadskartor, 
förrättningsavgifter samt VA-taxa fastställs för år 2021. I särskilda ärenden 
beslutar fullmäktige den 23 november om taxor och avgifter för VA, avfall, plan 
och byggnadsverksamheten samt markupplåtelse. 

8. I investeringsbudgeten upptas för stadsbyggnadsnämndens investeringar 476,6 

mnkr för år 2021. 

9. För åren 2022-2023 fastställs följande investeringsplan för 
stadsbyggnadsnämnden: år 2022: 410,2 mnkr och år 2023: 305,0 mnkr. 
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Reservationer 
Ledamöterna för Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmän för eget 
förslag. 

Lantmäterinämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

10. Nämndmål och indikatorer för lantmäterinämndens verksamheter fastställs för år 
2021. 

11. Lantmäterinämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med 
delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. 

12. I budgeten upptas för lantmäterinämndens verksamheter netto 1,3 mnkr för år 
2021. 

13. I övrigt uppdrar fullmäktige åt lantmäterinämnden att genomföra uppdrag och 
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till 
verksamhetsplan 2021. 

Södra Roslagens mfljö- och hälsoskyddsnämnd 

Yrkanden och propositioner 

Annica Nordgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Eva Lindau (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas verksamhetsplan för år 2021. 

Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

14. Nämndmål och indikatorer för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
verksamheter fastställs för år 2021. 

15. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds nämndmäl ska följas upp och 
utvärderas i samband med delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. 
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16. För Täbys andel i budgeten upptas för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds verksamheter netto 6,9 mnkr för år 2021 

17. I övrigt uppdrar fullmäktige åt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds att 
genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt 
förslag till verksamhetsplan 2021. 

18. Taxa inom miljöbalkens område fastställs för år 2021. 

19. Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagsstiftningen fastställs för år 2021. 

20. Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område fastställs för 2021. 

21. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen fastställs för år 2021. 

22. Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel fastställs för år 2021. 

23. Taxa för försäljning och servering av folköl fastställs för år 2021. 

24. Taxa för handel med tobak och liknande produkter fastställs för år 2021. 

25. I investeringsbudgeten upptas för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
investeringar 0,3 mnkr för år 2021. 

Kultur- och.fritidsnämnden 

Yrkanden och propositioner 

Birgitta Kaasik (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Thomas Helleday (L) och Christer Swaretz (KD). 

Camilla Henricsson Bajas (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas verksamhetsplan för år 
2021. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna Täbyverksamhetsplan 2021. 

Kerstin Espman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 
med tilläggsbudget för 2021. 

Ordföranden ställer proposition på de fyra yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

26. Nämndmål och indikatorer för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
fastställs för år 2021. 

27. Kultur- och fritidsnämndens nämndmäl ska följas upp och utvärderas i samband 
med delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. 

28. I budgeten upptas för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 174,8 mnkr för 
år 2021. 

29. I övrigt uppdrar fullmäktige åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra uppdrag 
och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till 
verksamhetsplan 2021. 
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30. Avgift för fritidsgårdarna fastställs för år 2021. 

31. Terminsavgifter för kulturskoleverksamheten fastställs för år 2021. 

32. I investeringsbudgeten upptas för kultur- och fritidsnämndens investeringar 1,6 

mnkr för år 2021. 

33. För åren 2022-2023 fastställs följande investeringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden: år 2022: 1,6 mnkr och år 2023: 1,6 mnkr. 

Reservationer 
Ledamöterna för Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Socialnämnden 

Yrkanden och propositioner 

Thomas Nilsonne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Rut 
Casselbrant Ludwig (KD), Annica Nordgren (C) och Susan El Hark (L). 

Janne Boman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas verksamhetsplan för år 2021. 

Lars Magnusson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna Täbyverksamhetsplan 2021. 

Kerstin Espman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 
med tilläggsbudget för 2021. 

Ordföranden ställer proposition på de fyra yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

34. Nämndmål och indikatorer för socialnämndens verksamheter fastställs för år 
2021. 

35. Socialnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med 
delårsrapport per juli och i årsredovisningen. 

36. I budgeten upptas för socialnämndens verksamheter 1 232,2 mnkr för år 2021. 

37. Genomsnittlig nettokostnad inom äldreomsorg för hemtjänst (per insats), 
korttidsboende (per dygn) samt vård- och omsorgsboende (årsplats) fastställs för 
år 2021 enligt förslag till verksamhetsplan 2021. 

. <;;? 4/...f 
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38. Genomsnittlig nettokostnad inom funktionsnedsättning för boende LSS (per 
årsplats), personlig assistans SFB (per timme), daglig verksamhet LSS (per dag), 
hemtjänst SoL (per insats) samt vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats) 
fastställs för år 2021 enligt förslag till verksamhetsplan 2021. 

39. Genomsnittlig nettokostnad inom individ- och familjeomsorg för försörjningsstöd 
(per hushåll) fastställs för år 2021 enligt förslag till verksamhetsplan 2021. 

40. I övrigt uppdrar fullmäktige åt socialnämnden att genomföra uppdrag och 
verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till 
verksamhetsplan 2021. 

41. Taxor inom socialtjänstens område fastställs för år 2021. 

42. I investeringsbudgeten upptas för socialnämndens investeringar 7,0 mnkr för år 
2021. 

43. För åren 2022-2023 fastställs följande investeringsplan för socialnämnden: år 
2022: 17,0 mnkr och år 2023: 4,0 mnkr. 

Reservationer 
Ledamöterna för Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Barn- och grundskolenämnden 

Yrkanden och propositioner 

Anna Gustafsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Benita Funke (C) och Gunilla Törnkvist (KD). 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas verksamhetsplan för 
år 2021. 

Angelica Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna Täby verksamhetsplan 
2021. 

Annica Gryhed (-) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan med 
tilläggsbudget för 2021. 

Ordföranden ställer proposition på de fyra yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

44. Nämndmål och indikatorer för barn- och grundskolenämndens verksamheter 
fastställs år 2021. 

45. Barn- och grundskolenämndens nämndmäl ska följas upp och utvärderas i 
samband med delårsrapport per juli och i årsredovisningen. 

46. I budgeten upptas för barn- och grundskolenämndens verksamheter netto 1 537,4 
mnkr för år 2021. 

47. Genomsnittlig nettokostnad per barn i förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem för 2021 fastställs enligt förslag till verksamhetsplan 2021. 

48. Genomsnittlig nettokostnad per elev i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola för år 2021 fastställs enligt förslag till verksamhetsplan 2021. 

49. I övrigt uppdrar fullmäktige åt barn- och grundskolenämnden att genomföra 
uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till 
verksamhetsplan 2021. 

50. Taxor och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fastställs för år 
2021. 

51. I investeringsbudgeten upptas för barn- och grundskolenämndens investeringar 
8,o mnkr för år 2021. 

52. För åren 2022-2023 fastställt följande investeringsplan för barn- och 
grundskolenämnden: år 2022: 8,o mnkr och år 2023: 8,o mnkr. 

Reservationer 
Ledamöterna för Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Yrkanden och propositioner 

Eva von Wowern (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Sofia Paulsson (M) och Annica Nordgren (C). 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas verksamhetsplan för 
år 2021. 

Thore Wiberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokratern ...-'Fäbyverksamhetsplan 2021. 
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Eva Pethrus (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan med 
tilläggsbudget för 2021. 

Ordföranden ställer proposition på de fyra yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

53. Nämndmål och indikatorer för gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter 
fastställs för år 2021. 

54. Gymnasie- och näringslivsnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i 
samband med delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. 

55. I budgeten upptas för gymnasie- näringslivsnämndens verksamheter netto 413,4 
mnkr för år 2021. 

56. I övrigt uppdrar fullmäktige åt gymnasie- och näringslivsnämnden att genomföra 
uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till 
verksamhetsplan 2021. 

57. I investeringsbudgeten upptas för gymnasie- och näringslivsnämndens 
investeringar totalt 2,2 mnkr för år 2021. 

58. För åren 2022-2023 fastställs följande investeringsplan för gymnasie- och 
näringslivsnämnden: år 2022: 2 ,2 mnkr och år 2023: 2,2 mnkr. 

Reservationer 
Ledamöterna för Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

ÖVerjörmyndarrtämnden 

Yrkanden och propositioner 

Stefan Oesman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

59. Nämndmål och indikatorer för överförmyndarnämndens verksamheter fastställs 
för år 2021. 
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60. Överförmyndarnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband 
med delårsrapporten per juli och årsredovisningen. 

61. I budgeten upptas för överförmyndarnämndens verksamheter netto 4,1 mnkr för 
år 2021. 

62. I övrigt uppdrar fullmäktige åt överförmyndarnämnden att genomföra uppdrag 
och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till 
verksamhetsplan 2021. 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden och propositioner 

Erik Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas verksamhetsplan för 
år 2021. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna Täby verksamhetsplan 2021. 

Eva Pethrus (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan med 
tilläggsbudget för 2021. 

Ordföranden ställer proposition på de fyra yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

63. Mål och indikatorer för kommunstyrelsens verksamheter fastställs för år 2021. 

64. Kommunstyrelsens mål ska följas upp och utvärderas i samband med 
delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. 

65. I budgeten upptas för kommunstyrelsens verksamheter netto 162,9 mnkr för år 
2021. 

66. I budgeten ingår 1 622 tkr för revision under år 2021 fastställt enligt förslag från 
fullmäktiges presidium. 

67. I övrigt uppdrar fullmäktige åt kommunstyrelsen att genomföra uppdrag och 
verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag till 
verksamhetsplan 2021. 

68. I investeringsbudgeten upptas för kommunstyrelsens investeringar 538,2 mnkr 
för år 2021. 

69. För åren 2022-2023 fastställs följande investeringsplan för kommunstyrelsen: år 
2022: 423,7 mnkr och år 2023: 403,2 mnkr. 

Reservationer 
Ledamöterna för Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
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Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Täby kommuns kommunala bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

70. Mål och indikatorer för Täbys kommunala bolag fastställs för år 2021. 

71. Täbys kommunala bolags mål ska följas upp och utvärderas i samband med 
delårsrapport per juli och i årsredovisningen. 

72. Budgeten för Täbys kommunala bolags resultat efter finansiella poster fastställs 
enligt förslag i verksamhetsplan 2021. 

73. I övrigt uppdrar fullmäktige åt Täbys kommunala bolag att genomföra uppdrag 
och verksamhetsplanering för bolagens verksamheter enligt förslag till 
verksamhetsplan 2021. 

74. De koncerngemensamma ägardirektiven för Täbys kommunala bolag fastställs för 
år 2021. 

Täby Holding AB (THAB) 

Kommunfullmäktiges beslut 

75. Ägardirektiven för THAB fastställs för år 2021. 

Täby Fastighets AB (TFAB) 

Kommunfullmäktiges beslut 

76. Ägardirektiven för TFAB fastställs för år 2021. 

TäbyMiljövärmeAB(TMAB) 

Kommunfullmäktiges beslut 

77. Ägardirektiven för TMAB fastställs för år 2021. 
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Finansiering.för 202:1. 

Kommunfullmäktiges beslut 

78. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 3 616 mnkr år 2021 och finansieras 
med kommunalskatt. 

79. Skatteintäkterna brutto uppgår till 4 154 mnkr år 2021. 

80. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 256 mnkr år 2021. 

81. Finansiella intäkter uppgår till 66 mnkr år 2021. 

82. Finansiella kostnader uppgår till 20 mnkr år 2021. 

83. Utdelning från Täby Holding AB uppgår till 25 mnkr 2021. Utdelningen kan 
justeras genom beslut i samband med kommunfullmäktiges budgetuppföljning 
per september och får inte överstiga koncernens utdelningsbara egna kapital. 

84. Årets resultat år 2021 budgeteras till 328 mnkr. 
85. Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär budgeteras till 83 

mnkr år 2021. 

86. Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70% av kommunens intäkter 
från skatter, generella statsbidrag och utjämning. 

87. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till skattesats 
år 2021 enligt protokoll från kommunstyrelsen daterat den 22 oktober 2020. 
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Solidaritet, tillit och samarbete! 

Socialdemokraterna vill se ett 

Täby som ger välfärd, frihet 

och trygghet åt alla. 

Solidaritet, tillit och sam

arbete ska bära vårt samhälle. 

Den pandemi som drabbat 

Täby, Sverige och världen har 

blottlagt en hel del brister i vårt 

välfärdssystem. Det är brister 

som vi nu måste tillrättalägga 

så vi alla kan känna oss trygga 

med att samhället finns där när 

vi som mest behöver det. 

Vi Socialdemokrater har höga 

ambitioner för Täby. Vi vill ge 

Täby bättre möjligheter att 

vara en kommun där män

niskor utvecklas och mår bra. 
Ett solidariskt Täby gynnar alla. 

Vi tror på politikens möjlig

heter att förändra och 

förbättra samhället. Vi vill fort
sätta att bygga ett ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt 
hållbart Täby där människors 

livskvalitet ökar, utan att det 

skadar vår gemensamma miljö. 

Med anledning av det osäkra 
ekonomiska läge som råder så 
lägger vi en återhållsam 
budget. 

STÄNDIGT MIUÖPERSPEKTIV 
Miljö- och hållbarhetsfokus ska 
prägla all kommunal verk
samhet. Miljövänligt arbets- och 
livssätt ska premieras i samhälls
planeringen 

I vårt Täby ska alla kunna bo 
bra genom livets olika faser, 

med olika behov och ekonomi. 
Vi vill bygga ett Täby för alla, 
ung som gammal, med val
frihet i boendeformer. 
Vi bygger för framtiden. Det 

gör vi genom att bilda ett 

kommunalt bostadsbolag, byg
ga särskilda ungdomsbostäder 
med hyresrätt, bygga omsorgs

boenden i varje kommundel. 

STÄNDIGT BARNPERSPEKTIV 
I vårt Täby tänker vi framåt. Vi 
vet att våra barn och unga är 
framtiden. Ingen förälder ska 
behöva oroa sig över fel val av 
förskola eller skola till sitt barn. 
Alla förskolor och skolor ska 
hålla högsta kvalitet. Barn
grupper och klasser ska inte 
vara större än att varje barn 
blir sett. Alla barn ska kunna 
utvecklas efter sin förmåga. 

Agneta Lundahl Dahlström 
och Janne Boman, 
kommunalråd (s) i opposition. 

Stöd ska finnas för den som så 
behöver. Förskola och fritids 
ska erbjuda meningsfull och 
pedagogisk verksamhet. 
Kultur och aktiv fritid är 
centrala faktorer för att unga 
ska växa upp till hela 
människor. Alla ska, oavsett 
ekonomisk situation, ha möj
lighet till ett rikt liv med musik, 
teater, sång och idrott. 
Barnperspektiv ska genomsyra 
alla utredningar och beslut. Vi 
satsar på barn och unga genom 
att införa enhetlig förskole
peng, halvera avgiften i 
kulturskolan, utöka fältverk
samheten och sänka avgifterna 
för barn- och ungdomsidrotten 
i kommunens lokaler. 

STÄNDIGT ÄLDREPERSPEKTIV 
I vårt Täby tänker vi särskilt på 
de äldre som har bidragit till att 
bygga upp vårt samhälle. Alla 
ska kunna åldras i trygghet och 
vara garanterad god hemtjänst 
och gott omsorgboende i Täby. 
Möjlighet till gemenskap och 
en aktiv fritid ska finnas. 
Vi satsar på våra äldre genom 
att utöka tjänsten som äldre
stödjare och anhörigstödjare 
till heltid, initiera byggande av 
trygghetsboende med hyres
rätt, återinföra kommunal 
hemtjänst samt kvalitetssäkra 
omsorgen. Äldreperspektiv ska 
finnas med i all planering. 

Ett äldrevänligt Täby skapar ett 
gott samhälle för alla. 



KOMMUNSTYRELSEN 

Dags att satsa på 
klimatvänlig livsstil! 
Visste du att. .. Täby kommun behöver en tunnelbana för att 
klara framtidens transporter. 

Klimatförändringarna är det framtidsperspektiv som oroarTäbyborna 
mest. Men översvämningar, torka och klimatflyktingkriser kan inte 
enskilda individer ta ansvar för. Inte heller kan vår framtid lämnas till 
marknaden att lösa. 

Klimatförändringarna är samhällets uppgift. Det är kommuner, 
regioner och regeringar som ska göra det lättare för invånarna att 
göra rätt och dyrare för företagen att släppa ut och smutsa ned. 
Ledningen för Täby kommun har fortsatt höga ambitioner i sin klimat
och miljöpolitik. Kommunen ska finnas bland de tio bästa i Sverige om 
ett år, 2022. Bra tycker vi. Då kan vi ställa krav. 

Vi vill att Täby kommun 
antar en strategi för att nå 
klimatneutralitet till 2030 
för egen verksamhet och 
2040 för hela kommunen. 

Vi vill se en offensiv satsning 
på klimat- och miljövänliga 
åtgärder som faktiskt kan 
bidra till en högre ranking 
bland landets kommuner. 

Vi vill se ett samarbete över 
såväl kommun- som parti
gränser i dessa viktiga 
frågor. Ensam är inte stark. 

Det är dags att Täby går med 
Mälardalsrådet. Rådets 

verksamhet har under 
senare år utvecklat ett 
innovationsarbete inom 
offentlig sektor, i kunskaps
och kompetensförsörjning. 

Det är också hög tid för Täby 
att ansluta sig till Klimat
kommunerna, en nationell, 
men ej partipolitisk förening 
för erfarenhetsutbyte. 

HÅLLBARA TRANSPORTER 
En utbyggd och väl funge
rande kollektivtrafik är det 
mest miljösmarta sättet att 
transportera människor i en 
tätbefolkad storstadsregion. 

Transportsektorn står för 
nära en tredjedel av Sveriges 
klimatpåverkan. Biodrivme
del, laddstolpar, elfordon 
ska bidra till att utsläppen 
minskar per kilometer- men 
samtidigt ökar trafiken. 

i 



Täbys invånare måste 
minska sitt bil resande för att 
klimatmålen ska nås. Vi 
måste vi satsa på en stor 
mängd skilda åtgärder; en 
utökad och trygg kollektiv
trafik, effektiva cykelstråk, 
funktionell snöröjning av 
gång- och cykelvägar, kollek
tiv sjötrafik, hemtjänstzoner 
som reducerar resandet i 
kommunen (och förbättrar 
personalens arbetsmiljö) 
och inte minst en trafik
planering med fokus på 
klimatet. 

T-BANA NÖDVÄNDIG 

En tunnelbana till Arninge 
resecentrum är självklart en 
betydelsefull faktor för att 
minska bilåkandet. Täby 
behöver också stärka sina 
regionala tvärkommunika
tioner och utöka den lokala 
och mellankommunala buss
trafiken. 
Den övergripande trafik
planen för Täby, framtagen i 
samarbete med våra grann
kommuner, ska inte bara 
lösa trafikproblemen på 
Marknadsvägen med flera 
stora vägar. 

ÖKAD GRANNSAMVERKAN 
Kommunens projekt med 
kommunvakter har ingen 
brottsförebyggande effekt. 
Vi använder hellre pengarna 
till utökad grannsamverkan. 

MÅNGFALDEN BEHÖVS 
Vi Socialdemokrater vill 
bygga ett modernt samhälle, 
präglat av mångfald och 
sammanhållning. 

För oss är det självklart att 
ge skydd åt människor som 
flyr krig och förföljelse. 

Vår solidaritet sträcker sig 
längre än vår kommuns eller 
vårt lands gränser. Vi ska 
bereda plats för nyanlända 
som kan bidra till Täbys 
utveckling. Människor som 
har fått sin asyl beviljad ska 
kunna integreras i vår 
kommun och få en framtid 
för sig och sina barn i Täby. 

Kommunen ska stödja de 
goda krafterna i lokal
samhället och verka för en 
god integration. 

HBTQ-PLAN FÖR ALLA 

VERKSAMHETER 

Täby ska kännetecknas av 
jämställhet och jämlikhet. 
Som företrädare för invå
narna och som arbetsgivare 
ska Täby kommun mål
medvetet arbeta för en ökad 
jämställdhet mellan könen. 

I vårt Täby ska alla kunna 
känna sig trygga och 
accepteras för den de är. 
Kön, identitet, sexuell 
läggning, etnicitet, religion 
och social bakgrund ska inte 
vara ett hinder. Jämlikhet 
och jämställdhet ska prägla 
verksamheten och upp
märksammas när beslut 
planeras och fattas. 

Vi vill att Täby arbetar aktivt 
för att HBTQ-certifiera kom

munens verksamheter. 

I 

DETTA VILL VI I KS: 

Att Täby kommun antar en 
strategi för klimatneutralitet 
(inga utsläpp) till år 2030 för 
egen verksamhet och till år 
2040 för hela kommunen. 

Att Täby miljöcertifieras 
enligt ISO 14001. 

Att ett kommunalt allmän
nyttigt bostadsbolag bildas. 

Att Täby tar fram en plan för 
att HBTQ-certifiera alla kom
munens verksamheter. 

Att Täby tar sitt ansvar i det 
svenska flyktingmottagandet. 

Att Täby ger 250 unga 
möjlighet till ungdoms- och 
sommarjobb. 

Att Täby upprättar en tydligt 
miljöinriktad upphandlings
policy för kommunen. 

Att minst hälften av den mat 
serveras i skolor, förskolor 
och andra verksamheter är 
ekologisk/närproducerad. 

Att Täby ansluter sig till 
Mälardalsrådet. 

Att kommunen verkar för en 
tunnelbana till Arninge. 

Att kommunen främjar före
tagande som syftar till del
ningsekonomi och cirkulär 
ekonomi. 

Att Täby ansluter sig till 
Klimatkommunerna. 

Att projektet med kommun
vakter avslutas och pengarna 
läggs på utökad grannsam
verkan. 
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Ängsholmsparken 

BOSTADSBOLAG 
BÄSTA VERKTYG 
Täby måste arbeta fram en 
långsiktig bostadsförsörj
ningsplan och ta sitt bo
stadsansvar på allvar. Vi 
avsätter medel för projekt
start av bostadsbolag. 

Ett kommunalt allmännyt
tigt bostadsbolag är främsta 
verktyg en kommun kan ha 
för att ta sitt ansvar. 

När Täby växer och nya kom
mundelar utvecklas är det 
viktigt att vi planerar för en 
hållbar framtid. Med en 
variation av bostäder får 
Täbys invånare större 
valfrihet i sitt boende. 

En mångfald av upplåtelse
former är avgörande för att 
Täby ska bli en mer socialt 
hållbar kommun. 

TUFFA KRAV GER VALUTA 
FÖR PENGARNA 
Kommunens upphandling är 
och ska vara ett viktigt 
verktyg för att nå social, 
ekonomisk, och ekologisk 
hållbarhet. Täby kommun 
köper varje år in varor och 
tjänster för stora summor. 
I det arbetet behövs en klart 
miljöinriktad policy som 
hjälper kommunens upp
handlare att ställa tuffa 
hållbarhetskrav. 
Kommunens upphandlingar 
och leverantörsavtal är vik
tiga instrument och de eko
logiska kraven ska vara lika 
höga som de sociala och 
ekonomiska. 
Kommunen ska sina 
upphandlingar kräva att 
svenska kollektivavtalslik
nande villkor ska gälla. Det 
inkluderar även under
leverantörer. 

En plats 
för alla? 
I vårt Täby ska det finnas det 
plats för alla! Unga ska kunna 
flytta hemifrån och äldre till en 
mer lättskött bostad. 
Nyanlända ska beredas plats i 
vår kommun. Bostäder med 
olika upplåtelseformer ska 
byggas, till rimliga kostnader. 
Hyresrätter ska prioriteras och 
30 procent av nybyggda bo
städer i flerfamiljshus bör vara 
med den upplåtelseformen. 

HELTID EN FRÅGA OM 
JÄMLIKHET 
Täby kommun ska vara före
gångare vad gäller heltids
arbete som norm. Det är 
endast i undantagsfall som 
timanställning ska användas. 
Eftersom främst kvinnor 
arbetar deltid handlar det 
om jämlikhet mellan könen. 
Specifik kompetens kommer 
alltid att behövas, men av 
effektivitetsskäl och med 
tanke på kontinuiteten ska 
konsulternas antal minska. 
Egen personal ska i högre 
grad anställas, när så är 
möjligt. Årets kostnad för 
konsulter bör föras in i kom
munens årsredovisning, som 
ett särskilt personalbokslut. 

Arbetsmiljön, fysisk och psy
kosocial, ska hålla hög kvali
tet. Löner och arbetsvillkor 
ska vara konkurrenskraftiga. 



Goda möjligheter till kompe
tensutveckling gör att Täby 
anses som en bra arbets
givare. Ledarskapet är sär
skilt viktigt, inte minst för att 
slippa personalomsättning. 

STOPPA SLÖSERIET 
Vi tror på en sund kommunal 
ekonomi och anser att ett 
stort antal inhyrda konsulter 
är ett tecken på motsatsen. 
Vi anser också att de kvali
tetspengar som har införts 
inom äldreomsorg och skola 
- och som nu planeras för 
kommunens matservering -
är ett slöseri med skatte
pengar. Utförare inom skola, 
vård och omsorg ska förse 
kommunen med högt kva
litativa resultat - utan extra 
pengar. Det saknas också 
krav på att kvalitetspengen 
ska återgå till verksamheten. 

UTVECKLAD DIALOG 
Täby kommun måste värna 
demokratin. Invånare, orga
nisationer och politiska 
partier ska kunna delta i och 
påverka politiska processer 
även mellan valen. Det 
förutsätter en kommun som 
arbetar aktivt för trans
parens och delaktighet. 

Kommunen ska ha en öppen 
information om verksamhe
ten, god framförhållning i 
politiska beslutsunderlag 
och strävan till utökad 
medborgardialog. Dialoger
na ska ge god representati
vitet för Täbybor som deltar. 

REELL VALFRIHET? 
Alla Täbybor ska känna sig 
trygga med att de välfärds
tjänster, som Täby driver i 
egen regi, håller högsta kva
litet. Vi vill utveckla den 
egna verksamheten mot 
högt ställda mål, så att den 
tjänar som ett föredöme. 
Mångfalden av utförare är 
viktig. För att reell valfrihet 
ska finnas måste dock Täby 
bedriva verksamhet i egen 
regi, inom alla områden. Den 
egna regin ska utmärka sig 
genom en ständig utveckling 
och förbättring. Den egna 
regin spelar också stor roll 
som jämförelseobjekt för 
kostnader och kvalitetsmått. 

STÄRKT SJÄLVKÄNSLA 
Ungdomsjobb stärker själv
känslan, ger erfarenheter av 
hur en arbetsplats fungerar 
och kan motivera till studier 
och yrkesplaner. 

En del ungdomar får jobb 
med hjälp av kontakter, men 
inte alla har den möjlighe
ten. Vi satsar extra på ung
domsjobben; alltså inte en
bart sommarjobb. Samver
kan mellan kommun och nä
ringsliv är en förutsättning. 

DROG- OCH BROTTS
FÖREBYGGANDE ARBETE 
Vi ser med stor oro på att 
droganvändning ökar bland 
ungdomar i Täby. 
Kommunens råd Trygg i Täby 
har en viktig funktion i det 
drog- och brottsförebyggan
de arbetet. Kommunen mås
te finna nya samarbets
former mellan socialtjänst 
och polis i preventivt syfte. 

NYA EKONOMIER 
Cirkulär ekonomi diskuteras 
allt mer och kan handla om 
att öka materialåtervinning i 
byggsektorn. Liksom del
ningsekonomin är det ett 
sätt att minska konsumtion 
och avfall. Delningsekono
min utmärks av att vi delar 
och hyr saker i stället för att 
köpa. Bil- och cykelpooler är 
exempel, liksom samåkning 
och samägande av maskiner. 

VÅR SATSNING UNDER KOMMUNSTYRELSEN: 

Start för kommunalt bostadsbolag 0,7 mkr 

Medlemskap i Mälardalsrådet 0,1 mkr 

Medlemskap i Klimatkommunerna 0,04 mkr 

Utökad grannsamverkan 1,5 mkr 



STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Egen bostad är en 
mänsklig rättighet 
Visste du att... i Täby bor det färre 25-åringar än i andra 
jämförbara kommuner? Det saknas bostäder för dem. 

Visste du att. .. i Täby fanns 30 505 personbilar år 2019? 

Det är 424 bilar/1000 invånare, jämfört med 306 i 

Sundbyberg och 322 i Botkyrka. 

De flesta bostäder i Täby är 
bostadsrätter, radhus och 
villor. Det finns ett växande 
intresse för hyresrätter. Vi 
vill komplettera byggandet 
med hyresrätter av olika 
storlek till rimliga hyror. Vårt 
mål är att 30 procent av all 
nyproduktion ska upplåtas 
med hyresrätt, varav en del 
i form av ungdomsbostäder 
och studentbostäder. 
Det är nödvändigt för att 
unga ska kunna bo kvar eller 
flytta in. Täby kommun har 
betydligt färre 20-35-
å ringar, jämfört med andra 
kommuner. 

Fler hyresrätter behövs 
också för att näringslivet och 
kommunal verksamhet ska 
kunna rekrytera personal. 

EGET BOSTADSBOLAG 
För att få fler hyresrätter vill 
vi att kommunen åter bildar 
ett eget bostadsbolag och en 
kommunal bostadsförmed
ling. 

Kommunen bör också 
utreda hur den kan upplåta 
sin mark med tomträtt eller 
sälja till entreprenör som er
bjuder bra bostäder till låg 
boendekostnad och med 
hög miljöfaktor, istället för 
att sälja till högstbjudande. 

SÖKES: KOLLEKTIVHUS 
Behov finns av att bygga 
kollektivhus; ett boende i 
gemenskap med egen lägen
het och flera gemensamma 
funktioner som gör det eko
nomiskt och miljövänligt. 
Det kan ske genom särskild 
markanvisning. Kollektivhus 
finns i olika upplåtelse
former; kooperativ hyres
rätt, bostadsrätt, hyresrätt. 

SOCIAL STAD 
I Täby kommun saknas icke
kommersiella mötesplatser 
för alla i varje kommundel. 
Vi vill mynta begreppet 
"Social Stad", där kommu
nens innevånare kan träffas 
över generationsgränserna. 

ADDITIONSLÄG ENHETER 
Redan på planeringsstadiet 
ska nya lägenheter göras 
flexibla via extra utrymme; 
additionslägenhet. Där ska 
finnas plats för tonåringen 
eller för en hyresgäst när 
familjen har blivit mindre. 
Också generationsboende 
ska uppmuntras. 

CIRKULÄR EKONOMI 
Vår socialdemokratiska bo
stadspolitik ska bidra till en 
snabb klimatomställning. 
Nya bostadsområden ska 
omfattas av hållbarhets- och 
kretsloppstänkande. 
Planeringen för framtiden 
ska ske med ett cirkulärt 
tänkande och genom olika 
former av delningsekonomi. 



Cirkulär ekonomi kan 
handla om att öka mate
rialåtervinning och minska 
byggavfallet i byggsektorn. 
Delningsekonomin exemp
lifieras av att vi delar och hyr 
saker i stället för att köpa. 
Bil- och cykelpooler är ut
tryck för delningsekonomin, 
liksom samåkningen och 
samägandet av maskiner 

MODERNA STADSDELAR 
De pågående nybyggena 
ibland annat Täby Park ger 
kommunen chans att skapa 
moderna stadsdelar med 
den bästa nyskapande och 
framsynta arkitekturen och 
landskapsplaneringen. Att 
bygga flerbostadshus i trä är 
en naturlig utveckling. 
Offentliga byggnader kan 
med fördel uppföras i trä. Ett 
bra exempel är Brinkskolan. 
Täbys arkitekturprogram 
måste kompletteras med ett 
avsnitt om klimat- och miljö
mässig hållbarhet och ett 
barnperspektiv. Täby ska va
ra föredöme i dessa frågor. 

BULLERFRITT 
Ett av de största miljöpro
blemen är trafikbuller från 
vägarna, bland andra Täby
vägen, Vikingavägen, Stock
holmsvägen och Bergtorps
vägen. Kommunens buller
skyddsprogram är från 2009. 
Det måste uppdateras och 
åtgärdsplan fastställas. 
Redan nu kan åtgärder tas, 
till exempel bullerdämpande 
beläggning på Vikingavägen. 

ÄLDREVÄNLIGA STÄDER 
Vid allt nybygge ska· särskild 
hänsyn tas till barns och äldres 
behov. Ett samhälle som byggs 
för barn och äldre blir ett bra 
samhälle för alla! Vi vill att Täby 
kommun deltar i WHO:s 
nätverk "Äldrevänliga städer" 
som möjliggör erfarenhets
utbyte med andra städer. 

Kommunens alla offentliga 
platser ska vara tillgängliga 
för såväl unga som gamla 
invånare. Utomhusmiljöer
nas utformning är viktig. 
Viktigt är också att Kom
munala Pensionärsrådet 
(KPR) får möjlighet att ha 
synpunkter på kommunens 
utbyggnadsplaner. Det kan 
handla om planer som främ
jar äldres behov av trygghet 
och deras psykiska/fysiska 
hälsa, om social integrering, 
om behov av rekreation och 
att ta del av idrotts- och kul
turliv och social gemenskap. 

BEVARA KOMPETENSEN 
Den utbyggnad som nu sker 
i Täby kommun ställer höga 
krav på kompetens och 
kräver tydliga strategier för 
att rekrytera och behålla 
personal. Vi vill att en fördju
pad medborgardialog ökar 
engagemanget hos invåna
re och organisationer. 

GLÖM EJ BARNEN! 
Skolor/förskolor, äldreboen
den och idrottsplatser ska 
tidigt finnas med i planerin
gen. Barnperspektivet ska 
alltid märkas. Barn ska kun
na leka nära bostaden, i frisk 
luft, med viss naturmark. 

DETTA VILL VI I SBN: 

Att minst 30 procent hyreslägen
heter byggs i flerbostadshus, till 
rimlig hyra. 

Att 25 procent av flerbostadshus/ 
offentliga byggnader byggs i trä. 

Att Täby bygger kollektivhus som 
pilotprojekt. 

Att Täbys arkitekturprogram in
kluderar klimat/miljömässig håll
barhet och barnperspektivet. 

Att utveckla cirkulära ekonomin. 

Att bättre nyttja kommunens re
surser genom delningsekonomi. 

Att stadsodlingar etableras i Täby. 

Att en åtgärdsplan främjar cykling 
till arbete, skola och fritid. 

Att snabba på utveckling och vita
lisering av lokala stadsdelscentra. 

Att besluta om en ny gång- och 
cykelväg Broby gård-Såstaholm. 

Att förbättra infrastrukturen 
utifrån projektet "Smarta städer". 

Att mark tidigt reserveras för 
skola/förskola, äldreboende och 
idrottsplatser vid nybyggen. 

Att 2009 års bullerskyddsprogram 
uppdateras och en åtgärdsplan 
utarbetas för åren 2021-2025. 

Att bullerdämpad asfalt läggs vid 
byggen nära bostäder. 

Att Täby tar fram en plan för 
hållbar VA-försörjning, till grund 
för framtida investeringar. 

Att framkomlighetsstrategin för 
Täby förverkligas. 



Barnkonsekvensanalyser 
ska genomföras vid alla 
byggprojekt. Många av 
Täbys skolor/förskolor har 
små och dåligt utformade 
skolgårdar. De passar inte 
barns behov. Riktlinjer för 
skolgårdarna ska utarbetas 
vad gäller yta, utformning, 
tillgänglighet och säkerhet. 
Åtgärder ska vidtas för att 
förbättra de gårdar som inte 
uppfyller Boverkets rekom
mendation. 

HÅLLBART UNDERHÅLL 
Kommunens fastigheter har 
stora behov av underhåll, 
vilket kräver betydande in
vesteringar. När åtgärder 
görs, ska all ny kunskap inom 
miljöanpassning och hållbar
het tas till vara. 

Detaljplanerna för Tibble
Åva-triangeln är lagda på is. 
Vi vill att alternativa förslag 
snarast tas fram för att ut
veckla området, särskilt vad 
gäller skolor/idrottsanlägg
ningar. Frågan om Science 
Park är fortfarande aktuell. 

VI VÄRNAR MIUÖN 
Ett miljöcertifieringsprog
ram är nödvändigt för att 
underlätta kommunens ar
bete med miljöanpassning 
och klimatomställning, inom 
ramen för Agenda 2030. I 
programmet kan också ingå 
passivhus, gröna tak, stads
odling, solceller och annan 
modern miljöteknik. 
Stadsodlingen har blivit allt
mer populär. Odlingen ger 
människor ny kunskap om 
maten de äter och om vikten 
av biologisk mångfald. Den 
väcker intresse för miljön. 
Vi vill etablera stadsodlingar 
på ett flertal områden i 
Täby. I begreppet stads
odling inkluderar vi koloni
lotter, gemensamma träd
gårdar, takträdgårdar och 
urbana växthus. 

SKYDDSVÄRD NATUR 
Täbys sjöar och vattendrag 
har problem med övergöd
ning, algblomning och dåligt 
siktdjup. Ingen av sjöarna 
klarar EU:s vattendirektiv för 
God ekologisk status. 

Vi efterlyser ett större enga
gemang för miljöfrågor hos 
kommunledningen. Det gäl
ler också för Täbys gamla 
odlingslandskap med betes
hagar och åkerholmar. De är 
skyddsvärda och väsentliga 
för biologiska mångfalden. 

SMARTA KOMMUNEN TÄBY 
"Smarta Städer'' är ett 
begrepp som diskuteras allt 
mer. Utgångspunkten är 
delningsekonomin och den 
digitala utvecklingen. 
Täby bör ingå i projektet 
"Smarta Städer'' för att 
tillgodogöra sig ny kunskap 
och testa nya lösningar. 
Täby kan också låta sig 
inspireras av andra kom
muners erfarenheter ge
nom medlemskap i organi
sationen Klimatkommuner
na eller lära mer av Klimat
protokollet i Uppsala. 

CYKELN - EN LÖSNING 
Allt fler väljer cykeln för att 
ta sig till jobbet, lämna 
barnen vid skolan eller 
upptäcka vår fina kommun. 

0 0 0 •• 

VAR SATSNING PA EN HALLBAR UTVECKLING AV TABY: 

Minst 30 procent hyresrätt i flerbostadshus - till rimliga hyror. 

Kommunalt bostadsbolag gynnar Täbys invånare. 

Passivhus, stadsodling, solceller, förbättrad kollektivtrafik m.m. bidrar till bättre miljö. 

Barnens perspektiv är en självklarhet vid nybyggen. 

Cirkulär ekonomi och delningsekonomi gör Täby till ett befogat föredöme. 



i 

Cykelvägarna måste bli 
säkrare, framför allt vid 
trafikkorsningar till och från 
skolan. Kommunens skol
vägsprojekt måste fullföljas. 
Vi vill garantera att elever 
har säkra skolvägar. 
Arbetsgivare bör kunna er
bjuda möjlighet för cyklande 
att duscha och byta kläder 
samt förvara cykeln säkert. 

Många av Täbys sevärd
heter kan besökas med 
cykel. En angelägen gång
och cykelväg saknas idag 
mellan Broby Gård och 
Såstaholm. Frestavägen går 
genom naturskönt område 
och används flitigt av 
cyklister och gående. Tung 
trafik kör också på denna 
smala, kurviga och därmed 
trafikfarliga väg. 
Fler säkra cykelparkeringar 
behövs för att underlätta för 
Täbys kommuninvånare att 
ta cykeln till skola, arbetet 
och andra aktiviteter. 

Framför allt i anslutning till 
kollektivtrafiken och lokala 
stadscentra. 

STRATEGI FÖR TRAFIKEN 
En framkomlighetsstrategi för 

kommunen har länge varit på 
gång, men ej fullföljts. I den ska 
mål finnas för transport

systemet. Transporterna står 
för en betydande del av klimat

utsläppen. Det är angeläget att 
utredningen slutförs. 

LOKALT CENTRUM 
I FLERA KOMMUNDELAR 
En utveckling av Täbys lokala 
stadsdelscentra gynnar 
kommunens invånare. 
Lokala centra ger en social 
samhörighet. En fungerande 
lokal service bidrar till 
minskad bilkörning, vilket är 
positivt ur miljösynpunkt. 
Även lokala näringsidkare 
utanför Täby centrum kan 
gagnas. Arbetet med utveck
lingen av lokala stadsdels
centra måste snabbas på. 

Skarpäng har kommit igång, 
Täby kyrkby centrum är 
under utveckling och 
Gribbylund har arbetet inte 
startat än. 

NORRVATTEN 
Täby ingår i kommun
förbundet Norrvatten och 
köper allt dricksvatten 
därifrån. Det finns en 
regional vattenförsörjnings
plan och en strategi fram till 
2026. Målet är att det även 
ska tas fram en tioårig 
investeringsplan. 
I Plan- och bygglagen fram
hålls kommunens ansvar för 
klimatanpassningen och 
därmed för vatten-
försörjningen. 

Rapporten "VA-översikt för 
Täby kommun" påvisar att 
det ska tas fram en plan för 
hållbar VA-försörjning. En 
sådan plan har ännu ej 
utarbetats. 

En säker 
cykelväg 
i Täby 

Foto: Björn Sax Kaijser 



SÖDRA ROSLAGENS MIUÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 

Klimat
hotet 
oroar 
oss 
mest ... 
Rösjöbadet 
Foto: Lars Nordin 

Visste du att. .. en Täbybo lever som om han/hon har fyra jordklot till sitt förfogande? 

Visste du att. .. Täby halkar efter i sitt miljö- och klimatarbete? Trots höga ambitioner 

saknas politiskt intresse. 

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. 
Det är ett mål som kräver allas insats. Också av välbeställda kommuner norr om Stockholm. 
Det är ett mål som måste nås - inte för att en socialdemokratiskt ledd regering har satt upp det -
utan för att våra barnbarn ska kunna leva ett drägligt liv, utan värmekatastrof och översvämning. 

Klimatförändringarna är det KLIMATRÅDGIVNING Socialdemokraterna har i 
framtidshot som oroar Täby kommun har fortsatt flera interpellationer frågat 
svenskarna mest. Hotet är höga ambitioner vad gäller varför Täby inte deltar i det 
på allvar, även om många klimat och miljö. Trots att vi erfarenhetsutbyte som 
hävdar att vi Täbybor har en har halkat efter på senare pågår runtom i Sverige. Vi 
så liten del i det globala tid, enligt miljörankingar, har i flera motioner före
ansvaret; "bara några ton ska vi vara en tio-i-topp slagit att Täby ska ansluta sig 
koldioxidutsläpp per person kommun senast 2022. Vi ska till föreningen Klimatkom
och år". Men de som säger också bli en av de första munerna, bli medlem i det 
så räknar inte med vår kommunerna som integre europeiska borgmästa ravta
enorma konsumtion: rar översikts/hållbarhets let för klimat och energi, låta 
En genomsnittlig Täbybo planen med Agenda 2030. miljöcertifiera kommunen 
står för utsläpp på cirka 12 eller använda Uppsala kom
ton per person och år. POLITISKT OINTRESSE? mun som förebild för att 
En genomsnittlig Täbybo Problemet är att det tar tid. bygga nätverk och skapa ett 
lever som om han/hon har Långsamheten tolkar vi som klimatprotokoll. 
fyra jordklot till förfogande. att politisk vilja saknas. 



HJULET ÄN EN GÅNG? 
Varför uppfinna hjulet en 
gång till? undrade Natur
skyddsföreningen i Täby i en 
skrivelse. 
Vi instämmer. Varför inte 
hamna på tio-i-topp med 
hjälp av andra? 

KLIMATRÅDGIVARE IGEN 
I budgeten för 2021 avsätter 
vi nu 700 000 kronor för ett 
utökat informationsutbyte 
kring klimat och miljö. Vi vill 
- återigen - satsa på en 
kommunal klimatrådgivare. 
Rådgivaren ska kostnadsfritt 
hjälpa kommunens invånare 
att minska sin energi
användning och öka sitt 
miljö- och klimatengage
mang. Rådgivaren ska också 
bidra till att öka kommun
ens, det vill säga politikers, 
intresse för frågorna. Vi tror 
nämligen att det är där skon 
klämmer. 
Rådgivningen kan finansie
ras med bidrag från 
Energimyndigheten. 

TRYGGA MED VAD VI ÄTER 
Kommuner som ställer höga 
krav på ekologisk mat har 
sina medborgare med sig. 
Det visar en ny Sifo-enkät 
från organisationen Krav. 
Två av tre medborgare vill 
att deras kommun ska ställa 
krav på ekologiska livsmedel 
i den egna verksamheten. 

Regeringens mål är att 60 
procent av all mat i offentlig 
sektor ska vara ekologisk 
senast 2030. 

För Täby är det långt kvar. 
(Hur långt är osäkert, av de 
290 kommuner och 21 regio
ner som deltog i förra årets 
enkät om ekologisk mat sva
rade totalt 289. Täby 

svarade inte.) 
Socialdemokraterna vill att 
Täby kommun redan 2021 
når minst 50 procent eko
logiskt upphandlad mat. Då 
har vi åtminstone kommit 
ifatt genomsnittet för 
Sverige, som är 37 procent. 

En kommun med tydlig 
strategi för inköp av 
ekologisk mat köper dess
utom fler svenska råvaror. 
Det innebär färre trans
porter och lägre utsläpp 
klimatomställningen. 

De fem miljoner kronor som 
kommunledningen vill lägga 
på en "matpeng" till privata 
och offentliga verksamheter 
som lagar extra god mat, ska 
därför istället användas till 
att främja inköp av ekologisk 
och närodlad mat. Då kom
mer pengarna fler till godo. 

BÄSTA VERKTYGET 
Den offentliga upphand
lingen omsätter en femtedel 
av svensk BNP. Den har 
alltså stor betydelse för hur 
effektiv vår klimatom
ställning blir. Täby kommun 
kan genom sin offentliga 
upphandling minska våra 
utsläpp av växthusgaser och 
vår miljöförstöring - vilket 
kommunen ofta påstår sig 
icke äga rådighet över. 

DETTA VILL VI I SRMH: 

Att Täby kommun tillsätter en 
energi- och klimatrådgivare för 
att hjälpa invånarna att agera 
klimatsmart. Rådgivaren ska 
också bidra till kommunens 
miljö- och klimatarbete internt. 

Att Täby ansluter sig till 
föreningen Klimatkommuner
na för utbyte av erfarenheter. 

Att Täby miljöcertifieras. 

Att det upprättas en tydligt 
miljöinriktad upphandlings
policy för kommunen. 

Att Täby tillsätter ytterligare en 
tjänst som kemikalieinspektör. 
Dels för det så viktiga före
byggande arbetet, med giftfria 
miljöer för barn, dels för att ta 
igen de på grund av pandemin 
eftersatta inspektionerna. 

Att Täbys miljöprogram ska ha 
kvantifierbara mål. Målen ska 
anges med basvärde och årtal, 
så att kommuninnevånarna får 
chans att följa arbetet. 

Att strandskyddet bevaras. Dis
penser från strandskyddslag
stiftningen får endast ges i 
yttersta undantagsfall. 

Att minst hälften av den mat 
som kommunen upphandlar 
ska vara ekologisk och när
producerad. 

Att kommunen i stället för att 
satsa på "matpeng" generellt 
höjer kvaliteten på kommu
nens matserveringar, genom 
ekologisk odlad mat. 



I miljöprogrammet för 2016-
2020 upprepas att Täbybons 
klimatpåverkan uppstår "i 
stor utsträckning utanför 
kommungränsen". 
Men Täby kan mycket väl 
ställa tuffa hållbarhetskrav. 

Täby behöver en tydligt 
miljöinriktad inköps-
upphandlingspolicy 
kommunen! 

och 
för 

BEHÅLL KRETSLOPPET 
Den cirkulära ekonomin, 
alltså ett kretsloppssamhälle 
istället för som tidigare en 
köp-och-släng-attityd, är ett 
sätt att minska vår i många 
fall onödiga produktion och 
konsumtion. 
Här kan offentlig upp
handling påverka. 
Elektronik är till exempel ett 
område där det redan idag 
återbrukas mycket. Kom
munens upphandlare bör 
kunna ställa krav på 
uthyrning och reparations
tjänster eller på användning 
av återvunnet material. 

Ett annat område där kom
munen kan agera klimat
smart är vid markförsäljning 
och nybyggen. Där ska upp
handling kunna ske med 
tuffa klimatkrav. 

KEMIKALIER ÄR FARLIGA 
Corona-pandemin har länge 
påverkat Miljö- och hälso
kontorets kontroller inom 
miljö- och hälsoskydd. Ett 
flertal inspektioner har fått 

ställas in, vilket också har 
gett lägre intäkter för verk
samheten. Resursbristen får 

dock inte hindra kontrollen 
av hälsovådliga ämnen i vår 

miljö, framför allt inte i 
offentliga miljöer där barn 

och ungdomar vistas. Vi 
återkommer därför med vårt 
krav på ytterligare en in

spektörstjänst för det före

byggande arbetet, särskilt 
vad gäller kemikaliehante
ring. Vi avsätter 700 000 kr 

för ännu en inspektörstjänst. 

HÅLLBARA TRANSPORTER 
Täbys mvanare måste 
minska sitt bil resande för att 
klimatmålen ska nås. Det 

kan tyckas som ett orimligt 
förslag i just denna kom
mun, med Stockholmsregio
nens näst högsta bilåkande 
till och från arbetet. 

I vårt klimat- och miljöarbete 
ingår bland annat en utökad, 
trygg och bekväm 
kollektivtrafik, praktiska 
cykelstråk, snabb snö
röjning av gång och cykel

vägar, kollektiv sjötrafik, 
hemtjänstzoner som re
ducerar resandet i kommu
nen och en trafikstrategi 
med fokus på klimatet. 

Tunnelbana till Arninge är 

självklart en betydelsefull 
faktor i arbetet på att mins
ka bilåkandet. 
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VAR SATSNING PA KLIMAT OCH MIUO: 

En klimat-och energirådgivare för externt och internt arbete 

En ny inspektörstjänst 

Tydliga, tidsbestämda mål i kommande hållbarhetsplan 

Inga utsläpp i Täby från 2040 

0,7 mkr 

0,7 mkr 

Minst 50 procent av den mat som kommunen serverar ska vara ekologisk. 

En tydligt miljöinriktad upphandlingspolicy. 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Nu är det nog med privata aktörer! 

Visste du att. .. alliansen i Täby sparar 25 miljoner på de rutschkanor och torn i nya 

simhallen som skulle öka attraktionen - samtidigt som man har lagt ut 60 miljoner på 

utredningar och konsulter, redan innan bygget kom igång? 

Visste du att.... alliansen inte ansåg att kommunens egna individuella musik

undervisning var värd att satsas på, utan valde istället att avveckla? 

Vi har under många år sett 
hur nedskärningar, privati
seringar och förändringar 
avlöst varandra i Täby. 
Vi Socialdemokrater anser 
att idrott och kultur ska vara 
en självklarhet och givetvis 
vara tillgänglig i Täbybornas 
vardag och fritid. 
Nu får det vara nog med de 
utförsäljningar och utlägg
ningar på privata aktörer 
som kommunledningen 
driver igenom - för att 
därefter helt avsäga sig 
ansvaret med motivering 
att kommunen inte kan gå 
in och styra den privata 
driften! 

DAGS FÖR ANSVAR 
Nu tänker vi se till att den 
rådigheten återgår till att bli 
ett kommunalt ansvar! 

Det är dags för kommunen 
att ta ansvar och satsa på att 
utveckla fritid och kultur till 
det vi vill ha i Täby. 

Täby saknar idag anlägg
ningar för flera av kom
munens stora och fram
gångsrika föreningar. Vi 
behöver en tredje ishall. Var 
den ska finnas måste skynd
samt utredas våren 2021. 

Det finns även en stor 
efterfrågan på en fot
bollsplan inomhus. Den 
tänkta inneha lien i 
Hägernäs blev ju i stället en 
utomhusplan. 

Det är inte rimligt att ideella 
organisationer ska belastas 
ekonomiskt för varje 
satsning som ska göras inom 
idrotten. 

Vi ska inte behöva stånga oss 
blodiga för att få schyssta 
gräsplaner att lira boll på, 
eller för att få några timmar 
extra istid till barn i ishallen. 

NOLLTAXAI! 
Det är en viktig princip -
bland annat av folkhälsoskäl 
- att kommunens lokaler 
och planer är kostnadsfria 
för föreningar med barn
och ungdomsverksamhet. 

Vi vill på sikt återgå till fria 
idrottslokaler för barn- och 
ungdomar i kommunens 
egna lokaler. 



Det är ett kommunalt ansvar 
att alla barn och unga kan få 
utöva idrott och vara fysiskt 
aktiva. En anläggningsplan 
ska baseras på de satsningar 
som ska göras - inte på 
eftersatt underhåll eller sånt 
som redan är genomfört! 
Konst och kultur är oerhört 
viktigt för att skapa ett rikt 
samhälle och en meningsfull 
fritid för Täbys invånare. 

Kultur har fler betydelsefulla 
roller: att spegla den tid vi 
lever i, att låta oss förstå 
egna och andras känslor och 
upplevelser och att förmedla 
spännande berättelser och 
människoöden. 
Men kulturen ska också 
ifrågasätta, kanalisera pro
tester mot orättvisor, måla 
upp en annan möjlig och 
bättre värld. Det mest 
fantastiska med kulturen är 
att den i grunden alltid är fri 
och obunden. 

RÄTTEN TILL MUSIK 
Vi anser att en individuell 
musikundervisning i kom
munal regi bör vara självklar. 
Beslutet att lägga ner denna 
undervisning och säga upp 
all kompetent personal var 
vansinnigt. 
Det är synnerligen angeläget 
att återställa driften av den 
kommunala musikskolan. 

Alla barn ska ha rätt att delta 
i musikundervisning. Det kan 
aldrig vara ett bra alternativ 
att bedriva en musikunder
visning där all verksamhet 
ligger hos privata aktörer 

och där kommunen saknar 
rådighet över de instrument 
som ska erbjudas, hur 
undervisningen ska genom
föras eller vilka elever som 
ska antas. 

Tillgång till bra lärare i 
kulturskolan är en grund
princip, där vill vi se både 
kommunala och privata 
aktörer. 
En kommun som bedriver en 
egen verksamhet inom ett 
område blir också bättre på 
att ställa krav och upp
handla. 
Barn ska inte behöva avstå 
att lära sig spela instrument 
för att det är för dyrt! Att 
satsa på kultur och fritid är 
att investera i friska och 
aktiva medborgare. Det bi
drar till samhällsutveckling 
och fler nya jobb. 

TILLGÅNG= POLITIK 
Vi ska inte behöva spendera 
orimlig tid på att försöka få 
ihop livspusslet och köra 
barn och barnbarn till fri
tidsaktiviteter, spridda över 
hela kommunen. 

Tillgång ska inte vara ett 
hinder - här spelar politiken 
en viktig roll. 

FRI FRÅN KOMMERS 
Bibliotekens verksamhet ska 
vara kostnadsfri för med
borgarna. Principen gäller 
naturligtvis i första hand 
utlåning av böcker och andra 
medier, men verksamheten 
ska också utgöra en frizon 
från kommersialism. 

DETTA VILL VI I KFN: 

Att deltagaravgiften i kultur
skolan sänks med 50 procent. 

Att den individuella kommunala 
musikundervisningen återinförs. 

Att fältassistenter med ansvar 
för nattvandringar återinrättas 
under 2021. 

Att nolltaxa införs för barn och 
ungdomsidrott. 

Att kommunen snarast utreder 
var i kommunen det är lämpligt 
att bygga en tredje ishall och en 
inomhushall för fotboll. 

Att biblioteken görs mer 
tillgängliga och finns i fler 
stadsdelar. 

Att granulatet i kommunens 
konstgräsplaner är 100 procent 
växtbaserat, nedbrytbart och 
återvinningsbart. 

Att KFN delas i två nämnder, en för 
idrott och en för kultur. 

Biblioteken ska vara mo
derna, utvecklingsbara och 
locka nya besökare. 
De ska erbjuda medbor
garna möten med olika 
medier och kontakter med 
annorlunda kulturyttringar. 
Biblioteket i Näsbypark är 
ett bra exempel, det har 
flyttat ut från skolan och in i 
köpcentrumet. 



Den lyckade åtgärden kan 
göras i fler stadsdelar. Vi 
stödjer det medborgar
initiativ som har tagits i 
Hägernäs, där bostadsrätts
föreningar och näringsliv 
kräver att biblioteket ska 
flyttas från skolan till en 
större och mer tillgänglig 
lokal i Hägernäs centrum. 

OAVSETT VAR DU BOR... 
Alla Täbybor ska ha chans till 
läsglädje och intellektuell 
stimulans, oavsett ålder eller 
var man är bosatt. 
Verksamheten i kommunens 
samtliga bibliotek måste 
utökas med fokus på barn 
och ungdomar. Möjlighet att 
studera kräver väl utrustade 
stadsdelsbibliotek, speciellt i 
tider som nu när vi befinner 
oss mitt i en pandemi. Alla 
ska kunna börja eller 
fortsätta att bedriva studier I 
oavsett förutsättningar. 

Stadsdelsbiblioteken ska 
vara mötesplatser för alla, 
med generösa öppettider 
och ett stort utbud av 
medier. 
Vi vill att filialbiblioteket i 
Skarpäng på nytt ska bli ett 
fullskaligt stadsdelsbibliotek 
i samband med att Skarpäng 
byggs ut. Vi vill också se 
biblioteksstrategin som ett 
levande dokument. 

LOKAL FÖR UNGA/ÄLDRE 
För oss är det självklart att 
det planeras för nya 
fritidsgårdar, med fritids
ledare och fritidsassistenter, 
när kommunen växer. Vår 
ide är att samma lokaler kan 
användas för både ung
domar och äldre. De äldre 
saknar också mötesplatser. 
Vi får aldrig glömma fritids
gårdarnas viktigaste syfte 
som är att motverka och 
förebygga utanförskap och 
ensamhet. Fritidsgårdarna 
berörs indirekt av social
tjänstlagen, där de över
gripande målen om demo
krati, jämställdhet och aktivt 
deltagande i samhällslivet 
formuleras. 

FLER FÄLTASSISTENTER 
Vi avsätter resurser för två 
fältassistenttjänster med 
ansvar att leda den natt
vandringsverksamhet som 
tidigare så positivt utmärkte 
vår kommun. De hade en 
värdefull kännedom om våra 
ungdomar, som i sin tur 
tyckte att fältassistenterna 
var trygga och pålitliga 
vuxna. En satsning på att 
åter inrätta dessa tjänster är 
ett betydligt bättre sätt att 
använda skattepengar än att 
anställa kommunvakter som 
saknar kännedom och 
kunskap om barn och unga. 
2014 flyttades tjänsterna till 
socialnämnden och blev 
fältsekreterartjänster. 

HÅLLBART GRANULAT 
Täbys konstgräsplaner ska 
ha ett miljövänligt granulat. 
Idag används granulat som 
ger stora miljörisker. Vi vill 
att kommunen övergår till 
att använda hundra procent 
nedbrytbart, återvinnings
bart och växtbaserat 
granulat som uppfyller 
kraven hos EU:s kemikalie
förordning REACH. 
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VAR SATSNING PA KULTUR, IDROTT OCH FRITID ITÄBY: 

• En halvering av deltagaravgift i kulturskolan 3,7 mkr 
• Nolltaxa för barn och ungdom i kommunens lokaler 1,2 mkr 
• Två nya fältassistenter med ansvar för nattvandring 1,0 mkr 
• Flytt av Hägernäs bibliotek till Hägernäs centrum 



SOCIALNÄMNDEN 

Visste du att...dina skatte
pengar, 15 miljoner, används 
till kvalitetspeng för aktörer i 
äldreomsorg och hemtjänst? 
Utan uppföljning! 
Utan kvalitetsförbättring! 
Visste du att... valfriheten är 
osäker, platser saknas i kom
munens boenden? Du får 
inte välja, du utlokaliseras! 

Delad nämnd ger bättre omsorg! 
Idag har Tåby kommun en socialnämnd som omfattar och till huvuddelen behandlar ärenden som rör 
gruppen äldre. Individ- och familjefrågor avhandlas i utskott och i övrigt i mycket liten del i 
socialnämnden. Genom en delning av nämnden blir respektive ärenden på ett bättre sett belysta. Vi 
anser att socialnämnden ska delas i en vård- och omsorgsnämnd som behandlar ärenden rörande 
äldre och LSS frågor och i en socialnämnd som behandlar individ och familjeomsorg (IFO). 

Den alltjämt pågående 
pandemin har skakat om 
samhället och inte minst 
äldreomsorgen. Många 
brister har uppdagats 
kommuner och regioner. 

Regeringen gör en historisk 
budgetsatsning för 2021 där 
Sveriges kommuner får ett 
permanent tillskott med fyra 
miljarder kronor ytterligare 
för att stärka äldreom
sorgen. Samtidigt tillförs 
Äldreomsorgslyftet med 1,7 
miljarder. 
Socialdemokraterna vill ta 
vara på de möjligheterna 
och skapa framtidens äldre
omsorg. 
I Täby ska gruppen äldre 
kunna välja den omsorg och 
det boende man önskar. 

MÖTESPLATSER 
I varje kommundel ska det 
finnas mötesplatser, gärna 
inkluderat med trygghets
boende och förskola, för att 
bryta isolering och förbättra 
den psykiska hälsan. 

RIKTIG VALFRIHET 
Den kommunala hem
tjänsten ska återskapas för 
att åstadkomma en reell val
frihet och för att säkerställa 
att en hemtjänst finns att 
tillgå när det privata alter
nativet inte har möjlighet. 

TRYGGHETSBOENDE 
"En tid kanske kommer då 
man vill ha mer trygghet". I 
trygghetsboendet ska det 
finnas personal tillgänglig. 

De boende ska ha möjlighet 
att äta middag och delta i 
aktiviteter. Ensamheten blir 
mindre. 
Vi vill att det ska finnas ett 
biståndsbedömt trygghets
boende med hyresrätter i 
kommunen. 

VÅRD OCH OMSORG 
Kommunens valfrihetssys
tem fungerar inte som det är 
tänkt. I realiteten har det 
under de senaste åren inte 
funnits tillräckligt med 
platser. 

För många har det istället 
blivit en omsorgsplats 
någonstans i länet. Tyvärr 
blir det krångligt med besök 
för nära och kära. 



Vi vill att halva behovet av 
platser ska vara i kommunal 
regi. 
Vi vill att äldreomsorgen 
ska vara trygg med hög 
kvalitet. 

UTBILDNING ÄR GRUNDEN 
All personal ska ha 
grundutbildning anpassad 
för sin anställning. Vidare
utbildning av olika slag ska 
erbjudas för att höja 
kompetensen, till exempel i 
fallprevention och demens. 

HELTID NORM 
All personal ska erbjudas 
heltidsanställning. Timan
ställningar ska användas i 
nödfall. 
Kommunen ska försäkra sig 
om att även privata utförare 
har heltid som norm. En 
ökad bemanning ger mer 
kontinuerlig tid med den 
äldre och möjlighet för den 
anställde att utvecklas. 

HÖJD ÄLDREPENG 
För att bättre likställas med 
andra kommuner måste 
äldrepengen höjas. En höjd 
peng för omsorgen om äldre 
och i särskilt boende betyder 
kvalitetsförbättring för alla. 

KVALITETSGRANSKNING 
Kvalitetspengen i omsorgen, 
cirka 15 miljoner om året, 
ska avskaffas. Kontrollen av 
kvalitet måste radikalt för
bättras genom granskning 
som inte enbart utgår från 
statistiska uppgifter. 

Med den hårt kritiserade 
äldreomsorg som vi har idag 
krävs krafttag för att höja 
kvaliteten. 
De resurser som regeringen 
tilldelar kommer väl till pass. 
Vi vill införa en uppföljning 
kopplad till kommunstyrelse 
och med fyra kvalitets
controller. 

SÄRSKILDA INSATSER 
Ett aktivt arbete måste göras 
för att minimera fallskador, 
hålla kontinuerlig översyn av 
äldres läkemedelsanvänd
ning, ge dem ökad möjlighet 
till fysisk aktivitet och ser
vera god och näringsrik mat. 

MULTIPROFESSIONELLA 
DEMENSTEAM 
Demenssjukdomarna ökar 
och Täby är i starkt behov av 
förstärkning av personal 
med geriatrisk kompetens. 

ÄLDREOMBUDSMAN 
Vi vill att Täby ska vara en 
äldrevänlig kommun. 
En äldreombudsman ska 
tillsättas för att bevaka de 
äldres intressen inom samt
liga verksamhetsområden. 
Äldrestödjare och · anhörig
stöd behöver förstärkas med 
tanke på att behoven ökar. 

ÄLDREPLAN 
Andelen personer som når 
pensionsåldern ökar, samti
digt som många blir än äldre. 
Täby måste därför uppgra
dera sina åtaganden. De 
äldres röst måste tas till vara 
när planeringen sker för en 
framtida omsorg. 

DETTA VILL VI I SON: 
Att socialnämnden delas i vård 
och omsorgsnämnd och social
nämnd. 
Att möteslokaler skapas för de 
äldre i varje kommundel, i sam
band med trygghetsboende. 
Att kommunal hemtjänst åter
införs som valbart alternativ. 
Att planering görs för bistånds
bedömt trygghetsboende i 
kommunal regi. Klart 2023/24. 

Att halva behovet av särskilda 
boenden drivs i kommunal regi. 
Att krav på utbildningsnivå an
passas för hemtjänst och 
särskilt boende och att timan
ställning tillåts endast i nödfall. 
Att äldrepengen höjs. 
Att kvalitetsgranskning skärps 
med fyra kvalitets-controllers. 
Kvalitetspengen ska bort. 

Att multiprofessionella de
mensteam inrättas med geria
trisk kompetens. 
Att äldreombudsman inrättas 
för att bevaka äldres intressen. 
Att kontaktpolitiker utses för att 
öka kunskapen om social
nämndens verksamhet. 
Att en äldrestödjare och en an
hörigkonsulent anställs heltid. 

Att en äldreplan upprättas. 
Att LSS-boenden ges hög prio
ritet. Alla har rätt till en bostad. 
Att en fältsekreterare anställs 
för det förebyggande arbetet 
mot kriminalitet och utanför
skap. 
Att barnfamiljer inte vräks från 
sin bostad, enligt barnkonven
tionen. 



Vad tycker Täbys invånare? 
Hur vill vi att mormor ska ha 
det? 
Det krävs en medborgar
dialog för att skapa en 
gedigen plan. Äldre ska alltid 
vara remissinstans! 

STADSPLANERING 
Stadsplaneringen måste 
bättre anpassas efter dagens 
behov. Cykelbanor ska 
separeras från gångbanor. 
Personer med rullatorer -
eller barnvagnar och rull
stolar - ska tryggt kunna ta 
sig fram. 
Vinterväglaget måste hållas 
efter, med god röjning och 
sandning, och gatlamporna 
ska lysa. 

FUNKTIONSHINDRADE 
Det finns alltför många 
funktionshindrade idag som 
saknar eget boende. Alltför 
många tvingas bo utanför 
kommunens gränser, trots 
att de är födda här. 

Det måste bli ett stopp för 
Täby kommuns försök att 
välja bort att bygga dessa 
bostäder! 

LSS är en rättighetslag, 
kommunen har inget val. 
Rätten för personer med 
funktionsnedsättning att få 
tillgång till bostad måste allt
så fortfarande tryggas i en 
välmående kommun som 
Täby. 

INDVIDOCH 
FAMIUEOMSORG 
Coronapandemin har medfört 
stor oro och nya bekymmer för 
många familjer. 
Täby kommun behöver göra en 
inventering för att se om det 
finns tillräcklig kompetens och 
stöd för barn och familjer som 

behöver det. 

FÖREBYGGANDE ARBETE 
Alltför många ungdomar 
riskerar att hamna i psykisk 
ohälsa, missbruk och krimi
nella kretsar. Det är aldrig 
acceptabelt. 
Vi föreslår att det under en 
tvåårsperiod görs en grund
lig genomlysning av vad som 
måste åtgärdas, på kort och 
lång sikt, för att förbättra de 
ungas situation. 

Vi anser att en ny fält
sekreterare skyndsamt ska 
anställas för det förebyggande 
arbetet. 

Vi vill också att socialnämnden 

involveras och informeras 
detta arbete. 

HEMLÖSHET 
Här definierat som en person 
utan hem. Det finns många 
orsaker till att människor 
hamnar i så katastrofala 
situationer att de inte har ett 
hem att gå till. Det ska vara 
nolltolerans mot hemlöshet! År 
2021 måste det finnas trygghet 

även för den hemlöse. Det ska 
finnas stöd och hjälp till bostad. 
Täby har stora brister på detta 
område, enligt Amnestys 
granskning. 

BARN FÅR INTE VRÄKAS 
Barn får inte vräkas från sin 
bostad. Barns trygghet är 

familjen och den miljö som 
barnet vistas i, samt skola och 
kamrater. 
Enligt Barnkonventionen ska 
barn kunna bo kvar i den egna 
bostaden, även när familjen 
har fått problem. 

0 0 •• 

VAR SATSNING PA FRAMTIDENS OMSORG I TABY: 

Äldrepengen ska höjas. 3,3 mkr 

En äldreombudsman anställs. 0,7 mkr 

All personal ska ha grundutbildning anpassad för sin anställning. 

En fältsekreterare anställs. 0,7 mkr 

Kvalitetsgranskningen måste skärpas, fyra kvalitetscontrollers anställs. 2,8 mkr 



BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Enhetlig peng till Täbys förskolor 
Visste du att... det endast finns tre förskolor i kommunal regi i Täby? 

Förskolan är en central del av vårt skolsystem. Den är en förutsättning för våra barns tillväxt och 
för ett livslångt lärande. Vi vill fortsätta att utveckla förskolan så att barn stimuleras till lärande 
och utveckling 

Alla barn ska ha samma rätt 
till Täby kommuns förskole
verksamhet. Vi föreslår där
för full förskolepeng till alla 
barn i förskolorna. 

Dagens ersättningssystem 
innebär att Täbys förskolor 
får olika ersättning beroen
de på hur länge barnen 
vistas i förskolan; om de går 
på heltid eller deltid. 

Med detta system kan en 
liten förskola drabbas hårt 
ekonomiskt när fler barn går 
på deltid, till exempel på 
grund av föräldraledighet 
eller föräldrarnas studier. 
Med samma peng för alla 
barn får förskolorna möjlig
het till att ha mindre barn
grupper och till att anställa 
fler utbildade pedagoger. 

Skolorna kan då bedriva en 
god och trygg verksamhet. 

VI VÄRNAR MÅNGFALDEN 
Vi vill värna mångfalden av 
förskolor i Täby. Det ska vara 
ekonomiskt möjligt att driva, 
och för föräldrar att välja, 
också små förskolor. Idag går 
alltför många barn i stora 
förskolegrupper. 

KOMMUNAL FÖRSKOLA 
I VARJE KOMMUNDEL 
I Täby finns idag endast tre 
kommunala förskolor. För 
oss är det viktigt att kom
munala förskolor planeras in 
i de nya kommundelar som 
nu växer fram. 

Det bör finnas minst en, 
gärna flera, kommunala 
förskolor i varje kommundel. 

Så värnas valfriheten. 

Vi vill också att barn till 
föräldralediga eller arbets
lösa Täbybor får fortsatt 
möjlighet till social samvaro 
och kontakt med sina kam
rater. Vi vill att barnen ges 
rätt till 30 timmars förskola 
per vecka. 

HÅLL FÖRSKOLAN ÖPPEN 
Den öppna förskolan bedrivs 
idag på fem platser i Täby. 
Den är en viktig samlings
plats för barn och föräldrar. 
Under lång tid har dock 
verksamheten varit lågt 
prioriterad. Det har inte varit 
möjligt för personalen att 
planera långsiktigt. Vi verkar 
för att öppna förskolan ges 
stadigvarande lokaler. 
Det ska finnas en öppen 
förskola i varje kommundel. 
En bör planeras i Täby C
området. 
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Kommunal 
grundskola 
1varJe ny 
kommundel 
Av kommunens grundskolor 
är cirka hälften fristående. 
För att få en god fördelning 
ska det i varje nybyggnads
område också finnas minst 
en grundskola, gärna flera, i 
kommunal regi. 

Det ska vara möjligt för 
Täbys elever att gå i en kom
munal skola hela grundsko
letiden, oavsett var i kom
munen eleverna bor. 

LÄGST PENG I TÄBY 
Täby är en av de kommuner 
i Stockholms län som har 
lägst grundskolepeng, trots 
en höjning med två procent 
nästa år. Skolorna måste ges 
en rättvis möjlighet till att 
bedriva sin verksamhet. 
Grundskolepengen måste 
höjas. Vi arbetar för en årlig 
uppräkning, minst i nivå med 
SKL:s index PKV (Prisindex 
Kommunal Verksamhet). 

INGEN KVALITETSPENG 
Vi motsätter oss starkt den 
av alliansen föreslagna kvali
tetspengen till grundskolan. 
Vi har överklagat beslutet till 
förvaltningsrätten i Stock
holm eftersom det är tvek
samt om en sådan peng är 
förenlig med skollagen. En 
kvalitetspeng premierar 
endast de skolor som det 
redan går bra för. 

TRYGG SKOLGÅNG 
Elever ska utifrån sina behov 
få det stöd som de behöver 
för att nå kunskapskraven. 
De ska kunna utvecklas efter 
sina förutsättningar. 

Varje elev ska ges en trygg 
skolgång och mötas av lärare 
med höga förväntningar -
oavsett vilka förutsättningar 
eleven föds med. 

Därmed får alla elever bästa 
möjlighet att nå gymnasie
behörighet vid avslutad 
grundskola. Vi verkar för en 
bra skola för alla, vilket 
förutsätter att alla barn får 
tillgång till tidiga insatser. 
Detta inbegriper även barn i 
familjer som lever i hushåll 
med försörjningsstöd. 

Vi vill att Täbys barn- och 
grundskolenämnd inleder 
ett nära samarbete med 
kommunens socialnämnd 
för att hjälpa barnen till 
resurser för att klara 
skolgången. 

SKOLARBETET PÅVERKAS 
Den psykiska ohälsan bland 
ungdomar är ett stort 
problem. Psykisk ohälsa kan 
uppkomma av olika anled
ningar och många av dem 
kan ligga utanför skolans 
ansvarsområde. 

Samtidigt inverkar ohälsan 
på arbetet i skolan och det 
påverkar elevernas studie
resultat. 

DETTA VILL VI I BGN: 

Att enhetlig förskolepeng 
införs baserad på 2020 års 
nivå. 
Att kvalitetspengen till 
grundskolan avskaffas. 

Att barn till föräldralediga 
och arbetslösa ges rätt till 
30 timmars förskola/vecka. 

Att en policy tas fram för 
storlek och pedagogisk 
miljö på skolgårdarna. 

Att tydlig behovsprövning 
görs när nya friskolor ska 
etableras. 

Att betygsinflation före
byggs och skrivs in i målen 
för den kommunala skolan. 

Att hålla fortsatt fokus på 
arbetet mot psykisk ohälsa. 

Att fler lärarassistenter 
anställs för att frigöra tid 
för lärare. 
Att minst hälften av maten 
i skolor/förskolor baseras 
på ekologiska råvaror. 

Att öppna förskolan värnas 
och får beständiga lokaler i 
samtliga kommundelar. 
Att en socioekonomisk 
resursfördelningsmodell 
snarast tas fram. 

Att det finns en kommunal 
förskola i varje stadsdel. 

Att det finns en kommunal 
grundskola i varje stadsdel. 



FORTSATT FOKUS PÅ 
PSYKISK OHÄLSA 
Det är angeläget att vi har 
fortsatt fokus på det 
förebyggande arbetet mot 
psykisk ohälsa i skolan. Detta 
gäller självklart såväl kom
munala som fristående 
grundskolor. 
Det ska vara enkelt för 
elever att söka hjälp och 
stöd. 

LÄRARNA VIKTIGAST 
Täbys skolor ska känne
tecknas av en lärarkår med 
behöriga, kompetenta och 
högt värderade lärare. 
Lärarna är skolans viktigaste 
resurs och därför ska de ges 
möjlighet till adekvat 
fortbildning. 
För att avlasta lärarna vill vi 
att fler lärarassistenter 
tillsätts på skolorna. De 
frigör tid för lärarna så att 
dessa kan fokusera på 
undervisningen. 

GOD PEDAGOGISK MIUÖ 
Vi verkar för att den fysiska 
inomhusmiljön på alla 
kommunala skolor ska 
utformas så att de möjliggör 
en lärande miljö för alla 
elever. Det är ett arbete som 
bör starta snarast. 
Täby befinner sig just nu i 
utbyggnadsfas; nya skolor 
måste byggas och befintliga 
kompletteras för att möta 
befolkningsutvecklingen. 
För att skapa yttre goda 
miljöer behövs riktlinjer för 
skolors och förskolors gårdar 
vad gäller utformning, 
tillgänglighet och säkerhet. 
Tillräcklig yta krävs för att 
barn ska ha en utvecklande 
utemiljö. All nybyggnation 
av skolor kan med fördel 
göras i trä. 

SKARP KOLL 
Täby kommun måste göra 
en mycket noggrann pröv
ning av behovet när frisko
lor ansöker om nyetablering. 

I prövningen ska ingå kon
troll av att de kommunala 
skolornas förutsättningar 
inte riskerar att utarmas. 

INGEN BETYGSINFLATION 
Det är tyvärr ett välkänt 
problem på fler ställen än i 
Täby att skolor tenderar att 
sätta allt högre betyg. 
Betygen motsvaras inte all
tid av förbättrad kunskap. 
För att motverka denna 
betygsinflation ska målsätt
ningen för Täbys grundsko
lor inkludera att betygen i 
skolan inte nämnvärt awiker 
från skolans resultat på de 
nationella proven. 

INSYN OCKSÅ PÅ FRITIDS 
Kommunen måste säker
ställa att kvaliteten på 
fritidshemmen höjs och att 
bemanningen ökar. 
Vi föreslår att insynsbesöken 
även ska inkludera fritids
hemmen. 

VÅR SATSNING PÅ TÄBYS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR: 

En enhetlig förskolepeng för alla barn, oavsett vistelsetid 

Minst hälften av maten i skolor och förskolor ska vara ekologisk. 

Avskaffad kvalitetspeng i grundskolan. 

En kommunal förskola i varje stadsdel. 

En satsning på tillräckligt stora skolgårdar och god utemiljö. 

15,3 mkr 



Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Motarbeta arbetslösheten! 
Visste du att. .. Täby inte förstärker sitt arbete mot arbetslöshet. 

Sverige genomlider just nu en pandemi som har lett till en djup lågkonjunktur. Det gäller för hela 

landet - också Täby. 

Enligt uppgifter från arbetsförmedlingen uppgår ökningen av arbetslösa i Täby till nästan 60 

procent! 

I flera andra kommuner har DET ÄR NU SOM GÄLLER Antalet arbetskonsulenter 
extra resurser satts av för att Vi Socialdemokrater vill se kan ökas med 50 procent, 
förbättra situationen för de krafttag mot arbetslösheten från fyra till sex konsulenter. 
arbetslösa, med satsningar här och nu. Vi föreslår ett Därtill vill vi ha ytterligare en 
på praktikplatser, utbild åtgärdspaket liknande dem i företagsrådgiva re. 
ningsplatser, vägledare och 
jobbcoacher. 

Inte i Täby; på en direkt 
fråga hänvisar kommun
ledningen istället till det 
nyligen antagna integra
tionsprogram met där flera 
av åtgärder först ska införas 
nästa år. 

andra kommuner. 

Vi vill se ett utökat anslag till 
Täbys arbetsmarknadspro
gram, Välkommen framtid. 
Den ökningen ska omfatta 
såväl fler platser i syssel
sättnings- och utbildnings
åtgärder som fler vägledare 
och coacher. 

CHANS ATT VISA UPP TÄBY 

Besöksnäringen är en viktig 
del av svensk ekonomi. 

Täby kommun, med sina 
många sevärdheter och 
upplevelser att del av, bör 
utveckla sin besöksnäring. 



Satsa på gymnasiet! 
Visste du att. ..Täby har ett ansvar att erbjuda 
kommunens ungdomar plats på gymnasiet? 

Stockholmsregionen växer, 
och under de närmaste åren 
behövs det betydligt fler 
gymnasieplatser än idag. 
Behovet av utbildnings
platser för alla årskurser i 
med cirka 15 000 platser 
fram till 2027. 

ANSVAR FÖR UNGDOMEN 
Täby har ett ansvar att er
bjuda kommunens ungdo
mar plats på gymnasiet. För 
att kunna ta det ansvaret 
bör Täby utöka sin kommu
nala gymnasieutbildning. 

Kommunala Åva gymnasium 
närmar sig sitt kapacitetstak. 
För att ge de ungdomar som 
vill en möjlighet att läsa på 
en kommunal gymnasie
skola måste därför skolan 
antingen byggas ut eller en 
ny skola startas. 

Detta är en process som tar 
tid, och vi yrkar därför att 
Täby snarast undersöker 
förutsättningarna för att 
bygga en ny gymnasieskola. 

Utveckla vuxenutbildningen! 

Att läsa in en gymnasie
examen på den kommunala 
vuxenutbildningen, eller att 
komplettera en tidigare 
examen för att nå högskole
behörighet, är ett sätt till vi
dareutbildning som används 
av många. 

SVÅRT FÅR VRKESEXAMEN 
Generellt är de teoretiska, 
eller högskoleförberedande, 
utbildningarna väl represen
terade, medan det ofta 
brister i möjligheten att läsa 
in en yrkesexamen. 
Samtidigt är det något som 
ofta underlättar inträdet i 
arbetslivet, och som efter
lyses nationellt. 

Detta är särskilt viktigt i 
samband med den struktur
omvandling på arbets
marknaden som vi nu 
genomgår. Vi vill därför att 
Täby ser över det lokala 
utbudet av yrkesutbildning. 

BOSTAD I FEM ÅR 
Idag har flyktingar rätt till en 
bostad i Täby under två år. 
Därefter är de utelämnade 
till fria marknaden. De 
hänvisas till att hyra i andra 
hand. Vi vill att det ska finnas 
möjlighet till ett boende i 
fem år. Därmed finns en 
rimligare chans till att skapa 
en ny tillvaro i ett nytt land. 

DETTA VILL VI I GNN: 

Att kommunens anslag för 
Välkommen framtid under 
2020 utökas. 

Att Täby ger 250 ungdomar 
möjlighet till ungdoms- och 
sommarjobb. 

Att planeringen för en utökad, 
alternativt en nystartad, kom
munal gymnasieskola snarast 
sätter igång. 

Att utbudet av yrkes
utbildningar vid Kunskaps
centrum Nordost ses över för 
att garantera att alla de 
nationella yrkesutbildningarna 
finns representerade. 

Att uppföljningen av Täbys 
vuxenutbildning systematiskt 
förstärks. 

Att kvaliteten på SFl-utbild
ningen i Täby ovillkorligen 
säkerställs. 

Att kommunen utreder 
förutsättningarna för att 
inrätta ett allmänhetens 
makerspace i Täby. 

Att Täbys flyktingar får behålla 
sin bostad i fem år. 



SPRÅKET VIKTIGAST 
Nyanländas språkundervis
ning är central för en lyckad 
integration, både för unga 
och vuxna nyanlända. 
I Täby kommun erbjuds SFl
undervisning genom Kun
skapscentrum Nordost, som 
i sin tur har ett antal upp
handlade externa aktörer 
som utför undervisningen. 

Det finns idag ingen sam
manfattad kunskap om hur 
undervisningens mål och 
syften uppnås. 

Makerspace -
Det vinnande förslaget för 
Tibble-Åvatriangeln omfat
tar det Täby Science Park 
som Socialdemokraterna för 
länge sedan motionerat om. 
Science Park ska inkludera 
ett entreprenörs- och verk
samhetskluster. Vi anser att 
ett naturligt inslag i ett klus
ter bör vara makerspace. 

Det är en "utrymme" där 
personer intresserade av till
verkning och skapande kan 
dela kunskap, verktyg och 
ideer. 

Inte heller hur den uppfattas 
av deltagarna. Precis som för 
övrig vuxenutbildning är de 
uppföljningar som nu görs 
alltför ofullständiga. Vi anser 
att det finns stor anledning 
att undersöka den SFl
undervisning som Täby 
kommun erbjuder sina ny
anlända. Det gäller även den 
undervisning för ungdomar 
som deltar på introduktions
programmets språkintro
duktion, riktad till 16-19-år. 

Den ska ge de nyanlända 
ungdomarna förutsättningar 
för att söka till nationella 
program. 

Vi föreslår även här att Täby 
kommunen tar fram en 
modell som gör det möjligt 
att systematiskt följa upp 
undervisningens kvalitet. 

för blivande entreprenörer? 
Utrymmet kan liknas vid ett 
bibliotek där människor kan 
låna verktyg och maskiner 
för att pröva produktideer 
eller maskiner som den 
enskilde inte kan skaffa på 
egen hand eller inte har 
lokaler för. Detta ger fler 
entreprenörer möjlighet att 
utveckla sina ideer för 
tillverkning av framtidens 
produkter. Existerande 
makerspace kan vara allt 
ifrån en slöjdsal, ett 
datalabb, en bildsal till ett 
biologilabb. 

I Täby finns ett makerspace 
med inriktning mot IT för 
elever och lärare vid 
Ellagårdsskolan. 

För andra intresserade 
Täbybor saknas dock 
möjligheten. 

Ett makerspace för hela 
Täby kan ha många olika 
inriktningar. Hur utrymmet 
bör utformas och vad det 
bör innehålla måste därför 
utredas. 

VÅR SATSNING PÅ UTBILDNING OCH ARBETE I FRAMTIDENS TÄBY: 

Välkommen framtid, kommunens arbetsmarknadsprogram 1,7 mkr 

Ungdoms- och sommarjobb för 250 unga 3,3 mkr 

Skapa förutsättningar för fler makerspace i Täby. 



LANTMÄTERINÄMNDEN 

Detta vill vi i LN: 

Att giftfri markeringsfärg 
ska användas vid alla 
förrättningar inom lant
mäterinämnden. 

Giftfri färg när det förrättas... 
Lantmäterinämnden har stor betydelse för Täby kommuns uppgifter inom fastighetsbildning och 
fastighetsregistrering, i enlighet medsvenska fastighetsbildningen. 

Nämnden utövar huvudmannaskap för den kommunala lantmäterimyndighet som kommunen har 
fått tillstånd att inrätta. Nämnden fullgör också viss myndighetsservice. 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

Detta vill vi i ÖFN: 

Att God Man-verksam
heten certifieras för att 
säkerställa tillräckligt 
god kvalitet på upp
draget. 

Täbys gode män ska vara utbildade 
Det är angeläget att säkerställa kvaliteten på God Man-uppdraget. Inom verksamheten i Täby finns 
potential till förbättring. Genom en certifiering kan överförmyndarnämnden trygga verksamheten 
och få välutbildade gode män. För att bli certifierad ska en God Man bland annat kunna fokusera på 
sin huvudman, ha kompetens och förståelse för uppdraget och ha klarat av ett kunskapstest. 



Socialdemokraternas budgetförslag i förhållande till den styrande koalitionens 
förslag 

2021 

Reformer 
Kommunstyrelsen 
Utökad grannsamverkan - 1,5 
Kommunalt bostadsbolag projektstart -0, 7 
Mälardalsråd -0, 1 
Miljöcertifiering - 0,2 
Klimatkommunerna - 0,04 
Stadsbyggnadsnämnden 0,00 
Lantmäterinämnden 0,00 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
1 ny inspektörstjänst -0,7 
1 klimat- och energirådgivare - 0,7 
Kultur och fritidsnämnden 
Halverad kulturskoleavgift- 3,7 
2 fältassistenter -1, 0 
Nolltaxa för ungdom i kommunens lokaler -1,2 
Socialnämnden 
Äldrestödjare på heltid -0,35 
Återinför kommunal hemtjänst, projektstart -0, 70 
4 kvalitetscontrollers på heltid - 2,8 
Äldreombudsman -0,7 
Anhörigkonsulent heltid - 0,35 
Höjning av äldrepeng SÄBO - 3,3 
1 fältsekreterare -0, 7 
Barn och grundskolenämnden 
Enhetlig förskolepeng -15,3 
Gymnasie- och näringslivsnämnden 
250 ungdoms- o sommarjobbsplatser -3,3 
Utökat anslag Välkommen framtid - 1,7 
Överfönnyndarnämnden -0,00 

Summa utgiftsposter 

Finansiering 

Borttagande av kvalitetspeng SÄBO o hemtjänst 
Borttagande av kvalitetspeng grundskolan 
Borttagande av kvalitetspeng inom måltidsverksamheten 
Omfördelning av alliansförslag förskola 
Omfördelning kommunvakter 
Minskade konsulttjänster 

Summa finansiering 

Total effekt på det ekonomiska resultatet i förhållande till koalitionens förslag 0,0 

-2,54 

-1,4 

-5,9 

-8,9 

-15,3 

-5,0 

39,04 

15,6 
5,0 
5,0 
7,7 
2,3 
3,44 

39,04 



~\l~~ Q ~'l..,{_ ~~h>blt 
LQ;F- Qö Q_e>-'11-23,, ii'-f 1 

Kommunfullmäktige den 23 november 2020 

Yrkande från Miljöpartiet de Gröna i Täby 

Ärende 22 Verksamhetsplan 
Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar bifall till Miljöpartiet de Gröna i Täbys tilläggsbudget för 2021, 
för Täby Kommun. 

Täby den 22 november 2020 

Eva Pethrus 
Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Täby 
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Hållbarhet utifrån ett klimat-, 
socialt-, miljö-, och ekonomiskt 

perspektiv för Täbys medborgare 
och framtida generationer 

Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan med tilläggsbudget för 2021 

Miljöpartiet de grönas vision: 

Täby är en långsiktigt hållbar kommun där rättvisa och jämställdhet råder. 
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FOR EN LANGSIKTIGT HALLBAR KOMMUN 

Effekter av Covid-19 i kommunen, vad har vi lärt oss 

Trots att Miljöpartiet de Gröna gick in med ett åtta-punkts-program den 26 januari för att 

förbereda kommunen inför Covid-19, trots att kommundirektören dagen efter den 27 januari sa 

att nu hade hon påbörjat arbetet genom att sätta ihop en krisledningsgrupp, trots att samma 

information gick till både privata såväl som kommunala äldreboenden så har Täby kommun 25 

medborgare på våra äldreboenden som har dött av Covid-19. Av kommunens 11 äldreboende, 

varav 3 är kommunala och 8 är privata, så återfinns hitintills alla dödsfallen på våra privata 

äldreboenden. Detta påvisar att det finns stora förbättringsåtgärder som måste göras för att 

styrsystemet mot de privata utförare ska fungera bättre, för virus gör ingen skillnad på leverantör 

av tjänsten. 

Människans resa till Covid-19 

FN :s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, lntergovernmental Science-Policy Platform 

on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBE), har i sin nya rapport bekräftat bilden av att vi 

befinner oss i en ny massutrotning av arter. Detta kallas för den sjätte massutrotningen. Enligt 

rapporten riskerar en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter att utrotas på grund 

av mänskliga aktiviteter. Konsekvenserna är stora också för mänskligheten. Rapporten varnar för 

att utrotningstakten redan är tio till hundra gånger högre än under de senaste tio miljoner åren. 

När djurens trängs undan för att människan ska odla alternativ bygga så sker i den 

skärningspunkten även mutationer av virus vilket människan inte har något skydd mot. 

Människans påverkan på naturen gör att vår hälsa påverkas av den förändring vi tillskapar. 

Epidemiologer har via sin forskning varnat för denna utveckling av virus som till dags dato har 

dödat 1,3 miljoner individer bara genom Covid-19. Naturen ger oss inga val utan att ta den på 

allvar när vi får så tydligt får besked om att vi kan inte fortsätta vårt ohållbara levnadssätt. 

Miljöpartiet i Täby har lagt en budget som utgår utifrån att Täby kommun ska ha möjlighet att 

arbeta för att kommunen är CO2 neutral senast 2030. Klimatmålen måste nås men samtidigt vara 

mer i linje med Parisavtalet 

samt att upphandlingsenheten oavsett förvaltning är så kunniga att kommun inte betalar för 

tjänster eller produkter som gör att våra kommande generationer av Täbybor ska behöva betala 

för vår konsumtion. Täby kommun behöver både klimat-, miljö-, social-, såväl som ekonomiskt leva 

innanför de planetära gränserna. 

Barn som föds idag kommer att uppleva en värld som är 4 grader varmare än de som föddes innan 

industrialiseringen. Barn och våra äldre 75+ är de som tål värme sämst. IPCCs rapport "Global 

Warming of 1.5 degrees Celsius" med 6 000 akademiska referenser har sammanställts av 91 

forskare, som rapporterar om resultaten, och tusentals forskare har bidragit med sina 

ämneskunskaper. Detta är en av de främsta rapporterna som talar om effekterna av 

temperaturstegringen över 1,5 gradersmålet. Dessa rapporter med forskningsresultat från många 

olika forskare och källor gör att Täby kommun måste ta sitt ansvar i att bli en klimatneutral 



kommun senast 2030. Om alla människor i världen lever som en genomsnittlig Täbybo krävs det 

mer än fyra jordklot för att resurserna skall räcka långsiktigt. För varje grads temperaturhöjning 

slås fler delar av ekosystemen ut som det kommer att ta miljontals år att få tillbaka om än 

någonsin. Parisavtalet säger att uppvärmningen ska begränsas till väl under 2 grader, med siktet 

inställt på 1,5 grader. 

För att vi ska lyckas med det här krävs stora utsläppsminskningar på alla nivåer av samhället. På en 

individnivå handlar det om att en person kan släppa ut drygt 1 ton koldioxid per år om vi ska klara 

2-gradersmålet. För att klara 1,5 grader måste våra utsläpp ner till i princip noll och de utsläpp 

som inte går att få bort (till exempel de utsläpp av metan och lustgas som kommer från 

jordbruket, även om vi minskar vårt köttätande) måste kompenseras med kraftigt ökade 

kolsänkor, exempelvis våtmarker och nyplantering av skog. Dessutom måste hänsyn tas till att 

människor i fattigare länder kan behöva släppa ut växthusgaser under tiden som deras länder 

bekämpar fattigdom. Därför har vi i den rika världen ett ansvar att få ner våra utsläpp till så nära 

noll så snart som möjligt. 

Några av de delar som vi kan och behöver åtgärda är: 

• hur kommunen bygger, 

• hur byggnader och bostäder värms upp såväl som kyls ner, 

• hur vi återvinner och källsorterar, (där det på alla produkter tydligt ska framgå hur de ska 

källsorteras), 

• hur sker transporter av varor och människor, 

• vilken mat som serveras på äldreboenden, förskola och skola, 

• förbättrad styrning och utvärdering av privata utförare via pengsystem, 

• hur kommunen plockar upp CO2 ur luften via våtmarker och fler skogsplanteringar. 

Sverige står för 100 miljoner ton COzlår. 2016 så anger Naturvårdsverket att varje svensk står för 

ca 10 ton COzlår konsumtionsbaserade utsläpp, varav hälften görs i andra länder där produkterna 

tillverkas och resterande från Sverige. Av de delar som vi själva kan påverka så står hushållen för 7 

ton, varav maten vi äter står för 2,2 ton och utav dessa står köttet för 0,6 ton COzlår. Varje 

medborgare måste ner till minst 2 ton COzlår och helst ner till 1 ton CO/år. Detta gör att 

medborgare behöver ställa om till Flexitarianer vilket innebär högst 300 gram kött per vecka varav 

100 g rött kött och 200 g fågel. Dock ska det kött som äts vara närodlat och närproducerat. Det 

kött som serveras i skolor/förskolor och äldreboende ska vara svenskt och antibiotikafritt. 

Utsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska. Det ska vi göra genom att minska vår 

energiförbrukning och använda förnyelsebara energikällor. De val och investeringar vi gör i dag 

formar morgondagens samhälle. Vi vet vad som krävs för att skapa en utveckling mot ett hållbart 

samhälle. Det är här och NU som omställningen måste ske, För varje år, månad och dag som går 

kommer omställningen att bli både svårare och dyrare. 



I dagsläget är det ca 70,8 miljoner människor på flykt i världen enligt UNHCR varav hälften av alla 

flyktingar är barn, många är ensamma eller har tappat bort sina föräldrar under flykten. Av dessa 

har 2 % kommit till Europa. Enligt nya beräkningar kan antalet klimatflyktingar i världen inom detta 

århundrade öka med 200 miljoner och som mest upp t.om 1-2 miljarder. 

Miljöpartiet vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi i Täby ska ta vårt ansvar och våga fatta 

beslut vi bedömer nödvändiga för att förverkliga en hållbar kommun; ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt. Vi måste förändra delar av vår livsstil och i detta förändringsarbete spelar Täby 

kommun en viktig roll som informatör, beslutsfattare, inspiratör och förebild. 

Hållbar utbyggnad av Täby kommun 
Vi arbetar för en måttfull och välplanerad förtätning av Täby med fler hyreslägenheter, som kan 

bevaras i den upplåtelseformen över tid, energieffektiva byggnader (passivhus) samt ett väl 

utbyggt nät av separerade cykel- och gångvägar. Inga nya naturområden ska tas i anspråk och 

exploateras. I stället för nybyggnation bör vi snarare fråga oss om det finns möjlighet att återställa 

förstörd naturmark på sina håll. Täbys invånarantal har ökat med 5000% på 100 år. Vi behöver på 

såväl kommunal, nationell och global nivå arbeta för att återställa natur genom att säkra biologisk 

mångfald och ansvarstagande för en grön kommun. Det ökade hemarbetet visar på att behovet av 

kontorslokaler har minskat enormt. Det minskade behovet kommer att bestå. Ekvationen fler 

företag men färre fastigheter och mer natur är därmed möjlig där hemarbete har blivit en norm. 

För att bygga framtidens Täby behöver vi också bygga smartare och mer hållbart. Genom att bygga 

i redan befolkade delar av kommunen, med goda anknytningar till redan existerande 

kollektivtrafik, kan fler värdefulla naturområden behållas gröna. De grönområden som har stort 

rekreationsvärde eller har höga naturvärden ska bevaras och vårdas väl, och fler områden 

omvandlas till naturreservat. Behovet att ha närhet till grönområden ökar inte minst med 

hemarbete och spåren av Covid-19. Minst 50 % av vår kommun ska fortsättningsvis vara grön. 

Digitalisering 
Digitaliseringen hjälper oss att bygga och planera våra byggnader att bli både mer miljövänliga, 

klimatsmarta, energieffektiva samt intelligenta. Genom att använda förnyelsebara material som 

trä vid nybyggnationer kan vi se till att det vi bygger faktiskt hjälper till att binda delar av den 

koldioxid som andra delar av Täbys verksamhet släpper ut. Vid användning av exempelvis smart 

avfallshantering genom avfallskärl med sensorer som meddelar när de behöver tömmas, så kan 

rätt service ges i rätt tid. Klimatsmarta byggnader skulle exempelvis kunna använda regnvatten för 

konsumtion genom att det filtreras innan det kan användas för diverse ändamål, t.ex. för att tvätta 

händerna på toaletten. Vatten som sedan kan ledas vidare till toaletten för användning vid 

spolning. 

Miljöpartiet iTäby vill kunna erbjuda attraktiva bostäder för alla åldrar och en rik fritid för alla. En 

Täbybo ska ha ett brett utbud av upplåtelseformer att välja mellan och stor valfrihet inom skola 

och omsorg. Våra barn, ungdomar och äldre ska få de allra bästa förutsättningarna för ett gott liv. 



Vi vill verka för fler arbetstillfällen i Täby. Att ha nära till jobbet ökar livskvaliteten för den enskilde 

och bidrar till minskad klimatpåverkan genom kortare resor. Kommunen bör hjälpa företag att 

etablera sig i Täby och underlätta för befintliga företag att växa. Särskilt företag som arbetar med 

miljövänliga tekniska lösningar, nya tjänster och som kan bidra till en hållbar regional utveckling. 

En av de viktigaste åtgärderna är att underlätta för småföretag att anställa de första 

medarbetarna. Därför är samverkan mellan gymnasieskola, vuxenutbildningen och småföretag 

viktigt för att möjliggöra generationsskifte. 

För att stimulera till mer fossilfri 
Flgure 1: Global lncoma dacllas and assoclatad llfestyla consumptlon 
emissions förflyttning skall cykel prioriteras 

Percentage of COz emissions by world population 
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framför biltrafik där dessa trafikslag 

samverkar. Det ska även vara enkelt 

att åka kollektivt. Därför ska vi 

fortsätta att satsa på Roslagsbanan, 
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tvärförbindelserna mellan 

Nordostkommunerna och övriga 

delar av Storstockholm, speciellt 
Poorest 50% 
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Konsumtion och produktion 
Alla de produkter som köps in till 

organisationer, företag och 

privatpersoner i Täby ger upphov till miljöpåverkan vid produktion, transport, användning samt 

såväl avfall. Dessa konsumtionsvanor ger avtryck på vår miljö samt vår hälsa. 

Genom utveckling av cirkulär- och delningsbar ekonomi kan våra resurser och produkter användas 

mer effektivt för att minska miljöpåverkan. Det handlar dels om att förändra våra 

konsumtionsmönster så att dessa blir hållbara dels att utveckla det cirkulära ansvaret och 

delningsekonomin genom återbruk, återvinning av material samt att utveckla nya former, forum 

och mötesplatser för detta. Det handlar även om att underlätta för hållbara inköp och minska 

resursslöseriet. 

• Verka för ökad återanvändning och återvinning samt använda resurser mer effektivt och 

cirkulärt. 

• Verka för förändrade konsumtionsmönster så att det bidrar till ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet. 

• Stödja och främja innovation kring cirkulära-, och biobaserade lösningar 

• Skärpa kravställande och uppföljning av hållbarhet i samtliga upphandlingar och inköp 

• Driva på energieffektivisering i befintliga byggnader 

• Främja produktion av mat, energi och råvaror på ett hållbart sätt 



• Stödja och utveckla nya former och forum för delningsekonomi 

Med barnet i fokus 
Elever har rätt till en utbildad lärare! Idag finns det en brist på 65 000 utbildade lärare och bara 

inom Stockholmsregionen saknas det 14 000 behöriga lärare och detta drabbar även Täby. På 

nationell nivå skulle det behövas 23 000 lärarstudenter varje år som kommer ut från 

lärarutbildningarna för att täcka underskottet och i realiteten så examineras endast 8000 lärare. 

Det gör att lärarkrisen kommer att växa ytterligare. Här krävs det nytt tänkande. Lärarnas 

attraktionskraft behöver höjas. Detta kan vi göra genom att låta lärare få vara lärare och anställa 

extra resurser som stärker upp runt läraren så att det finns tid för planering, genomförande såväl 

som uppföljning. Säkra att obehöriga lärare kan utbilda sig, samtidigt som de jobbar enligt 

modellen som finns på Dalarnas högskola med arbetsintegrerad lärarutbildning. Det innebär 

undervisning på 50% samt studier på mellan 50-75%. 

Alla elever ska ges förutsättningar att kunna nå sina mål. Vi vill bidra till att fler lärare kan anställas 

så att klasserna för de yngre eleverna kan göras mindre och eleverna kan få mer lärartid. Eleverna 

behöver studiero, men framförallt utbildade pedagoger som har kontinuerlig kompetensutveckling 

för att ta till sig den senaste forskningen såsom inom specialpedagogik. För att Täby ska bli en 

attraktiv arbetsplats och kunna konkurrera om de pedagoger som har utbildning krävs höjda 

lärarlöner. Vi behöver en politik som ger lärarna tid att se varje elev. I skolan ska det också finnas 

god tillgång till elevhälsa, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledning. Vi behöver säkra att 

det finns särskilda undervisningsgrupper för att möta elevers behov men också skollokaler som gör 

det möjligt för elever att jobba enskilt under delar av lektionen alternativt få extra stöd av 

personal när så behövs. 

Bättre äldreomsorg 
Inom äldreomsorgen behövs hög personaltäthet för att säkerställa en god kvalitet i bemötande 

och omsorg, men också för att garantera säkerheten för våra äldre. Ge ny och befintlig personal i 

äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid 

inom ramen för Socialstyrelsens statsstöd Äldreomsorgslyftet. Fler trygghetsboenden behövs. 

Andelen tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen måste öka och visstidsanställningar minska. 

Vi vill att äldre och barn ska erbjudas fler gemensamma aktiviteter. 

Giftfri vardag i Täby 
Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. Vissa kan skada hormonsystemet och 

hjärnans utveckling. För att minska kemikaliernas påverkan ska personal i förskolor och skolor 

erbjudas utbildning om skadliga kemikalier. Vi vill höja kraven vid upphandling, erbjuda mer 

ekologisk och vegetarisk mat i förskolor och skolor och ha minst en köttfri dag per vecka. Vi vill 

också kartlägga och fasa ut farliga produkter i barns- och elevers miljö. Giftfria byggmaterial ska 

användas vid nybyggnation och renoveringar. Mikroplasterna i våra konstgräsplaner måste bytas 

ut snarast. 



Flyktingmottagning i Täby 
Flyktingströmmarna till Sverige ökade markant under 2015 och nu finns ett större antal nyanlända 

i Täby än på mycket länge. Täby behöver utveckla förutsättningarna för slutlig placering i 

kommunen. För allas bästa behövs en riktig integrering av de nyanlända. Detta ställer krav på 

bostadsförsörjning för de nyanlända som skall bosätta sig här och detta måste samordnas med de 

fastigheter, som färdigställs. En plan behöver utarbetas för de som behöver lång tid innan de 

klarar sig på egen hand. De två år som kommunen tillhandahåller bostad kan i vissa fall behöva 

förlängas. 

Ökad livskvalite för Täbys medborgare 
Vi vet att vi har äldre som har svårigheter att ta sig ut själva och då kan bli hemmasittande. På 

samma sätt har vi idag barn inom skola som är hemmasittare. Det vi i Miljöpartiet vill se är att 

kommunen erbjuder en plattform som tillåter både äldre som vill ha promenadstöd, men också 

barnfamiljer med hemmasittare en möjlighet att skriva upp sig för extra stöd. För de äldre som 

skriver upp sig för promenadstöd så ska Täbybor ha möjlighet att skriva upp sig i tjänsten och 

meddela hur ofta och när de har möjlighet att vara promenadstöd, och matchar en Täbybos 

erbjudande en äldres ansökan så de matchas ihop. På samma sätt ska T~bybor, exempelvis pigga 

pensionärer, kunna skriva upp sig som volontärer att hjälpa familjer med hemmasittare om de är i 

behov av exempelvis någon som går med deras barn till och från skolan. Som tack för den service 

som Täbybon utför så är Miljöpartiets förslag att medborgaren tilldelas poäng för varje insats de 

agerar stöd för hemmasittar-familjer, eller promenadstöd åt äldre. Dessa poäng ska sedan kunna 

översättas till presenkort till olika företag i kommunen. På detta sätt stöttar vi inte bara upp och 

ökar livskvaliten hos Täbyborna, men vi stimulerar också näringslivet och de näringsidkare vi har 

inom kommunen. 

Täby kommun har god ekonomi och goda förutsättningar att växa klokt och långsiktigt hållbart. 

Miljöpartiet lägger en tilläggsbudget på 62 mnkr med Alliansens budgetförslag som grund. Vi 

finansierar vår tilläggsbudget inom resultatbudgeten. Skatten föreslås oförändrad på nuvarande 

nivå. Förslaget omfattar endast år 2021. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Klimat- och miljöinformation 
Utifrån riksdagens beslut, regeringens bedömningar och aktuella forskningsrapporter måste 

klimat- och energifrågorna vara utgångspunkten i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling av 

varje kommun i Sverige. Miljöpartiet i Täby anser dock att vi på många områden behöver gå flera 

steg längre för att Täby skall ta sin del av klimatansvaret genom att uppnå klimatneutralitet senast 

2030. Att KF utlyser klimatnödläge som minst 435 andra KF gjort bla London, Basel och Vancouver. 

Nyligen kom en rapport, som kunde berätta att en genomsnittssvensk har ett ekologiskt fotavtryck 

motsvarande 4,2 jordklot. Det finns all anledning att tro att en genomsnittlig Täbybo ligger över 

rikssnittet. Mot denna bakgrund måste Täby kommun minska sin klimatpåverkan och dessutom 

vara pådrivande för att alla Täbybor också skall leva mer klimatsmart. På kort till medellång sikt 



innebär detta ökade investeringar, men i längden kan det bli besparingar i driften. Vi vill därför 

avsätta medel så att kommunstyrelsen kan anslå dessa till klimat- och miljöarbete, som vid 

budgetens fastställande ännu inte är kända. Detta ska stimulera alla kommunens verksamheter att 

se över verksamhetens behov för att finna nya möjligheter att verka för klimat- och 

miljöförbättringar. Detta skall självklart gälla något som inte ryms inom ordinarie budget och som 

inte kommer att genomföras utan extra medel. 

Kommunens miljö- och klimatmål behöver mätas av oberoende analysinstitutet. Inte som tidigare 

att det är självskattning av kommunens tjänstemän. 

Sommarjobb för unga hemmasittare 
Fler ungdomar behöver tillgång till sommarjobb. Inför nästa sommar vill Miljöpartiet i Täby att 

kommunen utökar sitt ansvar för kommunens hemmasittare. De ungdomar som har 

sommarjobbat tar sig lättare in på arbetsmarknaden och Miljöpartiet vill göra det möjligt för 

hemmasittare som har lång skolfrånvaro, att de ges tillgång till delaktig i samhället via ett 

sommarjobb. 

Praktikplatser 
För att hjälpa de som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden vill Miljöpartiet att Täby 

kommun skall tillskapa praktikplatser inom de kommunala verksamheter där detta är lämpligt och 

kan fungera väl. Dessa skall erbjudas alla, som har behov av sysselsättning, såväl arbetslösa som 

nyanlända som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. De som är praktik-anställda kan 

hjälpa till med många olika typer av arbeten, som pga. personalbrist idag inte blir utförda. 

Samtidigt kan de som redan är anställda i kommunen och får en praktikant till sin hjälp ägna mer 

tid åt kvalificerade arbetsuppgifter eftersom det idag är dålig matchning vad gäller kvalifikationer 

och krav på arbetsmarknaden. 

Inflytande 
Miljöpartiet har lyft medborgarperspektivet kontinuerligt och vi anser att medborgardialog ska 

prioriteras högt. Medborgare känner en starkare och djupare relation till sin närmiljö om de varit 

med och format den. Det är av högsta vikt att medborgardialogen planeras in tidigt i varje ny, 

större byggprocess för att ta vara på invånarnas ideer och synpunkter. Vi ser gärna att skolor, 

förskolor, pensionärsföreningar och medborgare med funktionsvariationer kan medverka i 

utformningen i både inomhuslokaler såväl som omkringliggande grönområden för att göra platser 

som lockar till att vara aktiv. 

Fairtrade City 
Miljöpartiet har tidigare föreslagit i en motion att Täby kommun ska utreda möjligheten att arbeta 

för en Fairtrade City diplomering. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar 

sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om 

rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga 

rättigheter i enlighet med Agenda 2030. I juni 2012 beslutades att Täby kommun skulle awakta 

effekterna och konsekvenserna från andra diplomerade kommuner. Det har nu gått åtta år sedan 

beslutet fattades och vilka slutsatser har Täby kommun dragit av andra kommuners erfarenheter? 



Vi vill säkerställa att leverantörer till offentlig sektor inte bryter mot grundläggande mänskliga 

rättigheter och utnyttjar människor och miljö för att producera det vi konsumerar. Miljöpartiet 

kommer därför att fortsätta vara pådrivande för etisk konsumtion och för att Täby ska ansöka om 

att bli en Fairtrade City. 

HBTQ+ 
Samhällsutvecklingen gällande HBTQ+-frågor hårdnar. Därför är det imperativt att öka kunskapen 

om människors rätt till att älska en partner oavsett kön. Ytterligare så behövs mer kunskap 

gällande HBTQ+-frågorna när det gäller människors rätt att vara dem de är. Inte minst är 

kunskapsbyggande av vikt för att minska den psykiska ohälsan bland unga. 

Vi i Miljöpartiet vill att alla våra äldre på våra äldreboenden ska bemötas på ett värdigt och 

respektfullt sätt, oavsett hur individen väljer att självidentifiera. Miljöpartiet vill därför att våra 

äldreboenden ska HBTQ-certifieras och att äldre par ska få dela sina sista dagar tillsammans. All 

kärlek är bra kärlek. 

Miljöpartiet yrkar för Kommunstyrelsen: 

• Att kommunen avsätter medel till en klimat- och miljöfond. 

• Att en förstärkning görs av budgeten för sommarjobb åt kommunens hemmasittare. 

• Att kommunen inrättar praktikplatser inom kommunal verksamhet 

• Att kommunen ska arbeta för att bli diplomerad Fairtrade City under 2020. 

• Att avsätta medel för utbildning i HBTQ+-frågor. 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Vi har alla - direkt eller indirekt - bidragit till att orsaka både klimatförändringar och miljöproblem i 

vår omgivning. Vi har nu både ett ansvar och en möjlighet att minska dessa och inte lämna över 

problemen till våra barn och barnbarn. 

Riksdagen har beslutat att vi i Sverige ska ha ett fossilfritt samhälle utan några nettoutsläpp av 

växthusgaser senast 2045. De åtgärder vi måste vidta innebär en omfattande samhällsförändring. 

Ju längre vi väntar med att påbörja detta arbete desto mer radikala åtgärder måste vi ta till. 

Miljöpartiets tilläggsförslag till 2021 års budget appellerar till bland annat två av Sveriges miljömål: 

Begränsad klimatpåverkan och Levande sjöar och vattendrag. 

Begränsad klimatpåverkan 
Miljöpartiet vill ta krafttag för att göra gång- och cykelvägar säkrare för såväl fotgängare som 

cyklister. Ju fler som cyklar eller går, istället för att ta bilen, desto friskare medborgare, desto lägre 

buller, minskade kostnader för vägunderhåll och sjukvård, och mindre utsläpp av 

klimatpåverkande växthusgaser får vi. 

Där många parkerar sina cyklar, speciellt vid byte till kollektivtrafik, ska fler cykelparkeringar med 

tak anläggas, och med gott om plats finnas för att kunna låsa fast sin cykel. Befintliga cykelvägar 

ska kompletteras så att de knyts samman till ett tryggt och säkert gång- och cykelvägnät. För ökad 



framkomlighet och säkerhet behöver flera av våra gång- och cykelvägar dessutom separeras för 

fotgängare och cyklister med en tydlig markering. Cykelvägar till skolor, förskolor och 

idrottsanläggningar ska prioriteras. 

För att öka enkelheten att navigera rått, så behöver skyltningen på våra cykel- och gångvägar 

väsentligt förbättras. Det ska vara lätt att hitta rätt när man tar cykeln istället för bilen! 

Levande sjöar och vattendrag 
Våra sjöars vatten kvalitet har försämrats. Nu är det dags att bryta detta och istället påbörja 

restaurering av våra sjöar, bland annat genom att förbättra reningen av det dagvatten som rinner 

ut i dem. Miljöpartiet vill också att särskilt värdefull natur ska skyddas kring våra sjöar, tex genom 

att skapa fler naturreservat och att våra strandområden ska vara allmänt tillgängliga för fritids- och 

rekreationsändamål. 

Sveriges miljömål "Levande sjöar och vattendrag" betyder att våra sjöars och vattendrags 

variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Djur- och växtlivet i våra sjöar ska ha en naturlig 

produktionsförmåga och ha en rik biologisk mångfald. Landskapets kulturmiljövärden och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. För att 

bidra till att kunna uppnå detta mål vill vi i Miljöpartiet öka anslaget till rening av dagvatten och 

restaurering av våra sjöar och vattendrag. 

Solpaneler på alla offentliga byggnader och bi-hotell på kommunhuset 
Täby kommuns befolkning förväntas växa mellan 1-2 procent årligen och därmed ökar 

energibehovet i kommunen. Solen är den största energikällan som är gratis och fossilfri. Priset på 

solceller har sjunkit markant under de senaste åren, vilket innebär att solcellspaneler är en bra 

investering miljömässigt och ekonomiskt. Miljöpartiet anser att Täby kommun ska investera i 

solenergin genom att installera solcellspaneler såväl på de gamla som på de nya offentliga 

byggnaderna. 

Bostäder - både hållbara och för unga vuxna 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för en hållbar utveckling för alla. Täby ska vara en ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbar kommun. En positiv befolkningsutveckling i arbetsföra 

åldersgrupper tillför kommunens utveckling, inte minst ekonomiskt eftersom försörjningskvoten 

ständigt ökar. Täbys skolungdomar har ett av de bästa meritvärden i landet. Därför anser 

Miljöpartiet det som önskvärt att kommunen försäkrar sig om att eleverna som är blivande 

företagare och arbetstagare ges möjlighet att bo kvar i kommunen. Verkligheten säger att Täby är 

en av de kommuner som har lägst andel av befolkningsgruppen 20-29 år, vilket har en direkt 

koppling till brist på bostäder som denna grupp har råd med. Därmed misslyckas också 

kommunens målsättning att attrahera och behålla rätt kompetenser. 

Miljöpartiet vill att kommunen tar ansvar för bostadsbyggnation speciellt för denna åldersgrupp, 

eftersom den bostadspolitik som litar på privatbostadsmarknaden har misslyckats. Miljöpartiet 

anser att Täby kommun behöver utreda möjligheter för ett kommunalt bostadsbolag som bygger 

hyresrätter med särskild hänsyn till denna åldersgrupp. 

För att ytterligare vara en kommun som fokuserar på en hållbar utveckling för alla, vill vi i 

Miljöpartiet att hållbarhetsperspektivet ska lyftas in i all den nya byggnation som utförs i 



kommunen. Förnyelsebara material ska användas och kravställas när nya byggnader ska resas, och 

kommunen ska ställa krav på exploatörer som köper mark av kommunen om att de ska bygga i trä. 

Detta för att vi ska kunna lämna över en kommun till våra barn och barnbarn som har tagit hänsyn 

till att de ska ha möjlighet att leva här långt efter det att vi har gått bort. 

Lätt att göra rätt - avfall 
Vi vet att 70% av det avfall som i dagsläget landar i restavfallet kan sorteras bort då det är 

matavfall, pappersförpackningar och plast. Något som vi har möjlighet att med lätthet sortera rätt 

och hantera i dagsläget. 

För att få en hållbar avfallshantering inom kommunen vill vi att alla kommunala verksamheter ska 

källsortera sitt avfall, och att kommunen ställer krav på de privata aktörer som tillhandahåller 

service för medborgarna åt kommunen att de ska källsortera sitt avfall. Ytterligare vill vi att giftigt 

och farligt avfall som bl.a. finns i Täbys skolor och på äldreboenden ska samlas in för korrekt 

avfallshantering, och att ex. skolorna ska få en extra peng att köpa in nya giftfria färger för, om 

gamla giftiga färger lämnas in till kommunen för korrekt avfallshantering. Vi vill också att Täbys 

invånare, och de som besöker kommunen, ska ha möjlighet att källsortera sitt avfall även i 

offentliga miljöer. 

Miljöpartiet yrkar för Stadsbyggnadsnämnden: 

• Att öka anslaget till gång- och cykelvägar för ökad trafiksäkerhet och utbyggt gång- och 

cykelvägsnät. 

• Att öka anslaget till rening av dagvatten och restaurering av våra sjöar och vattendrag. 

• Att installera solcellspaneler på offentliga byggnader. 

• Att etablera bi-hotell på Täbys kommunhus. 

• Att utreda möjligheter för kommunalt bostadsbolag. 

• Att kommunen ställer krav på exploatörer som bygger nytt inom kommunens gränser att 

de bygger hållbart och i trä. 

• Att avfallstaxan för abonnerat blandat avfall höjs till det dubbla mot nuvarande taxa, för 

alla hushåll som inte sorterar ut matavfall (vilket idag är frivilligt), för att driva fler 

Täbyhushåll till att sortera ut sitt matavfall ur övrigt restavfall. 

• Att kommunen källsorterar sitt avfall i offentliga verksamheter och ställer krav på att 

aktörer som bedriver service för medborgarna åt kommunen gör detsamma. 

• Att kommunen möjliggör för individer att källsortera i offentliga miljöer. 

• Att kommunen ska etablera fler våtmarker inom kommunen, samt återplantera två nya 

träd för varje träd som fälls på offentlig mark. 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Alla medborgare i Täby oavsett ålder, bakgrund och var man bor i kommunen ska ha tillgång till ett 

rikt kultur- och fritidsliv. Inte minst är skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper 

påverkansfaktorer för hela vårt samhället genom exempelvis ökad social oro, sämre 



sammanhållning och minskad trygghet. Bristen av hallar för föreningslivet att kunna ge 

medborgarna tillgång till den träning som de önskar är också ett problem. Här kan bland annat 

kultur och fritid vara en brygga till ökad fysisk och psykisk hälsa genom att medborgare oavsett 

ålder får tillgång till föreningsverksamhet samt rörelse. Kommunen behöver verka för att fler 

träningshallar byggs och när de hallar som finns ska byggas om, ska detta göras till fullstora hallar. 

För att skapa utrymme för generationsträffar behöver stadsdelscentra skapas och behovet är akut 

i Hägernäs där ett centra med tillhörande bibliotek behöver tillkomma. 

Miljöpartiet vill i Täby Park anlägga en större idrottsyta med intilliggande lekpark och parkyta som 

ger centrala Täby en trivsam och välbehövlig grön oas. Inom kommunen behöver tillskapas 

inomhushallar för innebandy, basket, handboll m.m. i anslutning till varandra samt 11-11 planer 

för fotboll, både inomhus och utomhus. Ytterligare behöver utomhusplaner för "innebandy", 

padel och tennis tillkomma. Intilliggande skolor kan nyttja ytorna dagtid för idrottslektioner 

medan på vissa bestämda tider ska planerna vara tillgängliga för allmänheten/spontant 

idrottsutövande. 

Spel- och lekytor i gröna utomhusmiljöer har en positiv effekt på hälsan, även när vädret inte är på 

topp. Därför anser vi att det är viktigt att våra utomhusgym upprätthålls och byggs ut för att 

stärka allmänhälsan hos såväl gammal som ung. Även med anledning av Covid 19 och andra 

smittor, ser vi positivt på fler uteaktiviteter. 

Miljöpartiet vill under 2021, utöver ordinarie verksamhet, lyfta fram följande satsningar för ett 

utökat kultur- och fritidsliv. 

Kulturskolan 
Täby har Sveriges högsta terminsavgifter för kulturskolan. Det medför med stor sannolikhet att det 

finns barn som måste avstå kulturdeltagande på grund av ekonomiska prioriteringar. Miljöpartiet 

vill därför att kulturskolans avgifter till de pengbaserade kurserna sänks med 300 kronor så att fler 

barn och ungdomar ges möjlighet att delta. 

Fond för att integrera nyanlända 
Miljöpartiet vet att det finns många som vill hjälpa till med att välkomna våra nyanlända. Därför 

vill vi starta en fond där det ska vara möjligt för Täbys föreningar att söka medel till verksamhet 

som riktar sig för att integrera nyanlända. 

Generationsöverskridande mötesplatser 
Miljöpartiet vill att mötesplatser görs lätt tillgängliga för fler. Det är viktigt med närhet och 

generösa öppettider. Därför vill vi att en översyn sker av hur behovet av mötesplatser för unga och 

äldre ser ut i alla kommundelar. Vi anser också att personaltätheten och öppettiderna för 

befintliga mötesplatser ska utökas. 

Bidrag till föreningar 



Miljöpartiet vill underlätta för kommunens föreningar att bedriva en jämställd och bred 

verksamhet för alla åldrar. Det vill vi göra genom att öka anslaget till barn- och 

ungdomsföreningar, kulturföreningar, pensionärs- och funktionsvariation föreningar samt till 

allmänt föreningsbidrag. 

Täbys badplatser 
Miljöpartiet vill anpassa kommunens friluftsbad så att de blir mer tillgängliga för personer med 

funktionsvariationer. Dessutom vill vi avsätta medel för underhåll av framför allt badbryggor för 

att öka badsäkerhet och bad kvalitet. Dessutom behöver omklädningsrum rustas upp. 

Konstgräsplaner 

Fotbollsplaner är en tickande miljöbomb som släpper ut närmare 4000 ton av ifyllnadsmaterialet 

gummi årligen. Dessa granulater försvinner från Sveriges konstgräsplaner och riskerar att sköljas 

med regn- och smältvatten ut i hav och sjöar. För att detta ska undvikas ska nytt material införas 

skyndsamt som är 100% organiskt, 100% nedbrytbart såväl som komposterbart. 

Miljöpartiet yrkar för Kultur- och fritidsnämnden: 

• Att terminsavgifterna till kulturskolan sänks med 300 kr. 

• Att inrätta en fond i syfte att integrera nyanlända i kommunens föreningsliv. 

• Att säkra nya centrala generationsmötesplatser för unga och 65+ i alla kommundelar, 

såsom centrala bibliotek som byggs ut. 

• Att utöka anslaget till föreningsverksamhet 

• Att avsätta medel för att anpassa och underhålla kommunens badplatser. 

• Att kommun framgent börjar använda granulat med färre hälsorisker, 100% nedbrytbart: 

organiskt och återvinningsbart. 

• Inom kommunen behöver utredas i nära samarbete med Täbys föreningsliv och genom 

medborgardialog gällande: 

o Fler inomhus såsom för innebandy, basket, handboll m.m. i anslutning till varandra 

o en utomhusplan för "innebandy" samt utomhusbanor för padel: 

o Utomhustennisbanor samt minitennisbanor 

o Hygien- såväl som ombytesåtkomst på Täbys aktivitetsplaner såsom Kryssarvallen 

och Ellapark. 

o Byte av konstgräs på Erikslunds. 

o Ökade istider för våra yngre spelare. 

SOCIALNÄMNDEN 

Äldreomsorg 
Satsning på äldreomsorgen måste nu bli verklighet, då brister så tydligt uppenbarats i och med 

pandemin. En äldrenämnd behöver inrättas. Prognosen de kommande 10 åren visar att vi får en 

ökning med 2600 (20%) äldre personer (65+). Ökningen sker framför allt i åldersgrupperna 85-89. 



Täby måste nu påskynda planer och byggande av särskilda boenden, korttidsplatser och 

trygghetsboenden inom Täby kommun. Alltför många platser för våra äldre ligger idag utanför 

kommunen. 

Man måste vid varje upphandling se till att byggande sker på det absolut klimatsmartaste sättet. 

Vid byggnation se våra förslag vid stadsbyggnad. Byggandet måste vara klimatneutralt för att 

kommunen ska nå sina klimatmål. 

Medborgardialog är oerhört viktigt, när det gäller om- och nybyggnationer av äldreboenden. Vi 

måste dessutom nyttja den kompetens vi har inom kommunen så att våra äldreboenden blir 

optimala för hälsa och trevnad. Vi vet via forskningen att grönområden runt våra äldreboenden 

ökar psykiskt och fysiskt välmående och minskar intagande av mediciner, därvidlag så släpps 

mindre mediciner ut i våra vatten, som kan påverka fertilitet hos det maritima livet såväl som hos 

våra barn och ungdomar. Detta leder till mindre miljömässiga kostnader i framtiden. 

Äldreomsorgen ska erbjuda fler karriärvägar, kompetensutveckling och bättre arbetsvillkor. 

Personal som trivs och har möjlighet till utveckling skapar en bättre omsorg och på så sätt 

attraherar och behåller man kompetenta medarbetare. Oanmälda besök på våra boenden bör ske 

4-6 gånger per år för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella brister i omsorgen. 

Personaltäthet 
Personaltätheten måste höjas på såväl äldreboenden som inom hemtjänsten. Tillsvidare 

anställningarna måste öka väsentligt istället för visstidsanställningar. Andelen visstidsanställningar 

får inte överstiga 15 % mot idag 24,3%. Två av de viktigaste förklaringarna till spridningen av Covid 

19 på våra Säbo, var stor personalrörlighet och bristande kunskaper hur smitta sprids. Detta vill vi 

nu ändra på. Genomsnittet av personal per brukare inom hemtjänsten ska inte överstiga 8 inom 

en 14 dagarsperiod. På äldreboenden måste också personaltätheten öka, en hjälpande hand eller 

någon som lyssnar kan inte ersättas av Al, bara kompletteras. 

Aktivitet och utevistelse är fundamentalt för att förbättra och/ eller bibehålla kroppsliga och 

mentala funktioner. Detta görs på ett enkelt sätt med promenader. Det finns ca 600 personer som 

är över 85+ som inte har någon insats från kommunen. För att dessa personer i möjligaste mån ska 

fortsätta att klara sig utan gängse insatser från kommunen, föreslår vi från Miljöpartiet de Gröna 

promenadhjälp/sällskap av ungdomar 2 gånger i veckan. För att skapa generationsöverskridande 

kontakter och förståelse, men också för att öka våra skolungdomars psykiska och fysiska hälsa, så 

vill vi fokusera denna typ av insats på de elever inom skolväsendet som exempelvis är 

hemmasittare, eller tillhör vårdprogrammen på gymnasieskolan där denna typ av insats ger dem 

gymnasiepoäng. Man kan vinna många fördelar med detta. Ungdomar får insyn och kunskap om 

äldreomsorg, vilket kan öka ansökningar till omsorgs-programmen på gymnasieskolan. 

Ungdomarna får genom interaktion och dialog med de äldre en möjlighet att få ett annat 

perspektiv på sin vardag. Samtidigt kan våra nyanlända få träna sig i svenska språket och få 

kunskap om det svenska samhället, vilket påskyndar integrationen. De äldre personerna får ökad 

livskvalitet genom förebyggande hälsovård. 

Ytterligare sätt att öka den fysiska och psykiska hälsan hos våra äldre är att ge dem seniorrabatter 

på gym, simhallar och andra friluftsanläggningar. På detta sätt initierar man till att bygga god hälsa 



högt upp i åldrarna. Detta beta las snabbt tillbaka genom, minskad läkemedelsförbrukning och 

minskad sjukvårdskonsumtion. 

Omsorg av personer med funktionsvariation 

Vi har ett skriande behov av bostäder för personer med funktionsvariation. Även här måste vi 

snabba på byggandet och samtidigt kräva vid upphandlingar att all byggnation sker CO2 neutralt. 

Prognosen säger att vi behöver 100 fler bostäder fram till 2023. Vi har även inom LSS personer 

som bor utanför kommunen och önskar ett boende inom kommunen. På våra boenden är det 

viktigt med en meningsfylld fritid därmed ökar trivseln och måendet. Veckoscheman på aktiviteter 

för de boenden bör i samråd mellan personal och boenden upprättas på samtliga boenden. 

Individ- och familjeomsorg samt flyktingmottagning 

Behovs prognosen visar på behovet av minst 290 bostäder i Täby kommun fram till 2023. Behovet 

består i huvudsak av bostäder för nyanlända. De nyanlända ska erbjudas tillgång till eget boende 

och eget kök för att främja integrationsprocessen. Täby kommun är behov av rekrytering av 

personal inte minst inom äldreomsorgen, därav är det angeläget att vi får fram bostäder så att de 

kan både jobba och bo i Täby. Trygghet betyder oerhört mycket för en lyckad integration. Därför 

är det av vikt att de nyanlända familjerna som har flyttat in i lägenheter ges möjlighet att bo kvar 

efter två år. 

Miljöpartiet yrkar för Socialnämnden 

• Att samtliga 85+ utan insatser från äldreomsorgen erbjuds promenadsällskap/hjälp 2 

gånger i veckan av ungdomar. 

• Att Täby kommun gör oanmälda besök 4-6 ggr per år på våra äldreboenden och LSS 

boenden för att tidigt upptäcka eventuella brister. 

• Att Täby kommun initierar till veckoscheman på aktiviteter på LSS-boenden. 

• Att Täby snarast skaffar ersättningsboenden somt.ex. Bolundare. 

• Att säkerställa att smittskyddet ökar på de kommunala såväl som de privata LSS-boenden, 

likaledes inom äldreomsorgen. 

• Att personaltätheten ses över och utreds för att kunna ökas inom hemtjänsten men också 

på våra äldreboenden. 

• Att tillsvidareanställningarna ska stå för minst 85% av arbetade timmar. 

• Att en äldrenämnd inrättas. 

BARN• OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

Täbys elever har goda resultat å andra sidan får kommunen allt fler hemmasittare. Elever som inte 

är i skolan och inte får möjlighet att utveckla sin fulla potential. Idag har kommun minst 60 elever 

som är hemmasittare och kommunens tjänstepersoner räknar med att enbart 50% kommer 



tillbaka in i skolan igen. Därför behövs en politik som ger förskole- och grundskolelärare tid med 

varje barn/elev. 

Allt fler av Täbys elever är läs- och skrivsvaga. Därför behöver förskolan få extra resurser för att 

utveckla språkmedvetenheten hos barnet. Denna grund som läggs för barns tidiga läs-, och 

skrivinlärning sker i förskolan och därför är det viktigt att öka både personaltäthet såväl som fler 

utbildade förskollärare och specialpedagoger. Dessutom behöver alla förskolor ha möjlighet att 

bjuda in en forskare som kan presentera för VH hur de kan stötta sitt barn till ett läsintresse. 

Med bra skolmat orkar barnen mer och klarar dagen bättre. Maten bör vara ekologisk och 

närproducerad med rik tillgång till varierande säsongsbaserad frukt och grönsaker, samt att 

onödiga tillsatser skall begränsas. Ett vegetariskt alternativ ska finnas tillgängligt och presenteras 

först på matbordet med målet att över tid fasa ut kött mot andra växtbaserade proteinkällor. 

Framtidssäkra våra barn 
Förskolan och skolans viktigaste resurs är personalen som varje dag är tillsammans med våra barn. 

Därför är det viktigt att de får den fortbildning som de behöver och förtjänar för att möta våra 

barns behov för att de som vuxna ska få inträde på den framtida arbetsmarknaden. Personalen ska 

ges kompetensutveckling och möjlighet att stärka elevernas olika förmågor såsom samarbete, 

kritiskt tänkande och problemlösning. Andra exempel på viktiga förmågor som behöver stärkas är 

självledarskap och användandet av IKT (Informations- och Kommunikationsteknik) i 

undervisningen. För att lärarna skall ha verktyg i sin pedagogiska verktygslåda är det viktigt att de 

får möjlighet till att lära sig mer om specialpedagogik för att möta barnens behov och stärka deras 

lärandeprocess. 

Enligt skollagens "25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska 

omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 

stödjas". Hur ska detta uppnås när en skolsköterska kan ha upp till 1000 elever? Det krävs ökade 

resurser till våra EHT-team. 

Arbetsmiljö 
Täbys lärare blir allt sjukare. I lärarförbundets rankning om bästa skolkommun 2020 så tappar 

Täby 30 placering från 55 till 85 när det gäller friska lärare. Dessutom har kommunen svårigheter 

att rekrytera behöriga förskolepersonal och lärare med lärarlegitimation. Anledningarna är att 

Täby kommun väljs bort av behöriga lärare till förmån för andra arbetsgivare som erbjuder bättre 

arbetsvillkor gällande både fortbildning och mindre barn- och elevgrupper. Miljöpartiet vill satsa 

på ett bättre arbetsklimat för personalen och elever. Detta kan uppnås genom särskilda 

undervisningsgrupper. Täbys medborgare har rätt till att deras barn får en legitimerad lärare men 

då måste både lön såväl som arbetsmiljö vara attraktiv så att de vill jobba i Täby. 

En giftfri vardag 



Miljöpartiet vill att förskolor och skolor ska göras fria från skadliga kemikalier, särskilt de som är 

hormonstörande. För det krävs kartläggning av barnens miljö och utfasning av farliga material. Vi 

vill också ställa höga hälso- och miljökrav vid upphandlingar. Vid nybyggnation och renoveringar 

ska miljövänliga och giftfria material användas. Vi välkomnar att Alliansen stöttar Miljöpartiets 

politik men nu måste det till medel för att förskolan och skolan skall ha möjlighet att börja jobba 

med frågan. Ny- och ombyggnationer skall se i trä utifrån allergier och ljudnivåer. 

Via Stockholmsenkäten så har över 40 % av flickor i åk 9 sömnsvårigheter och oro samt att elever 

rör sig allt mindre under både sin tid i och utanför skolan. Miljöpartiet vill jobba förebyggande 

genom att inrätta ett naturskola där elever kan komma och lära sig om naturen men också ge 

lärare möjlighet till ökat kunskapsbyggande om natur och miljöfrågor. 

Miljöpartiet yrkar för Barn- och grundskolenämnden: 

• För att få tillbaka våra hemmasittare som lider av psykisk ohälsa samt att förebygga att 

elever blir hemmasittare så ska: 

o Förstärkning av det centrala EHT genom. 

att utbilda samtlig personal i de faktorer som främjar skolnärvaro samt inom 

NPF-spektrat. Kompetensutveckling ska även erbjudas till vårdnadshavare. 

att samtliga elever i Täbys skolor har tillgång till elevhälsans samtliga 

professioner (skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator)samt att dessa har 

utrymme att arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande för att främja 

den psykiska och fysiska hälsan. 

o Skolpersonalen utbildas i utomhuspedagogik samt en naturskola upprättas i 

kommunen. 

o Särskilda undervisningsgrupper skapas på skolorna för att möta elevernas behov. 

o Fritidspengen höjs. 

Här finns ett riktat bidrag till fritidspedagoglyft för att säkra att eleverna rör 

sig på raster och får möjlighet att må bra. 

• Stärka barns språkmedvetenhet 

o Utbilda förskole- samt åk F-3 personal i barns läs- och skrivutveckling inom ramen 

för Täby Akademi. 

o Inom ramen för Täby Akademi anordna ämneskonferenser för språktematisk 

planering. 

o Inom Täby Akademi utveckla lärares förmåga till samverkan med hemmet för 

lässtärkande aktiviteter för att involvera VH i arbetet för att stärka barnens läsning. 

• Att en giftfri vardag ska bli en självklarhet för våra barn och därför skall: 

o Utbildningar genomföras för skol- och förskolepersonal om kemikaliers påverkan på 

barnets utveckling, samt hur dessa skall undvikas. 

o Att medel avsätts så att förskolan/skolan ställer om till en giftfri miljö. 

o Att beslut tas för att förskole-, skolbyggnader byggs av trä. 



o Grön flagg certifierade förskolor och skolor i kommunen. 

o Källsortering i klassrummen samt ta bort ALLA giftiga färger som finns i skolorna. 

• Att maten prioriteras upp för ökad näringsintag och skapa möjlighet till lärande via 

o Alla skol- samt förskolelokaler ska ha tillagningskök. 

o All mat ska vara ekologisk och närodlad som används som råvara i elevernas mat. 

o All vegetarisk mat ska ställas längst fram för att det ska bli normen för vilken mat 

som ska ätas. 

• Öka andelen som kan erbjuda pedagogisk omsorg 

o Höj pengen för pedagogisk omsorg. 

• Lärarnas administrativa börda ska minskas under 2021. Detta kan göras bland annat genom 

införandet av särskilda lärarassistenter med stöd av statsbidrag. 

• Öka antalet utövare av pedagogisk omsorg 

• Ökad samverkan mellan pedagogisk omsorg och våra äldreboenden. 

• Ha lärare på nätet som kan stötta 

o Hemmasittarna, så de inte missar sitt skolarbete. 

o Driva lovskolor för de som behöver det för att stärka ämneskunskaper 

o Elever i klasser som har obehöriga lärare alt vikarier 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Ökade resurser till skolan 
De senaste åren har vi sett en positiv utveckling av lärarlöner och många satsningar på att yrket 

ska få den status det har i många andra länder, men för att detta ska bli en stadig utveckling 

istället för tillfälliga satsningar så måste även kommunerna höja skolpengen. Skolpengen är den 

summa pengar som skolor får för varje elev som rektor sedan har att disponera för skolan. För att 

stödja den positiva utveckling vi sett måste vi höja skolpengen. Därför anser vi att Täby ska aktivt 

arbeta för att höja skolpengen i KSL, Kommunförbundet i Stockholm Län och KCNO, 

Kunskapscentrum Nordost. 

Rätt indikatorer för nämndmål 

Nämndens mål "Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt" mäts från elevernas 

svar i Täbys skolor. Det saknas både jämförelse med andra kommuner och sakliga indikatorer. 

Miljöpartiet vill att nämndens mål värderas med indikatorer som offentligt görs av myndigheter 

och organisationer, exempelvis statistiken från Skolverket och Lärarförbundets ranking, för att 

veta om Täby kommuns skolverksamheter utförs på ett tillfredsställande sätt. 

Högre lärartäthet i kommunala gymnasieskolor 

I Lärarförbundets ranking "Bästa skolkommunen 2020" som baseras på tio olika kriterier rankas 

Täby på 190:e plats av landets 290 kommuner med nedåtgående trend. Täby har gått från 150 

plats till 190. Resurstilldelningen är Täby kommun sämsta i hela landet samt lärartäthet är Täby 



näst sämsta i hela landet. Detta slår mot att Täbys gymnasieelever har sämre tillgång till lärare och 

de lärare de har är många gånger obehöriga. 

Miljöpartiet vill att kommunen rekryterar fler lärare till den kommunala gymnasieskolan, vilket kan 

säkerhetsställa ökad lärartimmar per elev och därmed ökad prestationsnivå av eleverna. 

Utomhuspedagogik - minskad sjukfrånvaro och minskad psykisk ohälsa 
Med de senaste årens ökande siffror kring psykisk ohälsa bland våra gymnasieungdomar så tycker 

vi i Miljöpartiet Täby att något behöver göras. En av de metoder som leder till förbättrad psykisk 

hälsa är utomhuspedagogik. Närheten till naturen och den friska luften leder till ett flertal positiva 

effekter för både elever och lärare. Bevisade resultat av utomhuspedagogik är ett minskat antal 

sjukdagar bland elever och lärare, höjda skolresultat, minskad mobbning, minskad fetma samt 

förbättrad psykisk hälsa. För att minska den psykiska ohälsan bland våra unga och skolans personal 

vill vi i Miljöpartiet Täby att personalen utbildas i utomhuspedagogik. Det första steget mot att 

skolan ska kunna röra sig mot en pedagogik som hjälper vår ungdom och de vuxna i deras 

omgivning ut är att de informeras om de fördelar utomhusvistelse ger. 

Täby ska vara ledande inom Miljösatsningar 
Vi vill att Täby kommun ska ta ett tydligare miljöansvar genom att ställa hårdare och tydligare krav 

på kommunala skolor när de upphandlar material såväl som tjänster. Kraven som ställs vid 

upphandlingar måste ha en tydligare social- och miljömedvetenhet och miljömedvetenhet 

kommer med utbildning. Därför vill vi att någon anställs specifikt för att arrangera och följa upp 

utbildningar om säsongsanpassning, konsekvenser av besprutad mat, socioekonomiska- såväl som 

hälsoaspekter för alla kommunens elev-restauranger, samt utbildningar och event för en ökad 

miljömedvetenhet för alla personer med inköpsansvar både inom kommunal och privat 

verksamhet. Den här resursen kan delas mellan BGN, GNNoch KFN då miljöhänsyn är liknande 

nämnderna emellan. 

Miljöpartiet yrkar för Gymnasie- och näringslivsnämnden: 

• Att Täby kommun ska driva frågan om höjda programpriser på nationella program i länet 

inom samarbetet KSL, Kommunförbundet i Stockholm Län och KCNO, Kunskapscentrum 

Nordost. 

• Att Täbys skolverksamhet värderas med tillförlitliga indikatorer. 

• Att Täby rekryterar fler behöriga lärare till gymnasieskolor. 

• För minskad ohälsa bland våra elever ska 

o personalen utbildas i 

• utomhuspedagogik. 

specialpedagogik 

o bättre uppföljning av friskolors EHT arbete och vilka resurser som finns tillgängliga 

för eleverna. 

• Att Täby kommun skall anställa en resurs att driva miljöarbetet framåt inom kommunal 

såväl som privat. 



• Lovskola ska införas för elever som är på väg att inte nå sina mål. 

• Närmare samarbete med SKR's projekt Uppdrag fullföljd utbildning 

För Miljöpartiet de gröna i Täby kommun 

EvaPethrus Kerstin Espman Lisl Giertz Didi Shin Amanda Pethrus 



~,L~et ~ -\-\'1z 1>va-to t.c~ 
~ 2 o D._o-11-tl 1t 1_ tLl.{1 

u G 

sverigedemokraterna Täby 

verksamhetsplan 2021 

1 



1. Innehåll 
1. lnnehåll ...........................................................................................................................2 

2. lnledning .........................................................................................................................3 

3. Vision ..............................................................................................................................7 

4. Yrkanden.........................................................................................................................9 

5. Kommunstyrelsen .........................................................................................................10 

6. Stadsbyggnadsnämnden ...............................................................................................14 

7. Kultur- och fritidsnämnden ...........................................................................................16 

8. Socialnämnden .............................................................................................................17 

9. Barn och Grundskolenämnden ......................................................................................21 

10. Gymnasie- och näringslivsnämnden ........................................................................23 

11. Sammanfattning av förändringar i nämnderna ........................................................25 

12. Sammanfattning budgetförslag ...............................................................................27 

13. Budgetförslag 2021 SO Täby ...................................................................................28 

2 



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 ideer. 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. 

Sverigedemokraternas budgetmotion 2021 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. Skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad på 
nuvarande nivå. 

Vår budgetram och investeringsbudget utgår från den styrande Alliansens budgetramar. 
Därefter gör vi förändringar utifrån våra ideer och förslag under rubrikerna satsningar och 
besparingar. 

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. 

Täby anses av många, särskilt den styrande Alliansen, vara en välmående kommun. Det 
stämmer fortfarande på ett antal områden. Men utvecklingen går snabbt åt fel håll. Täby är 
inte i goda händer. 

Det intensiva nybyggandet ger 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 Täbybomas 
livskvalite. 

Vi noterar med tillfredsställelse att kommunens förslag till verksamhetsberättelse har 
genomgått en betydande uppryckning jämfört med föregående år. En pedagogisk genomgång 
av ekonomin finns med där behovet av att bromsa skuldsättningen redovisas. En lång rad med 
flummiga mål har tagits bort. Bland mycket annat det av oss hårt kritiserade koldioxidmålet. 
De mål som finns kvar anser vi i stort sett är acceptabla med ett undantag. Att för Täby 
aspirera på att bli en "miljökommun" under nuvarande regim är närmast löjeväckande. Det 
faktum att vi inte hamnar nära botten på en sådan ranking visar att tidningen "Aktuell 
Hållbarhets" kriterier innehåller grova felaktigheter. Ty med en närmast okontrollerad 
befolkningstillväxt och dito byggnation blir det för Täby orimligt att tala om "miljökommun". 
Växter, djur, luft, vatten och framförallt människor lider av den förda politiken. Varje Täbybo 
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får snabbt mindre ytor att röra sig på. Se vidare sista stycket nedan under denna rubrik samt 
stycket om hållbarhet under rubriken vision nedan. 

Vi saknar däremot ett flertal mål, framförallt när det gäller framkomlighet och vägstandard. 

Detta är områden där vi också har lagt ett flertal motioner. Mer om detta under respektive 
nämnd. 

Täby kommun byggs ut i en våldsam takt. Vi är den snabbast växande kommunen i hela 
Norrort. De flesta erfarenheter från andra håll av en snabb tillväxt är negativa. 
Sammanhållningen i samhället minskar och de sociala problemen ökar. Äldre invånare känner 
inte igen sig längre. 

Hela välmåendet i Täby baserar sig på det stora villasamhället. Det är det som har gjort Täby 

till Täby. De flesta människor som kan välja vill bo i stora hus på rejält tilltagna tomter. När 
nu stora höghusområden växer fram så sker en väsentlig tyngdpunktsförskjutning i 
kommunen. Det finns ingen beskrivning om hur detta skulle kunna öka välmåendet i Täby. 

Däremot finns det många risker med stora anonyma områden. Brottslighet ökar liksom 
otryggheten. Runt omkring oss finns otaliga exempel på detta. Naturligtvis ska Täby ha 

lägenheter men deras antal ska vara i balans mot småhusen. Detta har varit Täbys 
framgångsrecept. 

Den styrande Alliansen äventyrar Täbys framtid genom sin brutala expansionspolitik! 

Alliansens metod för att få till en stor byggnation i Täby sänker Täbys infrastruktur. Man låter 
nämligen byggherrama få betala en del gatuavgifter och för en del andra lokala installationer. 
Därmed anser man att kommunen ska gå relativt skadeslös och expansionen kan därmed 
fortgå i hög takt utan att kommunen kommer på obestånd. Därmed begår man ett gigantiskt 
räknefel. Ty alla gemensamma anläggningar i kommunen, och då främst vägnätet, belastas 

allt hårdare med tilltagande expansion. Och dit går inga investeringar alls. Täbys vägnät går 
nu på knäna och är i ett enormt behov av upprustning. Det väljer Alliansen att blunda för. 
Situationen kommer att bli ohållbar inom de närmaste åren då ökningen i invånarantalet tar 
fart på allvar. 

Att rusta upp vägnätet till den standard som krävs kommer att bli både dyrt och svårt. 
Kommunens okloka politik har nämligen lett till byggnation nära en del genomfartsvägar som 
kommer att bli svåra att bredda. Vidare kommer närboende förstås att vara negativa. Den enda 
möjligheten att undvika denna situation hade varit att stoppa all utbyggnad. Men det är redan 
nu för sent. 

För att nödtorftigt dölja den uppkomna situationen fantiserar Alliansen om cykelvägar och 
Roslagsbanan som lösningar på de problem som de har skapat. Vidare flirtar de med 
bilfientliga strömningar och förväntar sig att Täbyboma ska nöja sig med socialistiska 
lösningar som bilpooler. Men det kommer naturligtvis inte att fungera om man nu inte tänker 
utöva tvång eller förväntar sig att Täbyborna ska bli fattiga. 
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Den förda utbyggnadspolitiken är ett rent bedrägeri när det gäller vägstandarden 

Trots avgifterna så har utbyggnaden lett till att kommunen ändå har hamnat i ett läge där 

soliditeten har blivit farligt låg. Ett projekt att höja den har lanserats men man kommer inte att 
vara i mål med detta under de närmaste åren. En rejäl lågkonjunktur, framförallt på 
bostadsmarknaden, skulle kunna bli ett allvarligt problem 

Alliansen tar stora risker med Täbys ekonomi utan att ha någon matchande uppsida 

Skolorna :framhålls ofta som en av de verkligt attraktiva sidorna av Täby. Och det är sant, 

Täbys elever och skolor uppvisar fina resultat. Men tyvärr saknas en analys av orsaken till 
detta. Enklast hittar vi den i en uppsats av B. Hjort och T. Adolfsson från statsvetenskapliga 

institutionen vid Lunds Universitet om skolans beroende av socioekonomiska faktorer i olika 
kommuner.* Här finner vi den förklarande meningen:" Värt att notera är att kommuner på en 
mycket hög socioekonomisk nivå har uteslutande goda sko/resultat. " Här har vi alltså en 
tillräcklig förklaring för Täbys goda skolresultat. Denna slutsats innebär alls inte något 

förringande av våra duktiga lärares och skolors prestationer eftersom den höga nivån kan 
göras ännu högre och duktiga elever är krävande. Men de goda skolresultaten kommer ändå 

mer eller mindre med automatik på grund av Täbys demografi. Inte på grund av den förda 

politiken. Och Täbys demografi, än en gång, är intimt förbunden med villasamhället. Genom 
att förvandla Täby så riskerar man skolornas kvalite. Förändringen kommer sannolikt inte att 
gå fort men på sikt är en försämring närmast omöjlig att undvika. [Hade det inte varit så hade 

den svenska skolans problem enkelt kunnat lösas genom att Täbys gränser flyttades till att 
omfatta hela Sverige]. 

Utbyggnadspolitiken hotar på sikt kvaliten i Täbys skolor 

*http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOld=8896473&fileOld=8896477 

En viktig fråga att ta ställning till är vilka som förväntas flytta in i Täby. Kommunen ämnar i 
ett 40-årsperspektiv i stort sett fördubbla befolkningen. Vilka är det som kommer? Vi kan 
utesluta att det skulle vara genom naturlig befolkningstillväxt för den svenska befolkningen är 
ganska konstant. Alltså måste Täby fyllas genom inflyttning. Varifrån? Förväntar vi oss en 
white flight ifrån belastade omkringliggande kommuner? Men de flesta av dem vill väl bo i 
villa? Är det välutbildad invandrad arbetskraft? Sådana personer har Täby många av idag och 

det finns förvisso plats för fler. Men dessa har det ofta gott ställt och de flesta av dem bor 
också i villa i Täby idag och det vill de säkert också nya göra. Återstår de immigranter som 

inte passar i Sverige och som därför måste integreras. Men de har inte ekonomi nog, brukar 

invändningen vara. Nej men med allt fler hyreslägenheter och kanske tomma lägenheter så 
finns ändå risken att de hamnar här. Konsekvenserna för brottsligheten och otryggheten skulle 

bli enorm. En viktig fråga i sammanhanget är att synliggöra den ohållbara och juridiskt 
tvivelaktiga anvisnings lagen som trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen är ett långtgående 
ingrepp på något så centralt inom den svenska rättsordningen och på det kommunala 
självstyret. Kommunstyrelsens ordförande har sagt sig vilja begränsa antalet inflyttande 
migranter till noll men menar att detta inte är lagligt. Men det är inte övergreppen på det 
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kommunala självstyret heller! Genom att spela lagarna mot varandra finns säkert möjligheter 
till avsevärd civil olydnad. Det bör Täby utnyttja! 

Den överdrivna tillgången på bostäder riskerar att göra Täby multikulturellt och 
därmed förslummat och otryggt 

Den styrande Alliansen är mycket förtjust i moderna miljöfloskler som "hållbarhet" och 
"cirkulär ekonomi". Det är dock självklart att en extremt snabbväxande kommun varken kan 
vara "hållbar" eller "cirkulär", det behöver inte ens diskuteras. Täby borde däremot kunna få 
pris som en av Sveriges mest ohållbara kommuner. Särskilt om vi adderar den allt mer snabbt 
otillräckliga väginfrastrukturen. Genom den kraftiga befo lkningsökningen och väldiga 
byggnationen så måste miljöbelastningen i Täby vara i starkt ökande. Att man dessutom i 
avsevärd skala river fullt fungerande byggnader torde vara så långt ifrån "hållbart" som 
möjligt. 

Utbyggnadstakten av Täby omöjliggör tanken om kommunen som hållbar och hela den 
styrande Alliansens vision för Täby bygger på felaktiga grunder 

Den pågående Coronapandemin har visat att Täbys äldreomsorg inte har klarat att skydda de 
äldre. Brister som outbildad timanställd personal med språksvårigheter i kombination med 
ofullständiga rutiner, avsaknad av skyddsutrustning, syrgaskoncentratorer, mm. har bidragit 
till att allt för många äldre i onödan smittats och avlidit. En transparent utredning som 
redovisar vad som hänt saknas fortfarande. De fel och brister som behöver åtgärdas måste 
snarast redovisas för att undvika att tillkortakommandet upprepas. Även det som fungerat bra 
behöver lyftas fram. 

Pandemin har även visat att den medicinska ko~petensen inom äldreomsorgen är låg, vilket 
gör att förbudet mot att kommunerna får anställa läkare bör ifrågasättas. Det är ett fullständigt 
orimligt förbud när allt mer sjukvård bedrivs i samverkan mellan kommuner och regioner 
och inte mist viktigt om man vill verka för en bättre sjukvård för de äldre. 

Den pågående Coronapandemin har visat att Täbys äldreomsorg inte har klarat av att 
skydda de äldre 

Mottagandet av asylsökande måste ses över. Varför ifrågasätter Täby Kommun inte att vi ska 
tvingas ta emot asylsökande? Ett tvång som går stick i stäv med lagen om det kommunala 
självstyret? Att Täby försöker vara bäst i klassen beträffande integrering av asylsökande är 
självklart bra men ingenting som Täbys skattebetalare ska stå för. Det är regeringens ansvar 
att lösa problemen som uppstått pga. den totalt oansvariga migrationspolitik som de och 
tidigare borgerliga regeringar har bedrivit. Att nu gå ut och berätta i lokaltidningen att Täby 
vill ta emot noll asylsökande är inte trovärdigt. 

Täby kommun bör på riktigt ifrågasätta att vi blir påtvingade nyanlända. Ett tvång som 
bryter mot lagen om det kommunala självbestämmandet. 
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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. 

Vi ser det som vår viktigaste uppgift att :fa stopp på utbyggnaden. Den har en negativ inverkan 
på många områden i kommunen. Det som redan pågår, vilket är väldigt, väldigt mycket, är det 
knappast realistiskt att stoppa. Men i övrigt måste det bli tvärstopp på varje byggprojekt som 
kan stoppas. Åtminstone tills väginfrastrukturen har hunnit ikapp och det lär ta decennier. 

I vårt Täby växer vi i takt med vad trafiksystemen klarar av och kommunen f'ar inte utvecklas 
till en storstad på landet. Framkomligheten är därför högt prioriterad. 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. 

Vi tycker att Täby ska vara en hållbar kommun. Vår uppfattning om begreppet hållbar skiljer 
sig dock ifrån floskeln "hållbarhet". En hållbar kommun för oss är en kommun som är i balans 
med sina medborgare. Som har en låg eller obefintlig tillväxt. En kommun där invånarna i 
mycket stor utsträckning bestämmer över sina liv och trivs. En kommun där brottsligheten är 

försumbar. 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. 
Kommunen ska helt undvika symbolpolitik eller att försöka lösa världsproblem. 

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. 

Vår vision är också att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen kraftigt förbättras 
genom att läkare :far anställas och att syrgaskoncentratorer och annan viktig utrustning 
införskaffas. 

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. 

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. 
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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. 

Sverigedemokraternas syfte och mål med kommunpolitiken i Täby är att värna 
Täbys intressen och skapa en attraktiv kommun att leva i samt att skapa ett 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 kämverksainheten. 

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 ideer och mål som kan 
förbättra våra medborgares möjligheter till en bättre tillvaro. 
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4.Yrkanden 

Sverigedemokraternas yrkanden 

• att utbyggnadstakten bromsas så fort det går. 

• att vägnätet rustas upp för att klara Täbys nuvarande folkmängd. 

• att Sverigeförhandlingen rivs upp. 

• att kommunen slutar att motarbeta bilismen som är ryggraden i Täbys kommunikationer. 

• att Täby ska säga nej till ytterligare migranter. 

• att ett återinvandringskontor öppnas. 

• att skattesatsen för 2021 bibehålls 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 bitplatser 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 miljön värnas. 

• att en ny stadspark anläggs i Täby Park. 

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

• Att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen kraftigt förbättras. 

• att personal inom äldreomsorgen ska behärska det svenska språket. 

• att vår barnomsorg och våra skolor håller hög standard. 
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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 flerbostadshus bromsa upp. Det är den utan jämförelse 
viktigaste åtgärden. Ett rimligt mål bör vara att ingen nybyggnation startas som inte redan 
är planerad och att pågående projekt avslutas inom en treårsperiod. 

Påbörja planering utbyggnad och modernisering av vägnätet 
Ett projekt för påbörja planering över hur återställa och utveckla förlorad kapacitet på 

genomfartsvägama för att kompensera för den snabba befolkningstillväxten under de närmaste 
kommande åren och under de senaste tio åren bör startas. Detta kommer att kräva en 
omfattande planering och ta stora resurser i anspråk. 

Riv upp Sverigeförhandlingen 
Vi har motionerat om att Täby bör lämna Sverigeförhandlingen för att på så sätt undgå det 
enorma bostadskravet. Den skuld som kommunen nu har bokat upp för detta kan nu 
istället flyttas över till upprustningen av vägnätet. På så sätt kan kommunens 
skuldsättning hållas på rimlig nivå. 

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 minst 3 mandat i kommunfullmäktige bör således erhålla en arvoderad 

tjänst. Vi förstår att det kan förefalla oprioriterat för kommunens skattebetalare och kanske 
sticka i ögonen på en del. Men då bör man påminna dem om att en chans till en effektivare 
opposition sannolikt kan spara mångdubbelt större belopp åt kommunen. 

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 
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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 stiftar verkningsfulla lagar samt 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 

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 
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verksamheten i så stor utsträckning som möjligt för att kunna omfördela resurser från 
migrationsrelaterade kostnader till den kommunala kärnverksamheten. 

Infartsparkeringar 
Det saknas fortfarande 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 att 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. Antalet äldre i Täby kommer att snabbt öka vilket kräver en uppräkning 

av äldreomsorgen med 30 % över en tioårsperiod. I stort sett alla kommuner i Stockholms län, 

som har en befolkning som stämmer överens med Täbys storlek, har en äldrenämnd eller en 
snarlik vård- och omsorgsnämnd. 

Minska antalet tjänstemän 
Sverigedemokraterna lanserade i förra årets budget förslaget att minska antalet tjänstemän. 

Detta är något som understundom krävs för att hålla en organisation spänstig och vass och 
används flitigt av privata företag. Vi föreslog att en nedskärning på 5 % vore realistiskt vilket 
skulle ge en besparing på ca 73 mnkr. 

Den här besparingen dömdes ut som totalt oseriös av Alliansen. Men desto gladare blev när vi 
upptäckte att de ändå hade anammat iden och tillämpat den på Samhällsbyggnadskontoret. 
Den årliga besparingen sattes till 20 miljoner kronor. Vi tror att samma fina princip kan 
appliceras på resten av kommunen. Det kan då vara lämpligt att spara resten, dvs. 50 miljoner 

årligen. Besparingen fördelas på de olika nämnderna enligt beslut av kommunstyrelsen. 
Eftersom naturlig avgång, omplaceringar och uppsägningar tar tid så räknar vi med att den här 
åtgärden hinner spara 25 miljoner under budgetåret. 

Nedskärningen sker rakt av igenom hela organisationen [utom samhällsbyggnadskontoret] 
och föreslås ske på samma sätt som i storföretag. Alla avdelningar får ett bantnings.krav. 

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. Det blir 
då också än mer attraktivt och meriterande att arbeta i en högeffektiv kommun. 
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Sverigedemokraterna vill att: 
• den storskaliga utbyggnaden av Täby bromsas upp. 

• Sverigeförhandlingen ska rivas 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. 

• en ny äldrenämnd inrättas. 

• antalet tjänstemän bantas och kommunen vässas. 

Satsningar: 
3 mnkr kameraövervakning mot inbrott 

Besparingar: 
25 mnkr Minska antalet tjänstemän 
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6. Stads byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för ärenden som rör drift- och underhåll samt anläggande 
och byggnationer av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten-och avloppsledningar samt 
småbåtshamnar. Nämnden har hand om den kommunala renhållningen samt fullgör uppgifter 
inom plan-och bygglagen och för vissa trafikfrågor. 

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 trenden om alh längre 
restider vändas. Detta gäller i första hand vägtrafiken men kan med fördel 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 
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därmed en smidigare vardag för kommuninvånarna och en bättre närmiljö. Detta handlar 
verkligen om höjd livskvalitet! 

Utbyggnaden av Täby pågår nu på ett ansvarslöst sätt. Belastningen på det gemensamma 
vägnätet ökar för varje dag i takt med inflyttningar utan att det upprustas. Försämringen 
kommer nu att gå mycket snabbt. Vägnätet måste återställas och även förbättras till samma 
kapacitet per invånare. Vi lanserar där ett nytt projekt som finansieras av 
investeringsbudgeten. Framkomligheten ska förbättras och trafiksäkerheten ska höjas. Det 
kommer att ske genom tillkomsten av ett stort antal undergångar. Likviditeten säkerställs 
genom att vi flyttar skuldåtagandet från Sverigeförhandlingen till vägprojektet. På sikt 
kommer dock betydligt mer medel att behöva tillskjutas. 

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 
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. 
Parkprojektet bör snarast påbörjas så att det nu skamligt anskrämliga området (som tänkts se 
så ut i decennier) omgående kan restaureras. 

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: (samtliga från investeringsbudgeten) 
3 mnkr Utredning stor stadspark Täby Park 

20mnkr Utredning utbyggnad vägnät, vägstandard inklusive akut om- och tillbyggnad 
av väghinder 

2mnkr Gatubelysning. 
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7 .Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för kulturell verksamhet, idrotts-, frilufts- och annan 
verksamhet för barn och ungdomar samt den kommunala musikskolan. 

Kultur och fritid 

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. 

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: 
• Kulturevenemang ska vara föreningsdrivna. 

Besparingar: 
2,0 mnkr föreningsdrivna kulturevenemang 
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8. Socialnämnden 

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för socialtjänsten och den kommunala hälso-och 
sjukvården i kommunen. Ansvaret omfattar människor i alla åldrar och innebär 
myndighetsutövning, förebyggande verksamhet och individuella stöd-och/eller skyddsinsatser 
i utsatta livssituationer. 

Nämnden fullgör de uppgifter som framgår av socialtjänstlagen, lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden fullgör 
också kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst, begravningslag, lag om 
bostadsanpassningsbidrag, lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
samt lag om mottagande av asylsökande med flera. 

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 ta 
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. 

Äldreomsorgen i Täby står inför stora prövningar. Det närmaste årtiondet kommer antalet 
äldre att kraftigt öka samtidigt som vi befarar att utgifterna för att ta hand om våra migranter 

stadigt växer. Om inget görs finns det därför en stor risk att kvaliten på äldrevården 
fortsättningsvis kommer att försämras och då från ett läge som redan nu inte är 
tillfredställande. Sverigedemokraterna anser därför att det är viktigt att skapa en fristående 
äldrenämnd som inte behöver konkurrera med andra sociala särintressen i kommunen. 

Redan Idag finns brister i kommunens omhändertagande av våra äldre. 
Det ärt.ex. mycket svårt att ta plats på ett särskilt boende när behov föreligger då kommunen 
in i det längsta oftast löser det hela med en inte alltid fungerande service via hemtjänsten. När 
den äldre med vårdbehov till sist far en plats på ett vårdboende kan vederbörande dessutom 
riskera att bli placerad i en annan kommun långt bort från sina närstående. 

Äldreomsorg ska präglad av trygghet, integritet och värdighet. För svag vårdorganisation och 
för låg kontinuitet i vilka den äldre träffar har gett en äldreomsorg som brister i både trygghet, 
integritet och värdighet. 
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Aldrig är en människa så utsatt som när hon är gammal eller sjuk. Därför kan behovet av att 
kunna förstå och bli förstådd av den som (om)vårdar inte överskattas. Att konsekvenserna av 
samtal och möten med personal som inte behärskar svenska språket riskerar att bli allvarliga 
är inte svårt att räkna ut. Bristande kunskaper i svenska språket riskerar patientsäkerheten då 
personal dels behöver kunna kommunicera med de äldre och med sina kollegor, dels kunna 
läsa instruktioner och dokumentera. Krav lösheten som länge fatt råda på området säger något 
föga smickrande om synen på gamla och sjuka i Sverige. 

Vi har en åldersstruktur i Täby som nu kräver en uppräkning av äldreomsorgen med 30 % 
över en tioårsperiod för att behålla nuvarande nivå med nuvarande invånare. Det är också 
viktigt att beakta att äldre är mer vårdkrävande än andra åldergrupper. 

En äldrenämnd 
Sverigedemokraterna vill skapa en ny nämnd, äldrenämnden, som endast ansvarar för 
omsorgen om de äldre. Avsikten är att garantera att inte äldreomsorg nedprioriteras till 

förmån för andra grupper. 

Pandemiberedskap 
Det har nu klarlagts att smittspridning skedde på ålderdomshem/särskilda boenden via 
personal (refbland annat Uppdrag granskning). Ett paket med långtgående åtgärder krävs för 
att undvika att läget våren 2020 upprepas och då bland annat: 

• Avskiljning av boende och personal i smittade respektive osmittade sektioner samt 
karantänsavdelningar. 

• Provtagning för att upptäcka om personal bär på smittan. 

• Möjlighet för personal till avskilt boende. 

• Lagerhållning av adekvat skyddsutrustning som visir, andningsskydd, mm. 

• Syrgaskoncentratorer på varje äldreboende. 

• Bättre medicinsk kompetens 

Utvärdering av hur äldreomsorgen drabbats av pandemin Covid -19 
Sverigedemokraterna vill att en utförlig och transparent utvärdering av hur äldreomsorgen 
drabbats av pandemin Covid-19 utförs. Frågor som är obesvarade är till exempel varför 
smittan kom in, fanns det adekvat skyddsutrustning, följdes hygienrutinerna, spreds smittan 
mellan olika avdelningar, gjordes läkarbesök, fanns det tillgång till livsuppehållande vård, 
erbjöds sjukhusvård, fick de anhöriga möjlighet att yttra sig, med mera. Klart är dock att brist 
på tillgång till tillsyrgas, skyddsutrustning och medicinsk kompetens har medverkat till att så 
många avled. 

Platsgaranti och höjd grundersättning för vård boende 
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. 
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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. 

LSS 
Sverige har :fatt in ett överutnyttjande och import av "LSS-brukare" från Mellanöstern enligt 

rapport "OLLE" från bland andra polisen/migrationsverket med flera. Vi föreslår en 

omedelbar genomgång och korskörning av LSS-assistansen mot bakgrund av ovanstående 

rapport, i syfte att förhindra fusk och grav ekonomisk brottslighet, som tyvärr är vanligt på 

grund av de gamla partiernas ideologiskt blinda naivitet. 

Invandring 
Sverigedemokraterna vill att Täby kommun inte ska acceptera tvingande anvisningar från 

staten om att ta emot nyanlända invandrare till Täby. I begreppet nyanlända finns: 

• Ensamkommande barn ofta unga män runt 18 till 30 år från Iran med bakgrund från 

Afghanistan 

• Kvotflyktingar, ofta från Afrika och/eller från flyktingläger i FN:s regi 

• Anhöriga till ovanstående. Genom låga krav på självförsörjning belastas ofta 

kommunens budget för socialhjälp/försörjningsstöd 

• Asylinvandrare som vid Sveriges gräns söker asyl 

• Ekonomiska migranter utan giltiga asylskäl 

Staten har 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 godta oansvarig politik på riksnivå i form av anvisning, dessutom underlättar för 

staten att anvisa invandrare till Täby genom att aktivt förbereda dyrbara boendelösningar. 
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Sedan 2014 har vi tagit emot cirka 431 kvotflyktingar, ensamkommande yngre män, 
ekonomiska migranter och anhöriginvandrare. Kostnaderna för mottagandet av dessa torde, 
när migrationsverkets bidrag fasas ut, vara i storleksordningen 150-200 MSEK ÅRLIGEN. 

Det är oklart hur många som avflyttar från Täby kommun men det är helt klart att kostnaderna 
än betydlig större än det som budgeteras i GNN (30 MSEK). En långtidsbudget måste tas 

fram med de verkliga kostnaderna för att möjliggöra en korrekt planering. 

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. Då kostnader för migranter även 
redovisas i Gymnasie- och näringslivsnämnden punkt 10 så har vi uppskattat att kostnaden för 

boende kan bantas med ca 11 mnkr. 

Sverigedemokraterna vill att: 
• äldres trygghet och inflytande över den egna vardagen ska öka. 

• en äldrenämnd inrättas 

• en utförlig och transparent utvärdering av hur äldreomsorgen drabbats av pandemin 

Covid-19 utförs 

• beredskap för pandemier införs 

• syrgaskoncentratorer införskaffas 

• medicinsk kompetens inom äldreomsorgen förstärks 

• en platsgaranti införs och att grundersättningen höjs för vårdboende 

• grundersättningen för hemtjänsten höjs. 

• all personal ska behärska det svenska språket både i tal och skrift 

• en genomgång och korskörning av LSS-assistansen görs, i syfte att förhindra fusk 

och brottslighet 

• lokalt nylagad näringsrik mat ska serveras till de äldre 

• kostnaden för migrantboende ska vara lägre 

Satsningar: 
26mnkr Ökat antal platser på äldreboenden och höjd grundersättning för 

hemtjänstinsatser 
18 mnkr Uppräkning av äldreomsorg med 3 % av 600 MSEK i tio år 

1,2 mnkr Pandemiberedskap 

0,3 mnkr Införande av syrgaskoncentratorer 

1,5 mnkr Merkostnad nylagad mat 

Besparingar: 
11 mnkr Avveckling av kostnadsdrivande boenden för ensamkommande. 
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9.Barn och Grundskolenämnden 

Barn-och Grundskolenämndens ansvar, som huvudman enligt skollagen, för förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och annan pedagogisk verksamhet. 

Kompetenshöjande utbildning 
Kompetenshöjande utbildning för fritidshemspersonal behövs för att ta behörighet att arbeta 
som lärare på fritidshem 

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 
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 
och utevistelse: Skolgårdarna bör ses över och i många fall rustas upp. 

God kosthållning 
En god kosthållning är också viktigt för elevernas koncentrationsförmåga och allmänna hälsa. 
Lokalt tillagad skolmat av god kvalite är en självklarhet. Att satsa mer på svenskproducerad 
mat än importerad mat borde också vara en självklarhet. 

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. 

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 sko Ian. 

Sverigedemokraterna vill att: 

• elever och personal skall känna sig trygga på sina skolor. 
• lärarna och pedagogerna i Täby kommun ska vara välbetalda och utbildade . 
• lärarna och pedagogerna ska ta maximalt med inflytande över sitt arbete. 
• ett aktivt arbete bedrivs för att förebygga att vi rar fler elever som mår dåligt och blir 

hemmasittare. 
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• svenskundervisning ska vara prioriterad framför modersmålsundervisning. 
• kosthållningen i skolan ska vara bättre. 
• kompetenshöjande utbildning beslutas för fritidshemspersonal för att få behörighet att 

arbeta som lärare på fritidshem. 

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 
1,0 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 gymnasieskola, 
vuxenutbildning (Komvux), gymnasiesärskola, vuxenutbildning för personer med 
funktionsvariation (Lärvux) samt svenskundervisning för invandrare (SFI). 

Gymnasie- och näringslivsnämnden ansvarar för frågor rörande arbetsmarknad och näringsliv 
samt att allmänt främja sysselsättning och näringslivet i kommunen. 

Nämnden ansvarar också för samordningen av kommunens migrantmottagande och 
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. 

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

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. 

Återvandringskontor 
I Sverige erbjuder Migrationsverket stöd till de som bestämmer sig för att återvandra. Verkets 
arbete syftar till att underlätta för migranter och andra skyddsbehövande som har permanenta 
uppehållstillstånd och som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Det finns en stor 
efterfrågan hos många migranter att få hjälp att återvända till sitt hemland. De vill flytta hem 
men vet inte hur de ska gå till väga och där har Täby kommun en viktig roll att spela. Många 
som har invandrat till Sverige vantrivs och många har svårt att komma i egen försörjning. 
Detta beror många gånger på att de kvalifikationer man har inte efterfrågas på den svenska 
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arbetsmarknaden. Dessa kvalifikationer efterfrågas dock ofta i de länder de kommer ifrån. 
Återvandring bidrar till en positiv utveckling i migrantens hemland och 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. Målet bör vara att med vårt och EU' s stöd motivera dem att flytta 

åter till sina hemländer. 

Kompetenscenter 
Sverigedemokraterna önskar uppmärksamma att ett nytt kompetenscenter har skapats 
bestående av tre enheter nämligen Mottagningsgruppen, Kunskapscentrum och det tidigare 
Välkommen framtid. Behovet av ett nytt kompetenscentrum kan ifrågasättas med tanke på att 
Moderaterna önskar att Täby ska ta emot noll nyanlända. Kostnaderna för det nya 
kompetenscentret uppges nu av Täby kommun uppgå till 58,3 mnkr per år. En del av 
kostnaden 48 % ca 28 mnkr hänför sig till Täby Park. Hur stor del av Kompetenscentret som 
finansieras via statliga medel är oklart varför vi i nuläget utgår ifrån att hela kostnaden 
belastar Täby kommun. Vår uppskattning är att kostnaden för kompetenscentret kan bantas 
med ca 14 mnkr. 

Examensprov 
Vi välkomnar förslaget att införa examensprov. Ett nationellt examensprov är den bästa 
garanten för att öka likvärdigheten när det gäller elevernas kunskaper. Det motverkar 
dessutom betygsinflation. 

Sverigedemokraterna vill att: 
• lärarna och pedagogerna ska :fa maximalt med inflytande över sitt arbete 

• ett examensprov införs för att öka likvärdigheten gällande elevers kunskap. 

• kostnaderna för kompetenscentret och syftet med detsamma redovisas. 

• elevers schemalagda fysiska aktiviteter i skolan ska öka. 

• svenskundervisning prioriteras framför modersmålsundervisning. 

• skolan ska inte medverka till aktivism inom vare sig klimat, genus eller annat. 

• SFI effektiviseras med större krav på genomförandetakt 

• det öppnas ett återvandringskontor. 

Satsningar: 
0,5 mnkr Elevhälsa 
0,0 mnkr Examensprov 
1,0 mnkr Återvandringskontor 

Besparingar: 
14 mnkr minskad kostnad Kompetenscenter 
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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 

kameraövervakning 3,0 

Minskat antal tjänstemän -25,0 

Summa -22,0 

Stadsbyggnadsnämnden (samtliga investeringsbudgeten) 

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Utredning stadspark 3,0 

Akut om- och tillbyggnad av trafikplatser och väghinder. 20,0 

Gatubelysning 2,0 

Summa ( investeringsbudget) 25,0 

Socialnämnden 

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Vårdgaranti och höjd grundersättning för hemtjänstinsatser 26,0 

Uppräkning äldreomsorgen 18,0 

Merkostnad nylagad mat 1,5 

Pandemiberedskap och syrgaskoncentratorer 1,5 

Mindre påkostat boende för migranter -11,0 

Summa 36,0 

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 1,0 

Effektiviserad modersmålsundervisning -3,0 

Slopad kvalitetspeng -5,0 

Summa 1,5 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Elevhälsa 0,5 

Examensprov 0,0 

Atervandringskontor 1,0 

Besparing kompetenscenter -14 

Summa -12,5 
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12. Sammanfattning budgetförslag 

Vi tror att den stora tjänstemannastab som finns i kommunen kan vässas genom att bantas. Vi 

föreslår en fortsättning av den lyckade minskningen på samhällsbyggnadskontoret och att vi 
lägger ett sparmål på 50 miljoner kronor för övriga verksamheter. Därigenom kan vi satsa på 

en uppryckning inom äldreomsorgen en få en förstärkning av svenskundervisningen i skolan. 

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 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 :fa 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 trafik.platser 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. För att begränsa befolkningens stress i de förtätade 
centrala delarna föreslår vi anläggning av en stor central park, Täbyparken. 

Den viktigaste uppgiften är att bromsa upp den ohämmade expansionen av Täby. Det 
påverkar i stort sett alla kommunens verksamheter. 

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. 
Äldreboenden måste även utrustas med syrgaskoncentratorer pch adekvat skyddsutrustning. 
Därför ökar vi budgeten för äldreomsorgen med 5 %. 
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13. Budgetförslag 2021 SD Täby 

Sverigedemokraternas förslag på tilläggsbudget för verksamhetsåret 2021 

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

Skatten föreslås ligga oförändrad på nuvarande nivå. 

Satsningar mnkr 

Kommunstyrelsen, KS 2,0 

Stadsbyggnadsnämnden, SBN 0,0 

Lantmäterinämnden 0,0 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden, KFN 0,0 

Socialnämnden, SON 47,0 

Barn- och grundskolenämnden, BGN 9,5 

Gymnasie- och näringslivsnämnden, GNN 1,5 

Överförmyndarnämnden 0,0 

Summa satsningar 60,0 

Besparingar mnkr 

Minskning av antal tjänstemän med 5 %, KS 25,0 

Senareläggning av utbyggnad av bostadsområden, SBN 0,0 

F öreningsdrivna kulturevenemang KFN 2,0 

Lägre standard migrationsboende, SON 11,0 

Effektivare modersmålsundervisning och slopad kvalitetspeng, BGN 8,0 

Kostnad kompetenscenter 14,0 

Summa finansiering 60,0 
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PROTOKOLLTÄBVU 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2019/337-02 

§ 242 Svar på motion (bordlagd 2020-11-02): Ändra bibliotekspolicyn 

Steven Jörsäter och Thore Wiberg (SD) har i fullmäktige den 16 december 2019 väckt en 
motion angående Täby biblioteks mediepolicy. Motionärerna yrkar att meningen 'Vi tar 
avstånd från medier som starkt strider mot mänskliga rättigheter och allas lika värde, 
men allmänintresse, historisk kontext och litterärt värde kan motivera undantag" ska tas 
bort. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2011 om att godkänna Täby 
biblioteks mediepolicy. En revidering av mediepolicyn beslutades och godkändes av 
kultur- och fritidsnämnden den 10 december 2018. Den nuvarande biblioteksstrategin 
gäller fram till 2022. I och med att arbetet startar med att ta fram en ny biblioteks
strategi kommer en översyn av bibliotekens samtliga styrande dokument att genomföras. 
I den översynen kommer även mediepolicyn att ingå. 

Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämnden den 17 mars 2020, § 9. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 140. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: KFN 
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PROTOKOLLTÄBVU 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2019/338-02 

§ 243 Svar på motion (bordlagd 2020-11-02): Publicera listor över inköp 
liksom över bortplockade böcker och tidskrifter i biblioteken 

Steven Jörsäter (SD) har i fullmäktige den 16 december 2019 väckt en motion angående 
Täby biblioteks urval och gallring av litteratur. Motionären yrkar att listor med vald eller 
bortvald litteratur regelbundet tillställs kultur- och fritidsnämndens sammanträden för 
eventuellt yttrande. 

Urval av litteratur är ett verkställighetsbeslut på tjänstemannanivå som utgår från 
biblioteksstrategin, beslutad av kommunfullmäktige 2018-02-12, § 7, och mediepolicyn, 
beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2018-12-10 § 111. Att förelägga en förteckning 
över vald och bortvald litteratur för kultur- och fritidsnämnden kommer att skapa en 
tröghet i arbetet att upprätthålla ett bokbestånd av aktuell litteratur. Den administrativa 
arbetsbelastningen skulle även öka markant för personalen vilket skulle påverka servicen 
till bibliotekets besökare. 

Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämnden den 17 mars 2020, § 10. I ärendet 
föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 141. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: KFN 
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PROTOKOLLTÄBVU 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/6-30 

§ 244 Svar på motion (bordlagd 2020-11-02): Inför framkomlighetsmål för 
biltrafiken 

Steven Jörsäter (SD) har i fullmäktige den 25 november 2019 väckt en motion om att 
införa framkomlighetsmål för biltrafiken baserat på restider mellan olika kommundelar 
och vid olika tider. Att införa mål för bilarnas framkomlighet är något som kommunen 
redan avser att införa. I verksamhetsplanen för 2021 föreslås en ny indikator för 
nämndens mål baserad på hur invånarna ser på sina möjligheter att enkelt transportera 
sig med bil. Denna fråga finns med i SCBs medborgarundersökning som genomförs 
årligen. 

Ärendet har behandlats i stadsbyggnadsnämnden den 9 juni 2020, § 97. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 142. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: SBN 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/5-09 

§ 245 Svar på motion (bordlagd 2020-11-02): Mät cyklingen i Täby noggrant 

Steven Jörsäter (SD) har i fullmäktige den 25 november 2019 väckt en motion om att 
mäta cyklingen i Täby noggrant. 

Steven Jörsäter yrkar i motionen att införa dagliga mätningar av cykeltrafiken på några 
mätpunkter i kommunen. 

Att mäta cykeltrafik så som Täby har gjort, genom mätning en vecka per år på samma 
ställe och ungefär samma vecka beroende på väder, fram till och med 2019 är en gammal 
vedertagen metod. Den används av många kommuner och gäller som indikator på antal 
cyklister. Från och med 2020 kommer Täby dock kunna mäta cyklister via detektorer på 
14 ställen. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 april 2020, § 

65. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 143. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: SBN 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/47-55 

§ 246 Svar på motion (bordlagd 2020-11-02): Underhåll motionsspår 

I motion daterad den 10 februari 2020 redogör Thore Wiberg (SD) för Täbys fina 
motionsspår och framhåller också vikten av att alla motionsspår underhålls på ett bra 
sätt, så att det blir attraktivt att nyttja dem. Täby kommuns 28 km motionsspår 
underhålls årligen genom kantklippning, utläggning av sand grus, samt genom 
månadsvisa ronderingar. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 144. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: Berörd handläggare 
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PROTOKOLLTÄBY= 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/44-79 

§ 247 Svar på motion: Öka andelen särskilda boenden i egen regi för att 
tillförsäkra ett boende inom kommunen för våra äldre Täbybor 

Ledamöterna Agneta Lundahl Dahlström (S) och Janne Boman (S) har inkommit i 
kommunfullmäktige med en motion om att öka andelen särskilda boenden i egen regi för 
att tillförsäkra boende inom kommunen för våra äldre Täbybor. Motionärerna yrkar 
därför att fullmäktige uppdrar till socialnämnden att tillse att minst 50 procent av det 
behovet av särskilda boenden för äldre ska ske i egen regi. För närvarande har social 
omsorg rådighet över platstillgången gällande egen regi och entreprenad upphandlat 
boende (LOU), vilket utgör cirka 55 procent av det totala antalet platser i Täby kommun. 

Ärendet har behandlats i socialnämnden den 21 oktober 2020, § 98. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 172. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: SON 
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PROTOKOLLTÄBVU 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/134-02 

§ 248 Svar på motion: Kameraövervakning av Täby torg och angränsande 
gångstråk 

I en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 176, yrkar Angelica 
Andersson (SD) att kommunen ska snabbutreda och ansöka om kameraövervakning av 
Täby torg och angränsade gångstråk. Syftet är att förebygga brott. Motionären hävdar att 
kameraövervakning ökar tryggheten och säkerheten, minskar benägenheten att begå brott 
och stärker bevisföringen. 

Enligt 7 § i kamerabevakningslagen (2018:1200) krävs tillstånd till kamerabevakning av 
en plats dit allmänheten har tillträde om bevakningen ska bedrivas av en myndighet. 

Täby kommun ansökte i januari 2020 till Datainspektionen om tillstånd för 
kamerabevakning av Täby torg. Handläggningstider för dessa ärenden kan variera och 
Täby har ännu inte fått svar från Datainspektionen på sin tillståndsansökan. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 173. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/45-39 

§ 249 Svar på motion: Namngivning rondeller 

Janne Boman (S) har i motion inlämnad den 10 februari 2020 yrkat att kommun
fullmäktige uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till att namnge 
rondellerna i Täby. Samhällsutvecklingskontoret har, genom trafikenheten, sedan tidigare 
ett påbörjat arbete med att ta fram förslag på namn för kommunens rondeller. Förslagen 
avses presenteras för namn- och skönhetsrådet under innevarande år för vidare 
beredning enligt kommunens ordning för namnfrågor. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2020, 

§96. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 174. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: SBN 
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PROTOKOLLTÄBYU 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 250 lnlämnande av motioner 

Inga motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2020-11-23 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/36-00 

§ 251 lnlämnande av interpellationer 

En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde: 

- Interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande 
Thomas Nilsonne (M): Införande av "mat- och kvalitetspeng" 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen bordläggs för besvarande vid nästa sammanträde. 




