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NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA TÄBYU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ledamöter Ersättare Närvaro Votering 
§ 181 

Votering 
§ 183 

Votering 
§ 185 

Votering 
§ 186 

Rolf E Ericsson (M), ordf I JA JA JA JA 

Camilla lfvarsson (L), 1 :a 

vice ordf 

I JA JA JA JA 

Markus Selin (S), 2:a vice 

ordf 

I NEJ NEJ JA NEJ 

Erik Andersson (M) I JA JA JA JA 

Johan Algernon (M) I JA JA JA JA 

Birgitta Kaasik (M) I JA JA JA JA 

Anna Gillberg Gustavsson 

(M) 

Anmält jäv§ 180 I JA JA JA JA 

Irene Svenonius (M) §§ 173-181 
lzabelle By 
§§ 197 BGN -202 
Karin Rönnbero 

I JA JA JA JA 

Thomas Nilsonne (M) I JA JA JA JA 

Sofia Paulsson (M) Oskar Malmquist - JA JA JA JA 

Carl Henrik Svenson (M) I JA JA JA JA 

Filippa Reinfeldt (M) Gunnar 
Göranson 

- JA JA JA JA 

Patric Hamilton (M) I JA JA JA JA 

Eva Strand (M) I JA JA JA JA 

Mikael Jensen (M) §§173-181 
Sherine Dulski 

I JA JA JA JA 

Viktor Noren (M) I JA JA JA JA 

Solweig Ericsson Beckard 

(M) 

I JA JA JA JA 

Stefan Oesman (M) I JA JA JA JA 

Charlotte Törnstrand (M) I JA JA JA JA 

Peter Carlström (M) §§ 173-181 Karin 
Rönnberg 

I JA JA JA JA 

Jessica Jevrem (M) I JA JA JA JA 

Maria Dahlin (M) §§173-181 
Lisbeth Sämå 

I JA JA JA JA 

Thomas Oster (M) I JA JA JA JA 

Gunilla Eldebro (M) I JA JA JA JA 

Marie Sjölund (M) §§ 182-202 
lzabelle By 

- - - JA JA 

I' 

iJ!I ~ 
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Gerhard Makowsky (M) §§ 186-197 KFN - - - - JA 
Sherine Dulski 
§§ 197 SON-
202 Eric 
Gyllenberg 

Hans Ahlgren (L) I JA JA JA JA 

Robert Stopp (L) §§ 173-197 ÖFN - JA JA JA JA 

Lena Dahl 

Susan El Hark (L) I JA JA JA JA 

Mats Nordström (L) Petter Norrthon - JA JA JA JA 

Ulf Schyldt (L) I JA JA JA JA 

Carin Wiklund Jörgensen (L) Gun-Britt - JA JA JA JA 
Wattenström 

Thomas Helleday (L) I JA JA JA JA 

Maria Bratt (L) I JA JA JA JA 

Lars Lindberg (L) - - - - -
Orjan Winkvist (L) I JA JA JA JA 

Elin Ekeroth (L) - - - - -

Agneta Lundahl Dahlström I NEJ NEJ JA NEJ 

(S) 

Janne Boman (S) I NEJ NEJ JA NEJ 

Camilla Henricsson Bajas I NEJ NEJ JA NEJ 

(S) 

Stefan Andersson (S) Magnus Kartell - NEJ NEJ JA NEJ 

Aksel Nordin (S) - - - - -

Eva Lindau (S) I NEJ NEJ JA NEJ 

Annica Nordgren (C) I JA JA JA JA 

Benita Funke (C) I JA JA JA JA 

Daniel Wemmergård (C) I JA JA JA JA 

Stefan Norell (C) I JA JA JA JA 

Roger Björkbacka (C) Lena Kvarnström - JA JA JA JA 

Thore Wiberg (SD) I JA NEJ NEJ JA 

Kristofer Nyström (SD) §§ 173-197 SBN I JA NEJ NEJ JA 
Klas Lund 
§§ 197 BGN-202 
Klas Lund 

Steven Jörsäter (SD) I JA NEJ NEJ JA 

Angelica Andersson (SD) I JA NEJ NEJ JA 

Lena Ljungbäck (SD) I JA NEJ NEJ JA 
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Camilla Brodin (KD) - - - - -

Tobias Karlström (KD) - - - - -
Christer Swaretz (KD) I JA JA JA JA 

Rut Casselbrant ...Ludwig 

(KD) 

Eva Pethrus (MP) 

Kerstin Espman (MP) 

Lisl Giertz (MP) §§ 181-202 
Amanda Pethrus 

I 

I 

I 

I 

JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

Annica Gryhed (-) 

ERSÄTTARE 

lzabelle By (M) I 

I NEJ NEJ 

Tjänstgöring 

Ersätter Irene Svenonius 
§§ 173-181 
Ersätter Marie Sjölund 
&& 182-202 

NEJ NEJ 

Line Wennberg (M) -
Ann Andersson (M) 

Lars Hagström (M) 

-

-

Mats Källqvist (M) -
Andreas Gillberg 

Gustavsson (M) 

-

Oskar Malmquist (M) 

Gunnar Göranson (M) 

I 

I 

Ersätter Sofia Paulsson 

Ersätter Filippa Reinfeldt 

Sherine Dulski (M) 

Eric Gyllenberg (M) 

Karin Rönnberg (M) 

Lisbeth Sämå (M) 

Lars Tunberg (L) 

Sandra Barouta Elvin (L) 

Lena Dahl (L) 

I 

I 

I 

I 

-
-

I 

Ersätter Mikael Jensen 

§§173-181 

Ersätter Gerhard Makowsky 

§§ 186-197 KFN 

Ersätter Gerhard Makowsky 

från §§ 197 SON-202 

Ersätter Peter Carlström 

§§ 173-181 

Ersätter Maria Dahlin §§ 173-

181 

Ersä!~er Robert Stopp §§ 173-
197 OFN 

C; ' 
/ 
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NÄRVAROLISTA - OCH VOTERINGSLISTA TÄBYU 2021-11-22 

Josefine Friman (L) -
Petter Norrthon (L) I Ersätter Mats Nordström 

Gun-Britt Wattenström (L) I Ersätter Carin Wiklund 
Jörgensen 

John van den Tempel (S) 

Raj Joshi (S) 

Magnus Kortell (S) 

-

-

I Ersätter Stefan Andersson 

Viktoria Tomsson (S) 

Pietro Marchesi (C) 

-

-

Lena Kvarnström (C) I Ersätter Roger Björkbacka 

Gösta Rappe (C) 

Klas Lund (SO) 

Lars Magnusson (SD) 

I 

I 

I 

Ersätter Kristofer Nyström 
§§ 173-197 SBN och 
§§ 197 BGN-202 

Vakant (SD) 

Gunilla Törnkvist (KO) 

Eva von Wowern (KD) 

Didi Shin (MP) 

Amanda Pethrus (MP) 

-

-

-

-
I Ersätter Lisl Giertz §§ 181-

202 

Resultat av votering § 181 

Avtal om ersättning av faktisk hyra för 
skola på fastigheten Smaragden 1, Täby 
park 

JA NEJ 

44 10 
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Resultat av votering § 183 

Markanvisningsavtal med Skanska 
Sverige AB avseende tomträtt rörande 
fastigheten Kronhjorten 1 
(Byängsskolan) 

JA NEJ 

40 15 

Resultat av votering§ 185 JA NEJ 

Marköverlåtelseavtal för fastigheten 
Topasen 4 i Täby park 

46 9 

Resultat av votering§ 186 

Försäljningsuppdrag avseende tretton 
förskolefastigheter, Vallpojken 1 m fl. 

JA NEJ 

46 10 

~ 
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PROTOKOLLTÄeva, 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 173 Justering av protokoll 

Susan El Hark (L) och Eva Pethrus (MP) utses attjämte ordförandenjustera dagens 
protokoll. 

Justeringen äger rum torsdag den 2 december 2021 kl 16.00 i rum 0352. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 174 Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med den utsända kallelsen. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 175 Besvarande av interpellation från Stefan Andersson (S) till barn- och 
grundskolenämndens ordförande (bordlagd 2021-11-08): Kommunal 
förskola i Täby park 

Då Stefan Andersson (S) har förhinder att närvara bordläggs interpellationen till 
nästkommande sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen bordläggs till nästkommande sammanträde. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 176 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till 
socialnämndens ordförande (bordlagd 2021-11-08): Kommer 
kommunen att se till att ovaccinerad vårdpersonal inom 
äldreomsorgen inte får arbeta med äldre? 

Under debatten yttrar sig Thomas Nilsonne (M), Thore Wiberg (SD), Hans Ahlgren (L), 
och Patric Hamilton (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 

~ I ~ .
ordf.s1gn:.......V:............... just.sign:.~ ········· 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 177 Frågor 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/309-01 

§ 178 Avsägelser och fyllnadsval 

En avsägelse har inkommit till dagens sammanträde: 

Emil Lewenhaupt (L) - som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Bordlagda val 

- Val av vigselförrättare (SD) 

- Val av vigselförrättare efter Hans Ahlgren (L) 

- Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Malin Bloom (M) 

- Val av ersättare i valnämnden efter Birger Carlsson (M) 

- Val av ersättare i valnämnden efter Alf Bjälnes (S) 

- Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Dolores Martin (M) 

- Val av ersättare i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd efter Allan 
Nilsson (KD) 

- Val av ledamot i Täby Miljövärme AB efter Allan Nilsson (KD) 

- Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Erik Sundberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från Emil Lewenhaupt (L) 

2. Val av vigselförrättare (SD) bordläggs 

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

4. Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Malin Bloom (M) bordläggs 

I~ 
" 

just.si~ ········:~ ..... 



10 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

5. Val av ersättare i valnämnden efter Birger Carlsson (M) bordläggs 

6. Michael Lundahl (S) väljs som ersättare i valnämnden efter Alf Bjälnes (S) 

7. Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Dolores Martin (M) bordläggs 

8. Val av ersättare i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd efter Allan 
Nilsson (KD) bordläggs 

9. Val av ledamot i Täby Miljövärme AB efter Allan Nilsson (KD) bordläggs 

10. Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Erik Sundberg (L) bordläggs 

11. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Emil Lewenhaupt (L) 
bordläggs. 

Expedieras: Kontaktcenter, valnämnden, matrikeln 

~ ke? 
ordf.sign: .... just.sign~:;;::-!'.-..J 
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PROTOKOLLTÄBYa, 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/357-01 

§ 179 Val av socialnämnd år 2022 

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) 
Kajsa Råhlander (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) 
Birger Carlsson (M) 
Frederik von Sterneck (M) 
Elias Olsson (L) 
Claes-Henry Segerfeldt (L) 
Johan Orest (L) 
Siv Mari Skarp Andersson (C) 
Åsa Turesson (KD) 
Jan Jacobsson (S) 
Eva Stenström (S) 
Kristofer Nyström (SD) 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

3. Thomas Nilsonne (M) väljs till ordförande. 

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

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

Expedierat: Nämndsamordnare SON, matrikeln 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/357-01 

§ 180 Val av stadsbyggnadsnämnd år 2022 

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 J ensen (M) 
Jessica Jevrem (M) 
Gunnar Göranson (M) 
Andreas Gillberg Gustavsson (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) 
Lars Edvall (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) 
Raj Joshi (S) 
Maria Hansson (S) 
Thore Wiberg (SD) 
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PROTOKOLLTÄBVa, 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

3. Johan Algernon (M) väljs till ordförande. 

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

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

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Anna Gillberg Gustavsson anmäler jäv. 

Expedierat: Nämndsamordnare SBN, matrikeln 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021 /332-28 

§ 181 Avtal om ersättning av faktisk hyra för skola på fastigheten 
Smaragden 1, Täby park 

Kommunen befinner sig i en period av utbyggnad. Enligt rapporten Täby kommuns 
finansiella.förutsättningar 2020-2040 som behandlades av kommunfullmäktige den 8 
mars 2021, § 37, är det möjligt att genomföra expansionen utan att kommunens mål för 
god ekonomisk hushållning äventyras. Kalkylen förutsätter dock att en betydande del av 
de kommande investeringarna i verksamhetslokaler utförs av externa aktörer. För att en 
extern aktör ska vilja vara med och finansiera en del av expansionen krävs det att de 
finansiella förutsättningarna bland annat i form av beslutad skolpeng är tillfredställande. 

Behovet av skolplatser ökar i centrala Täby och det finns idag ett litet underskott av 
skolplatser inom området. Underskottet ökar successivt i takt med att nya bostäder 
tillkommer. En sammanvägning av samtliga ekonomiska aspekter har gett resultatet att 
det är mer fördelaktigt att arbeta för en lösning där ansvaret för både investering och drift 
ligger på en extern aktör. 

Skanska Sverige AB har avtalat om att förvärva fastigheten Smaragden 1 från Täby Park 
AB med syfte att uppföra en F-9 skola för minst 900 elever. Ett hyresavtal har sedan 
upprättats mellan Skanska Sverige AB och Byängsskolan AB. 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 111, att ersätta Byängsskolan AB eller 
något av dennes koncernbolag för faktisk lokalkostnad för en skola inom fastigheten 
Smaragden 1, Täby park, förutsatt att hyran bedöms skälig. 

Enligt föreslaget avtal mellan Täby kommun och Byängsskolan AB ersätts företaget för 
faktisk hyra under ett antal förutsättningar. Bl a ersätts det bara för elever som är 
folkbokförda i Täby och avtalet gäller maximalt i 15 år. övriga lokalkostnader utöver 
hyran ersätts via en schablon inom skolpengen. 

Kommunen har jämfört med ett antal andra liknande projekt och har funnit att den 
aktuella hyran uppfyller kraven på skälighet. 

Kommunens kostnad för att ersätta den externa aktören för faktisk hyra blir 4,5 mnkr per 
år. Enligt kalkyler som kommunledningskontoret upprättat skulle merkostnaderna för att 
tillgodose behovet i egen regi uppgå till mellan 4,8 och 10,0 mnkr beroende på 
produktionskostnad. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 
§ 164. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Yrkanden 

Viktor Noren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Petter 
Norrthon (L), Anna Gillberg Gustavsson (M) och Ulf Schyldt (L). 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar avslag på ärendet. Yrkandet biträds av Amanda 
Pethrus (MP) och Annica Gryhed ( -). 

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

Omröstning begärs och verkställs med följande voteringsordning: 

JA röstar den som bifaller kommunstyrelsens förslag. 

NEJ röstar den som bifaller avslagsyrkandet. 

Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 10 NEJ-röster. Närvaro- och voteringslista 
är bifogad protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan Täby kommun och Byängsskolan AB 
( org.nummer 556756-3316) om ersättning av faktisk hyra för skola på fastigheten 
Smaragden 1, Täby kommun, enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterad 2021-10-

19. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse ekonomichefen till att underteckna avtalet. 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet (bilaga 1) 

Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet (bilaga 2). 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet (bilaga 3). 

Expedieras: Byängsskolan, fastighetsavdelningen, utbildningschef Maria Assarsson 
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Socialdemokraterna 

FRAMTIDSPARTIET I TÅBY 

Kommu nfu 11 mäktige Reservation 

2021-11-22 

Ärende 9: Avtal om ersättning av faktisk hyra för skola fastigheten Smaragden 1 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot fullmäktiges beslut att kommunen kommer att ingå avtal 

med Byängsskolan AB om ersättning för faktiskt hyra för skola på fastigheten Smaragden 1. Vi anser 

att beslutet är otillbörligt gynnande av enskild då det enligt vår uppfattning saknas de särskilda skäl 

som erfordras enligt 14 kapitel 4 § skolförordningen som möjliggör detta. 

Täby 2021-11-22 

O,~ 
Agneta Lundahl Dahlström 

Gruppledare 

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 
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Kommunfullmäktige 2021-11-22 

Reservation 

Ärende 9 Avtal om ersättning av faktisk hyra för skola på fastigheten Smaragden 1, Täby park 

I ärendet föreslås att Täby kommun skall kraftigt ekonomiskt positivt särbehandla 

Byängskolans huvudman Atwexa AB genom att kraftigt höja skolpengen till huvudmannen. 

Detta genom att skolan i stället för den schablonmässiga inräknade lokalersättningen i Täby 

skolpeng för skollokal om 13 500:-/elev och år i ersättning, så skall Atwexa AB erhålla för 

Byängskolans räkning om de ingår hyresavtal för nybyggd skola fastigheten Smaragden 1 

ersättning om faktisk hyra för skolan. Den faktiska hyran blir enligt tjänsteutlåtande i 

jämförelse ca 20 333 :-/elev. 

Byängskolans huvudman är redan sedan många år särskilt gynnad av Täby kommun. Nu när 

antingen en renovering av befintlig fastighet eller en ny skolfastighet behövs har den 

politiska majoriteten (M, L, C, KD) hittat ännu ett sätt att fortsättningsvis gynna Atwexa AB. 

Detta utifrån att skolan idag har en särskilt låg hyra jämförelsevis kommunala skolor som tex. 

Näsbydalskolan, Skolhagenskolan och Skarpängskolan som alla får standardsskolpeng som 

beräknas vid full beläggning gå jämt ut med lokalersättningsdel av skolpeng om 13 500:

/elev, medan Byängsskolan i nuvarande lokal har en årshyra om 7,6 miljoner/år med 790 

elever, vilket ger en årshyra om 9620:-/elev. Vilket genererar ett stabilt överskott pga positiv 

ekonomisk särbehandling från Täby kommun. 

Det borde för alla fullmäktigeledamöter oavsett partifärg vara självklart att den skolpeng vi 

har i Täby bör gälla lika för alla utförare och Täby kommun bör vid hyressättning och 

hyresersättning behandla huvudmän lika och inte särskilt gynna någon. Som redogjorts för 

så är ej fallet idag och i förslaget frångås kraftigt denna princip. 

Mot bakgrund av ovan yrkade jag avslag på ärendet i sin helhet. När mitt yrkande föll 

reserverade jag mig. 

Annica Gryhed 

Fullmäktigeledamot (-) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE RESERVATION 2021-11-22 

Miljöpartiet de gröna i Täby 

Ärende 9. Avtal om ersättning av faktisk hyra för skola på 
fastigheten Smaragden 1, Täby Park 

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby reserverar oss mot beslutet att Täby Kommun ska 
betala faktisk hyra för en lokal åt en privat aktör när det kommer till deras behov av 
skollokaler. Enligt 9 § i skollagen skall utbildningen vara likvärdig. Hur kan detta 
åstadkommas om en privat aktör blir fördelaktigt gynnade kontra andra skolhuvudmän i 
Täby? 

Därför reserverar Miljöpartiet de gröna i Täby mot beslutet då vi anser att det också 
strider mot kommunallagen då detta är otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare. 

Täby den 22 november 2021 

Eva Pethrus 
Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Täby 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2017/217-69 

§ 182 Genomförandebeslut ny skolbyggnad inom fastigheten Viggbyholm 
45:8 och renovering av Viggbyskolans befintliga byggnader 

Kommunstyrelsen fattade genomförandebeslut avseende ny skolbyggnad inom 
fastigheten Viggbyholm 45:8 och renovering av Viggbyskolans befintliga byggnader vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2019, § 97. Projektet omfattar två delar, där 
den första delen består av uppförande av ny skolbyggnad. Uppförande av ny skolbyggnad 
är utfört utifrån genomförandebeslutet och lokalerna togs i bruk höstterminen 2021. Den 
andra delen består av renovering samt verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av 
befintliga byggnader. Viggbyskolan kommer efter investeringen att kunna ta emot 380 
elever i årskurserna F-6, vilket är ca 100 fler elever än i dagsläget. Budget för projektet 
uppgår till 150 mnkr. 

Utifrån förnyade bedömningar av befintliga byggnaders skick och installationers status 
föreslås att genomförandebeslutet ändras med utökad budget. Renoveringen bedöms 
därigenom skapa förutsättningar för verksamhets- och tillgänglighetsanpassade 
ändamålsenliga skolbyggnader på längre sikt. Projektbudgeten bedöms behöva utökas 
med 24 mnkr i förhållande till tidigare genomförandebeslut. Investeringsmedel finns 
avsatta i förslag till VP2022 som ska behandlas av kommunfullmäktige den 22 november 
2021. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter (USF) godkände den 20 maj 
2019, § 25, anbudsinfordran av upphandling avseende den nya skolbyggnaden. Beslut att 
godkänna anbudsinfordran av upphandling avseende renovering av Viggbyskolans 
befintliga byggnader behöver därför fattas för projektets genomförande. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid 
sitt sammanträde den 25 oktober 2021, § 46. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 
§ 167. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra projektet ny 
skolbyggnad inom fastigheten Viggbyholm 4S:8 och renovering av Viggbyskolans 
befintliga byggnader med utökad budget. 

Expedieras: 

Projektadministratör Josefine Söderström för vidare expediering till parterna 

~ .., Q ,,~..,~~ 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/292-26 

§ 183 Markanvisningsavtal med Skanska Sverige AB avseende tomträtt 
rörande fastigheten Kronhjorten 1 (Byängsskolan) 

Fastigheten Kronhjorten 1 ägs av Täby kommun och är bebyggd med en skola som hyrs ut 
till Byängsskolan AB. Skollokalerna inom fastigheten är ålderstigna och behöver rivas 
eller genomgå omfattande renovering. 

Kommunfullmäktige godkände den 14 juni 2021, § 111, en avsiktsförklaring mellan Täby 
kommun och Skanska Sverige AB, nedan Skanska, avseende markanvisning av tomträtt 
för ny skola inom fastigheten Kronhjorten 1. 

Med avsiktsförklaringen som utgångspunkt har förslag till markanvisningsavtal 
upprättats. Markanvisningsavtalet ger Skanska ensamrätt att under en period förhandla 
med kommunen om ett tomträttsavtal avseende fastigheten Kronhjorten 1 och anger 
villkoren för ett kommande tomträttsavtal. En förutsättning för markanvisningsavtalet är 
att Byängsskolans verksamhet flyttar till nya skollokaler som Skanska planerar att 
uppföra inom fastigheten Smaragden 1, Täby park, och avtalet gäller under förutsättning 
av att kommunfullmäktige fattar beslut senast den 31 mars 2022 om att ersätta 
Byängsskolan AB för faktisk hyra avseende dessa lokaler. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid 
sitt sammanträde den 25 oktober 2021, § 47. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 

§ 168. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Amanda Pethrus (MP) yrkar avslag på ärendet. Yrkandet biträds av Agneta Lundahl 
Dahlström (S), Annica Gryhed (-) och Steven Jörsäter (SD). 

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

Omröstning begärs och verkställs med följande voteringsordning: 

JA röstar den som bifaller kommunstyrelsens förslag. 

NEJ röstar den som bifaller avslagsyrkandet. 
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PROTOKOLLTÄBY= 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Omröstningen utfaller med 40 JA-röster och 15 NEJ-röster. Närvaro- och voteringslista 
är bifogad protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna markanvisningsavtal, med 
tillhörande bilagor, mellan Täby kommun och Skanska Sverige AB (org.nr. 
556033-9086) avseende tomträtt rörande fastigheten Kronhjorten 1. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse plan- och exploateringschefen till att 
underteckna markanvisningsavtalet enligt punkt 1, med tillhörande bilagor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att i enlighet 
med markanvisningsavtalet ingå en eventuell förlängning av markanvisnings
avtalet om högst ett år. 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet (bilaga 1). 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

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

Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Anneli Åkerman, Exploateringsingenjör för vidare expediering till Skanska Sverige AB 

ordf.s,gn: ............................... . . 9 i""''..,____C;/;_~v-··- -, 
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Kommunfullmäktige Reservation 

2021-11-22 

Ärende 11: Markanvisningsavtal med Skanska Sverige AB avseende tomträtt 
rörande fastigheten Kronhjorten 1 ( Byängsskolan ) 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot fullmäktiges beslut att ingå avtal med Skanska Sverige AB 

avseende tomträtt rörande fastigheten Kronhjorten 1 ( Byängsskolan ). Vi anser att kommunen ska 

ha en kommunalt driven skola i varje stadsdel och ska därför inte markanvisa Kronhjorten 1 med 

tomträtt utan istället själv uppföra ny skolbyggnad i enlighet med det inriktningsbeslut som togs i 

kommunstyrelsen den 4 juni 2018. 

En slutsats av ärendena Kronhjorten 1 och Smaragden 1 blir att Byängsskolan AB får möjlighet att 

driva ytterligare en skola utan vederbörlig konkurrensutsättning. 

Täby 2021-11-22 

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

O,~~~~ 
Agneta Lundahl Dahlström 

Gruppledare 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE RESERVATION 2021-11-22 

Miljöpartiet de gröna i Täby 

Ärende 11. Markanvisningsavtal med Skanska Sverige AB avseende tomträtt 
rörande fastigheten Kronhjorten 1 (Byängsskolan) 

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby reserverar oss mot beslutet att Täby Kommun ska 
skriva markanvisningsavtal med Skanska Sverige AB avseende tomträtt rörande 
fastigheten Kronhjorten 1. 

Avtalet är mycket konstigt och det står explicit i avtalet att en utav förutsättningarna för 
att Skanska ska vara intresserade av att bygga den nya skolan är att Byängsskolans 
verksamhet flyttar till nya skollokaler som Skanska planerar att uppföra inom fastigheten 
Smaragden 1 i Täby Park, och att avtalet enbart gäller om kommunfullmäktige fattar 
beslut senast den 31 mars 2022 om att ersätta Byängsskolan AB för faktisk hyra 
avseende dessa lokaler. 

Att explicit skriva att avtalen enbart gäller om Täby kommun ersätter en privat 
huvudman för lokalkostnader för dennes verksamhet bryter mot kommunallagen då det 
är otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare. 

Därför reserverar Miljöpartiet de gröna i Täby mot beslutet. 

Täby den 22 november 2021 

Amanda Pethrus 
Miljöpartiet de gröna i Täby <l 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2017/243-25 

§ 184 Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal med Titania AB för fastigheten 
Topasen 3 i Täby park 

Täby kommun, nedan Kommunen, har genom en markanvisningstävling anvisat 
fastigheten Topasen 3 i Täby park till Titania AB, org. nr. 556687-5083, nedan Titania. 
Den 23 januari 2018 tecknades således ett marköverlåtelseavtal mellan parterna. Nu 
föreslås ett tilläggsavtal till detta marköverlåtelseavtal. 

Anledningen till att ett tilläggsavtal krävs är att tidigare angivet tillträdesdatum har 
passerats, att fastigheten Topasen 3 ska anslutas till sopsugsanläggning inom Täby Park 
samt att Titania ska förbinda sig att följa framtaget gestaltningsförslag gällande 
utformning av bebyggelsen. Dessutom har ett förslag om att grann-fastigheten till 
Topasen 3, fastigheten Topasen 4, ska anvisas till Titania tagits fram, genom utarbetande 
av ett nytt separat marköverlåtelseavtal mellan parterna. I och med detta har Titanias 
förutsättningar förändrats för bolagets förvärv och tillträde av Topasen 3. 

Befintligt marköverlåtelseavtal för Topasen 3 behöver därmed förtydligas med nya villkor 
avseende tillträde, gestaltning och utförande av sopsugsanläggning som båda 
fastigheterna Topasen 3 och Topasen 4 ska anslutas till. Mot denna bakgrund föreslås 
detta regleras i ett tilläggsavtal som ska gälla mellan parterna. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19 oktober 
2021, § 124. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastighet har behandlat 
ärendet vid sitt sammanträde den 25 oktober 2021, § 44. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 
§ 169. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thore Wiberg (SD) yrkar avslag på ärendet. 

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

()__ --1 ~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till befintligt 
marköverlåtelseavtal, med tillhörande bilagor, mellan Täby kommun och Titania 
AB (arg.nr. 556687-5083) avseende fastigheten Topasen 3. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse plan- och e:xploateringschefen till att 
underteckna tilläggsavtal till befintligt marköverlåtelseavtal enligt punkt 1, med 
tillhörande bilagor, samt efterföljande köpebrev enligt marköverlåtelseavtalet. 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Handläggare Anna Holmström för vidare expediering till parterna. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/293-26 

§ 185 Marköverlåtelseavtal för fastigheten Topasen 4 i Täby park 

Täby kommun, nedan Kommunen, har genom markanvisningstävling anvisat fastigheten 
Topasen 3 i Täby park till Titania AB, org. nr. 556687-5083, nedan Titania. Fastigheterna 
Topasen 3 och Topasen 4 är grannfastigheter och ska dela ett gemensamt garage under 
mark. På grund av den byggnadsmässiga komplexiteten och beroendet mellan de två 
fastigheterna är det särskilt motiverat om ett och samma bolag förvärvar båda 
fastigheterna och kan samordna exploateringen av fastigheterna, ansvara för utförandet, 
kostnader och den tidsmässiga samordningen av byggnationen. Med anledning härav har 
ett förslag till marköverlåtelseavtal avseende fastigheten Topasen 4 med Titania tagits 
fram. Förslaget grundar sig på en direktanvisning enligt kommunens riktlinjer för 
markanvisningar, antagna av kommunfullmäktige den 8 februari 2021, § 20. 

Köpeskillingen för fastigheten Topasen 4 grundar sig på ett genomsnittsvärde från två 
opartiska marknadsvärderingar och motsvarar därför ett marknadsmässigt pris. 
Överenskommen köpeskilling är 11 650 kr/kvm ljus BTA för bostäder och 3 200 kr/kvm 
ljus BTA för lokaler, med en total köpeskilling om ca 69 ooo ooo kronor exklusive index. 
Titania ska även senast på tillträdesdagen, erlägga medfinansieringsersättning om 600 

kronor per kvm BTA (ovan mark) för bostäder och 300 kronor per kvm BTA (ovan mark) 
för lokaler exklusive index, till Kommunen. Utöver köpeskilling och medfinansierings
ersättning ska Titania på tillträdesdagen även erlägga 150 ooo kronor för konstnärlig 
utsmyckning. Vidare ska Titania erlägga ersättning för anslutning till sopsugsanläggning 
(anslutningskostnad) med 25 ooo kronor (exkl moms) per lägenhet enligt godkända 
bygglovshandlingar samt 25 ooo kronor för lokalytor i intervaller om 150 kvm lokalyta 
enligt godkända bygglovshandlingar samt erlägga anläggningsavgift för anslutning till det 
kommunala VA-nätet enligt vid var tid gällande VA-taxa. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19 oktober 
2021, § 125. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastighet har behandlat 
ärendet vid sitt sammanträde den 25 oktober 2021, § 45. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 

§ 170. 

Yrkanden 

Johan Algernon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar avslag på ärendet. Yrkandet biträds av Amanda Pethrus (MP) 
och Annica Gryhed ( -). 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

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

Omröstning begärs och verkställs med följande voteringsordning: 

JA röstar den som bifaller kommunstyrelsens förslag. 

NEJ röstar den som bifaller avslagsyrkandet. 

Omröstningen utfaller med 46 JA-röster och 9 NEJ-röster. Närvaro- och voteringslista är 
bifogad protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtal, med tillhörande 
bilagor, mellan Täby kommun och TitaniaAB (arg.nr 556687-5083) avseende 
fastigheten Topasen 4. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse plan- och exploateringschefen till att 
underteckna marköverlåtelseavtalet, enligt punkt 1, med tillhörande bilagor samt 
efterföljande köpebrev enligt marköverlåtelseavtalet. 

Reservationer 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet (bilaga 1). 

Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet (bilaga 2). 

Expedieras: 

Handläggare Anna Holrnströrn för vidare expediering till parterna. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE RESERVATION 2021-11-22 

Miljöpartiet de gröna i Täby 

Ärende 13. Marköverlåtelseavtal för fastigheten Topasen 4 i Täby Park 

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby reserverar oss mot beslutet att direktanvisa marken på 
Topasen 4 i Täby Park till Titania. 

Förra året när ärendet var uppe i KF den 5 oktober, och man beslutade om 
direktanvisning med fördelaktiga termer å Titanias vägnar, så fick man under 
Kommunfullmäktige en månad senare, den 2:a november, riva upp beslutet man fattade 
då man inte följde de riktlinjer som man själv fattat beslut om gällande direktavvisning i 
Täby kommun. 
I underlaget i ärendet när det var uppe under 2020 så meddelades det att flertalet 
byggherrar varit intresserade av marken, men att kommunen valt att inte tala med dem 
då man önskade direktanvisa marken till Titania. 
Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby anser detta är fördelaktigt gynnande av enskild 
näringsidkare och ställer oss inte bakom beslutet. 

Täby den 22 november 2021 

Amanda Pethrus 
Miljöpartiet de gröna i Täby 
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Kommunfullmäktige 2021-11-22 

Reservation 

Ärende 13 Marköverlåtelseavtal för fastigheten Topasen 4 i Täby Park 

I ärendet föreslås att fastigheten Topasen 4 direktanvisas till Titania med ett sänkt och lågt 

markpris. 

Täby kommun bör när man beslutat sig för att sälja fastigheter sälja dem på öppna 

marknaden i fri konkurrens, så försäkrar man sig om att få olika anbud och att sälja till 

marknadspris. Om direktanvisning föreslås bör något mycket särskilt uppnås med det, här är 

det som uppnås bostadsrätter som finns mycket gott om i Täby hos en byggherres som 

redan finns representerad i området. 

I stället för direktförsäljning av marken till bostadsrättsbyggandet borde kommunen ta 

chansen att upplåta marken till öppet anbudsförfarande med markanvisningstävling för 

hyresrätter. Det råder mycket stor brist och efterfrågan på hyresrätter i Stockholmsregionen. 

Här fanns i enlighet med marknadens efterfrågan en utmärkt chans att tillföra Täby fler 

hyresrätter och på så sätt även stärka hållbarheten för Täbys arbets- och bostadsmarknad. 

Det är oansvarigt ur samhällsplaneringssynpunkt av Täbyalliansen (M, C ,L ,KO) med stöd av 

Socialdemokraterna att inte ta den chans som här finns att bygga fler hyresrätter i Täby. 

Mot bakgrund av ovan yrkade jag avslag på ärendet i sin helhet. När mitt yrkande föll 

reserverade jag mig. 

Annica Gryhed 

Fullmäktigeledamot (-) 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/302-26 

§ 186 Försäljningsuppdrag avseende tretton förskolefastigheter, Vallpojken 
1 m fl. 

Tretton förskolefastigheter som anses sakna strategisk betydelse för kommunen som 
fastighetsägare och där privata utförare är hyresgäster föreslås avyttras. Försäljningen är i 
linje med de strategier för fastighetsägande och lokalförsörjning, som fastställdes av 
kommunstyrelsen den 4 maj 2020, § 92. 

Fastigheterna föreslås bjudas ut till försäljning i ett sammanhang genom ett 
anbudsförfarande på den öppna marknaden. De privata utförare som idag är hyresgäster i 
lokalerna kommer att erbjudas nya hyreskontrakt inför försäljningen och kommer ges 
möjlighet att lämna anbud på den fastighet de hyr inom ramen för försäljnings-processen. 
Försäljning ska ske till marknadsmässigt pris utifrån det sammantaget mest fördelaktiga 
alternativet för kommunen. 

Genom försäljningen minskar kommunens fastighetsbestånd och därigenom behov av 
medel för underhåll och investeringar i fastigheterna. Försäljningen möjliggör att 
kommunens fastighetsägande resurser i ökad utsträckning kan koncentreras på de 
fastigheter som är av strategisk betydelse för kommunen, vilket är positivt vid prioritering 
av kommunens totala investeringsbehov. Om försäljning genomförs och köpeskillingen 
överstiger fastigheternas bokförda värden frigörs kapital med positiv resultatpåverkan. 

Ärendet har varit på remiss till barn- och grundskolenämnden som har behandlat ärendet 
den 20 oktober 2021, § 100. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid 
sitt sammanträde den 25 oktober 2021, § 48. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 

§ 171. 

Yrkanden 

Hans Ahlgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Ulf 
Schyldt (L), Annica Nordgren (C) och Petter Norrthon (L). 

Amanda Pethrus (MP) yrkar avslag på ärendet. Yrkandet biträds av Agneta Lundahl 
Dahlström (S) och Annica Gryhed (-). 

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

7 
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25 

PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Omröstning begärs och verkställs med följande voteringsordning: 

JA röstar den som bifaller kommunstyrelsens förslag. 

NEJ röstar den som bifaller avslagsyrkandet. 

Omröstningen utfaller med 46 JA-röster och 10 NEJ-röster. Närvaro- och voteringslista 
är bifogad protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att försäljningsprocess avseende de tretton 
förskolefastigheter som framgår av bilaga 2 till tjänsteutlåtandet (Vallpojken 1 m 
fl) inleds. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen 
av de förskolefastigheter som avses i punkt 1 till ett marknadsmässigt pris samt 
underteckna för försäljningen erforderliga handlingar. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till Täby Fastighets AB att besluta om försäljning av 
fastigheterna Ämbaret 1, Norrgårdens förskola och Studsaren 3, Lövbrunna 
förskola. 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet (bilaga 1). 

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

Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet (bilaga 3). 

Expedieras: 

Handläggare Martina Sennerholm 
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Kommunfullmäktige Reservation 

2021-11-22 

Ärende 14: Försäljningsuppdrag att avyttra tretton förskolefastigheter, Vallpojken 1 

mfl 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot fullmäktiges beslut att avyttra tretton förskolefastigheter. 

Vi anser att fastigheterna bör behållas i kommunens ägo då det saknas relevanta beslutsunderlag 

angående definition och dokumentation kring vilka förskolefastigheter som anses ha strategisk 

betydelse. Vi saknar även underlag för den demografiska utvecklingen för de områden i kommunen 

där fastigheterna ligger för att kunna bedöma framtida behov då kommunen har skyldighet att 

tillhandhålla förskoleplatser. 

Vi ser det som beklagligt att kommunen nu kommit i ett läge att man ser sig tvingad att sälja 

fastigheterna på grund av bristande underhåll under flera år. 

Täby 2021-11-22 

Gruppledare 

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

o<~ . 
Agneta Lundahl Dahlström 

9 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE RESERVATION 2021-11-22 

Miljöpartiet de gröna i Täby 

Ärende 14. Försäljningsuppdrag avseende tretton förskolefastigheter, Vallpojken 
1, m fl. 

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar på att ärendet avslås genom att det blir otillbörligt 
gynnande av enskilda näringsidkare. Dessutom anser vi att kommunen utfört "price 
fixing" utifrån att man har tecknat långtidskontrakt precis innan försäljning vilket minskar 
attraktiviteten att köpa fastigheten av andra aktörer än de som redan uppbär de 
befintliga långtidskontrakten. 

Täby den 22 november 2021 

Eva Pethrus 
Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Täby 
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Kommunfullmäktige 2021-11-22 

Reservation 

Ärende 14 Försäljningsuppdrag avseende tretton förskolefastigheter, Vallpojken 1, m fl. 

I ärendet föreslås att tretton av Täby kommunägda förskolefastigheter säljs. Enligt 

tjänsteutlåtandet bedöms fastigheterna trots att de är välbelägna i kommunen inte vara av 
strategisk betydelse. Varför de inte är strategiskt värdefulla, fast det bedöms finnas en 

marknad för dem, ges ingen redogörelse för varken i tjänsteutlåtandet eller ges svar på i 

kommunfullmäktige. När fastigheterna säljs så görs sig dels Täby kommun av med en resurs 

som är uppbyggd av skattemedel för en av kommunens kärnverksamhet; pedagogisk 

barnomsorg och dels förlorar kommunen tillgång till förskolefastigheterna för all framtid. 

I majoriteten av förskolefastigheterna som läggs ut till försäljning bedrivs idag verksamhet av 

Dibber och Atwexagruppen, med dess ägare. De nuvarande verksamhetsutförarna har inför 

försäljningen fått teckna långtidshyreskontrakt, vilket bör begränsa och rikta intresset mot 

vissa köpare. 

Fullmäktiges ledamöter har inte fått ta del av en fullvärdig värdering av fastigheterna som 

enskilda utan endast som hel stock. Inte heller har redogjorts för fastigheterna skick och 
,vilka investeringar som gjorts i dem i närtid. 

När kommunfullmäktige fattar beslut om försäljning kommer inte den slutliga 

försäljningsförslaget tillbaka till de politiskt förtroendevalda, vilket gör att de inte kan ta 

ansvar för affären och heller aldrig kan bedöma om priset som erbjuds för en eller flera 

fastigheter kan anses gott nog. 

Sammantaget är det en på alla sätt en både icke transparent och dålig affär för Täbys 

kommuninvånare som föreslås. 

Mot bakgrund av ovan yrkade jag avslag på ärendet i sin helhet. När mitt yrkande föll 

reserverade jag mig. 

·, J( 
Annica Gryhed 

Fullmäktigeledamot (-) 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/325-02 

§ 187 Visselblåsarfunktion i Täby kommun 

Till följd av EU-direktivet "Direktiv om skydd för personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten" (visselblåsardirektivet) införs en nyvisselblåsarlag i 
Sverige som träder i kraft den 17 december 2021. Lagens bestämmelser om skydd gäller 
för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat 
information om missförhållanden, som det finns ett allmänintresse av att de kommer 
fram, och rapporterar den. 

Den nya visselblåsarlagen innebär i korthet att alla arbetsgivare, såväl privata som 
offentliga, med 50 eller fler arbetstagare ska ha interna rapporteringskanaler och 
förfaranden för rapportering och uppföljning av missförhållanden (s.k. visselblåsar
funktioner) på plats senast den 17 juli 2022. 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta 
en visselblåsarfunktion i enlighet med den nya visselblåsarlagen senast den 17 juli 2022. 
Det föreslås även att kommunstyrelsen för egen del beslutar att delegera inrättandet av en 
sådan visselblåsarfunktion till kommundirektören. 

Kostnaderna för att införa en visselblåsarfunktion i Täby kommun uppskattas till 130 000 
kronor per år och avser inköp av systemstöd och vid behov extern utredning av 
misstänkta missförhållanden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 

§ 172. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att senast den 17 juli 2022 inrätta 
interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning av 
missförhållanden (s.k. visselblåsarfunktion) i enlighet med den nya visselblåsarlagen. 

Expedieras: Anna Brantberger för vidare expediering till parterna. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/49-79 

§ 188 Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 30 
september 2021 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader efter beslut. 
Nämnden 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 2021 rapporterar social omsorg totalt hundrasju (107) ej 
verkställda beslut fördelat med nittiosju (97) inom SoL och tio (10) 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. 

I sammanställningen visas även tjugosju (27) beslut inom SoL som avslutats under 
rapporteringsperioden. 

Ärendet har behandlats i socialnämnden den 20 oktober 2021, § 120. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 

§ 173. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten Rapport ej verkställda beslut per 
den 30 september 2021, daterad den 11 oktober 2021. 

Expedieras: 

Nämndsamordnare Sandra Nagy 
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PROTOKOLLTÄBYC, 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/329-04 

§ 189 Budgetuppföljning per september 2021 med årsprognos för Täby 
kommun 

De finansiella målen uppnås med god marginal utifrån de beslutade nivåerna. Prognosen 
för årets resultat före justering för poster av engångskaraktär är 674,0 mnkr. Prognosen 
för kommunens resultat efter justering är 230,0 mnkr, vilket motsvarar 5,8 % av intäkter 
från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognosen innebär ett resultat högre än 
budget med 183,7 mnkr. Av avvikelsen utgör kommunstyrelsen och nämnderna 85,6 
mnkr. Avvikelsen beror, utöver nämnderna, främst på att prognosen för skatteintäkterna 
är 117,4 mnkr högre än budgeterat. 

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 999,7 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än 
budget med 74,9 mnkr. 

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

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 

§ 165. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Budgetuppföljning per september 2021 med 
årsprognos.för Täby kommun daterad den 22 oktober 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/280-04 

§ 190 Avfallstaxa för Täby kommun 

Avfallsverksamhetens resultatfond prognostiseras att inklusive 2021 års prognostiserade 
resultat på ett negativt utfall på 2 500 tkr uppgå till minus 1 600 tkr. I budget för år 2022 

planeras det för ett överskott om 500 tkr, vilket gör att kostnaderna ökar med ungefär 15 

procent. Sammantaget föreslås avgifterna höjas med ungefär 16 procent för att uppnå 
kostnadstäckning och positivt resultat. 

Förslaget innebär att både grundavgifter och rörliga avgifter höjs. Grundavgiften höjs på 
grund av ökade kostnader för tjänster som täcks av grundavgiften, ökade kapital
kostnader för investeringar och ökade gemensamma verksamhetskostnader. Rörliga 
avgifter förändras beroende på styrningen i taxan. Rörliga avgifter för abonnenter som 
inte sorterar ut matavfall höjs proportionerligt mer än för de som sorterar. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19 oktober 
2021, § 121. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 145. 

Yrkanden 

Johan Algernon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 
''Vi yrkar därför på återremiss så att kostnadsberäkningarna kan redovisas så styrningen 
framgår" (bilaga 1). 

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

Ordföranden ställer därefter Johan Algernons yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställaAvfallstaxa daterad den 22 september 
2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställdAvfallstaxa ska gälla från den 1 januari 
2022. 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Miljöpartiet medges lämna ett yttrande (bilaga 2). 

Expedieras: 

Karl Wigart, Avfallsenheten 

+17. . /
Just.sig ...... : ....... . 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE YTTRANDE 2021-11-22 

Miljöpartiet de gröna i Täby 

Ärende 18. Avfallstaxa för Täby Kommun 

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby anser att den höjning som görs i avfallstaxan för de 
hushåll och företag som medvetet väljer att inte sortera sitt avfall inte är tillräcklig. De 
hushåll och företag som medvetet väljer att inte avfallssortera ska betala för den 
miljöförstöring de orsakar. 

I det nuvarande restavfallet som vi producerar i kommunen så skulle vi redan idag kunna 
sortera ut 70%, då det är plast- och pappersförpackningar, samt matavfall. 
Vill man som företag eller hushåll välja att bidra till ytterligare ökad klimatpåverkan så är 
detta något som vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby anser att man ska betala för. Vi tycker att 
det är viktigt att kommunen har taxor och riktlinjer som följer de policys som man fattat 
beslut om i kommunen. En av dessa, är policyn för god ekonomisk hushållning, som 
tydligt uttrycker att varje generation ska bära kostnaden för den service de konsumerar. 

Enligt Miljöbalkens 27 kapitel, §5 så meddelas att "Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att 
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas". 
Enligt självkostnadsprincipen får inte kommunerna ta ut högre avgifter än vad som 
motsvarar kostnaderna för avfallshanteringen (kommunallagen 8 kap. 3c §). Kommunen 
får inte göra någon vinst. Självkostnaden avser dock inte kostnaden för den enskilda 
prestationen utan de samlade kostnaderna för hela avfallsverksamheten. 

Och då den ökade taxan kan användas för att exempelvis miljöanpassad avfallshantering 
främjas i våra offentliga utrymmen, så innebär inte förslaget om ökad taxa för de som 
medvetet väljer att miljöförstöra något problem. Detta då lagstiftningen tydligt meddelar att 
taxa kan tas ut för att täcka hela avfallsverksamheten och kan sättas på ett sådant sätt att 
miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Täby den 22 november 2021 

ll1JL 
Amanda Pethrus 
Miljöpartiet de gröna i Täby 



31 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/297-04 

§ 191 VA-taxa för Täby kommun 

VA-verksamhetens intäkter ska täcka kostnaderna och består av brukningsavgifter och 
periodiserade anläggningsavgifter. 

Resultatfonden (tidigare års ackumulerade resultat) prognostiseras att inklusive 2021 års 
prognostiserade resultat på 2,0 mnkr att uppgå till 10,5 mnkr. I budgeten för år 2022 har 
det budgeterats för att fonden ska nyttjas med 3,1 mnkr, vilket skulle göra att 
resultatfonden vid slutet av år 2022 prognostiseras att uppgå till 7,4 mnkr. 

I förslag till VA-taxa föreslås ingen förändring av avgifterna jämfört med år 2021. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19 oktober 
2021, § 122. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 146. 

Yrkanden 

Johan Algernon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Ulf 
Schyldt (L). 

Amanda Pethrus (MP) yrkar att ärendet återremitteras (bilaga 1). 

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

Ordföranden ställer därefter Johan Algernons yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa VA-taxa daterad den 24 september 
2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställd VA-taxa ska gälla från den i januari 
2022. 

oMf.Sgo, ...... Q ............. ;,o.s;go,~ .......<J? 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Reservation 

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

Expedieras: 

Sara Dahlgren, VA-enheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE YRKANDE 2021-11-22 

Miljöpartiet de gröna i Täby 

Ärende 19. VA-taxa för Täby Kommun 

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar på att ärendet gällande beslut kring VA-taxa för 
Täby Kommun för 2022 återremitteras då VA-taxan behöver ses över. 

Norrvatten har tydligt pekat på, i sina underlag, att VA-taxan behöver höjas med 4% 
årligen de kommande 8 åren för att klara av den utbyggnation av kapacitet som kommer 
att behövas för att kunna förse deras medlemskommuner med vatten. 
Vi anser att det är oansvarigt att inte följa experternas rekommendationer i detta ärende 
och anser därför att ett underlag som innebär en 0% höjning under 2022, och enbart 
3,5% höjning under 2023 och 2024 inte är att ta kommunens ansvar för kommande 
stora investeringar som kommer att behöva ske. 

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby anser därför att kommunen ska ta ansvar för den 
konsumtion som sker, och följa de råd som Norrvatten givit kommunen när det kommer 
till höjningar av VA-taxan de kommande åren. 

Täby den 22 november 2021 

Amanda Pethrus 
Miljöpartiet de gröna i Täby 

D-
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KOMMUNFULLMÄKTIGE RESERVATION 2021-11-22 

Miljöpartiet de gröna i Täby 

Ärende 19. VA-taxa för Täby Kommun 

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby reserverar oss mot Alliansens avslag på vårt beslut att 
återremittera ärendet för översyn av VA-taxan för 2022. 

Norrvatten har tydligt pekat på, i sina underlag, att VA-taxan behöver höjas med 4% 
årligen de kommande 8 åren för att klara av den utbyggnation av kapacitet som kommer 
att behövas för att kunna förse deras medlemskommuner med vatten. 
Vi anser att det är oansvarigt att inte följa experternas rekommendationer i detta ärende 
och anser därför att ärendet borde ha återremitterats för att se över VA-taxan för 2022. 

Täby den 22 november 2021 

Amanda Pethrus 
Miljöpartiet de gröna i Täby 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/273-40 

§ 192 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behöver revidera sin taxa inom 
miljöbalkens område. Revideringen är nödvändig för att ta höjd för kontorets ökade 
hyreskostnader samt för att erhålla en taxa som är jämförbar med grannkommunerna. 

Till följd av att miljöbalksgruppens andel av Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontors interna kostnader minskat föreslås ingen ändring i taxans timavgift. 

Föreslagen taxa innebär smärre justeringar både uppåt och nedåt i de tillsynsavgifter som 
nämnden debiterar verksamheter som bedriver miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskyddsverksamheter. Förändringarna innebär att intäkterna totalt sett kommer öka 
för att täcka den hyreshöjning som nämnden ska bära från och med år 2022. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har behandlat ärendet vid sitt 
sammanträde den 15 juni 2021, § 46. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 147. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Taxa.for tillsyn och prövning inom 
miljöbalkens område, daterad den 4 juni 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa.for prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område ska gälla från den 1 januari 2022 och ersätta tidigare taxa beslutad i Täby 
kommunfullmäktige den 20 maj 2019, § 66. 

Expedieras: 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

(j.
ordf.slgn: ............................... . 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/274-40 

§ 193 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för att framställa sprängmedel. 
Enligt 6 § i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen utöva tillsyn 
över att gällande EU-förordningar följs. Enligt reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd ansvarar nämnden för Täby kommuns uppgifter enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

Rätt att ta ut avgift för tillsynen regleras i 11 § lag (2014:799) om sprängämnes
prekursorer. 

Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddsnämnd har behandlat ärendet vid sitt 
sammanträde den 15 juni 2021, § 4 7. Ett likalydande förslag har skickats till 
kommunfullmäktige i Vaxholms stad. Enligt förslaget ska taxan gälla från och med den 1 

januari 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 148. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny Taxaför tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ny Taxa.för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer ska gälla från den 1 januari 2022. 

Expedieras: 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
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PROTOKOLLTÄBYC, 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/275-49 

§ 194 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Täby kommuns taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen 
behöver revideras. Revideringen gäller den tillsynsavgift som debiteras i tillsynsärenden 
där Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd fattar beslut om att innehavare av 
serveringstillstånd en erinran eller en varning. 

Föreslagen revidering innebär att avgiften höjs från 6 ooo kronor till 10 ooo kronor. 
Höjningen innebär att handläggning inom tillståndsgruppens område helt finansieras av 
taxeintäkter. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har behandlat ärendet den 15 juni 2021, § 

48. Ett likalydande förslag har skickats till kommunfullmäktige i Vaxholms stad. 

Enligt förslaget ska den reviderade taxan gälla från och med den 1 januari 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 149. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Taxa.för prövning och tillsyn av 
serveringstillstånd enligt alkohollagen, daterad den 11 juni 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa.för prövning och tillsyn av 
serveringstillstånd enligt alkohollagen ska gälla från den 1 januari 2022 och 
ersätta tidigare taxa beslutad i Täby kommunfullmäktige den 2 oktober 2017, 

§90. 

Expedieras: 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

. ~ 1ctordf.s1gn:................................ just.sig~ 7 :/....... . 



36 

PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/276-49 

§ 195 Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Taxan för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter behöver 
revideras avseende den tillkommande tillsynsavgift som debiteras i ingripandeärenden 
där Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd fattar beslut om att tilldela 
tillståndsinnehavare en varning. 

Föreslagen revidering innebär att 14 § i nuvarande taxa revideras så att avgiften sätts till 
10 ooo kronor. Höjningen innebär en harmonisering av alkohol- och tobakstaxorna. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har behandlat ärendet den 15 juni 2021, § 

49. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 150. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Taxa.för tillsyn och prövning enligt 
lagen om tobak och liknande produkter, daterad den 15 juni 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa.för tillsyn och prövning enligt lagen om 
tobak och liknande produkter ska gälla från den 1 januari 2022 och ersätta 
tidigare taxa beslutad i Täby kommunfullmäktige den 17 juni 2019, § 82. 

Expedieras: 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/330-04 

§ 196 Budget för revisionen för år 2022 

Enligt kommunallagen ska förslag till budget för revisorernas verksamhet upprättas av 
kommunfullmäktiges presidium före oktober månads utgång. 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att föreslå 1 686 tkr för revision av 
kommunen avseende år 2022. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om budget för 
revisionen och att den ska ingå i kommunstyrelsens budget för 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 

§ 166. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten för kommunens revision till 1 686 
tkr för år 2022 och att den ska ingå i kommunstyrelsens budget för år 2022. 

Expedieras: 

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunens revisorer 

. Q
ordf.s1gn:............................... . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/191-04 

§ 197 Verksamhetsplan 2022 med budget för år 2022 och plan för åren 
2023-2024 

Enligt huvudregeln i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige före 
november månads utgång och kommunstyrelsen ska upprätta budgetförslag före oktober 
månads utgång. Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen 
för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande 
året. Skattesatsen för Täby år 2022 föreslås vara oförändrad på 17,55 %. 

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Den innehåller 
resultatbudget för år 2022 med plan för år 2023- 2024, investeringsplan för år 2022-

2024, vision, inriktningsmål, nämndmål, utvecklingsområden samt taxor och avgifter. 

En försäljningsprocess pågår för att sälja 95 % av aktierna i Täby Miljövärme AB (TMAB). 
Innan försäljningen kan genomföras ska TMAB:s tillgångar och skulder regleras. För att 
finansiera denna reglering föreslås THAB lämna ett aktieägartillskott till TMAB. 

Sedan 1 april 2017 har kommunerna enligt plan- och bygglagen (PBL) rätt att i 
exploateringsavtal ta ut så kallad medfinansieringsersättning i samband med 
investeringar i statlig eller regional infrastruktur, därför föreslås nivåer för 
medfinansieringsersättning för åren 2022 och 2023. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 151. 

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), 
Christer Swaretz (KD) och Eva Pethrus (MP). Därefter följer anföranden enligt 
fullmäktiges ordinarie debattregler. 

Yrkanden 

Under debatten yrkar Hans Ahlgren (L) bifall till kommunstyrelsens förslag. Agneta 
Lundahl Dahlström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhetsplan 
2022 (bilaga 1). Thore Wiberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
verksamhetsplan 2022 (bilaga 2). Eva Pethrus (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas 
förslag till verksamhetsplan 2022 (bilaga 3). Annica Nordgren (C), Christer Swaretz (KD), 
Viktor Noren (M) och Ulf Schyldt (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Steven Jörsäter (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan 
2022. Annica Gryhed (-) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhets
plan 2022 (bilaga 4). 

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

De.finansiella målen,förslag till skattesats och gemensamma beslutssatser 
för nämnder och bolag 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för år 2022 till 17,55 %. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de finansiella målen för åren 2022-

2024, enligt Verksamhetsplan 2022 - Täby kommun daterat den 5 oktober 2021. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att delårsbokslut för år 2022 ska omfatta perioden 
januari till och med juli 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens 
mål ska följas upp och utvärderas i delårsrapport och årsredovisning. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen, nämnderna och 
bolagen att genomföra verksamhetsplanering för verksamheterna enligt 
Verksamhetsplan 2022 - Täby kommun daterat den 5 oktober 2021. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att medfinansieringsersättningen enligt 1 kap. 4 § 14 
st plan- och bygglag (2010:900) ska uppgå till 800 kronor per m2 ljus BTA för år 
2022 och 1 ooo kronor per m2 ljus BTA för år 2023. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att ge Täby Holding AB i uppdrag att tillse att Täby 
Miljövärme AB får det aktieägartillskott som krävs för att bolagets tillgångar och 
skulder ska vara reglerade inför slutförandet av försäljningen av Täby Miljövärme 
AB samt ge i uppdrag till kommunens ombud att rösta i enlighet med fullmäktiges 
beslut vid Täby Holding AB:s bolagsstämma. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Yrkanden och propositioner 

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



40 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Amanda Pethrus (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 
2022. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan 
2022. 

Janne Boman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhetsplan 2022. 

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

Komm.unfullmäktiges beslut 

8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndmål och indikatorer för 
stadsbyggnadsnämndens verksamheter för år 2022. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för stadsbyggnadsnämndens 
verksamheter ska uppgå till netto 239,4 mnkr för år 2022. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att taxor inom stadsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde fastställs för år 2022. 

11. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för stadsbyggnads
nämndens investeringar ska uppgå till 367,4 mnkr för år 2022. 

12. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplan för stadsbyggnads
nämnden år 2023 till 478,3 mnkr och år 2024 till 462,9 mnkr. 

Reservationer 

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

Ledamöterna för Miljöpartiet de gröna 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. 

Lantmäterinämnden 

Komm.unfullmäktiges beslut 

13. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndmål och indikatorer för 
lantmäterinämndens verksamheter för år 2022. 
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14. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för lantmäterinämndens verksamheter 
ska uppgå till netto 1,6 mnkr för år 2022. 

Södra Roslagens mi(jö- och hälsoskyddsnämnd 

Yrkanden och propositioner 

Annica Nordgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Eva Lindau (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhetsplan 2022. 

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

Kommunfullm.äktiges beslut 

15. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndmål och indikatorer för Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamheter för år 2022. 

16. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds verksamheter ska uppgå till netto 6,o mnkr för år 2022. 

17. Kommunfullmäktige beslutar att taxor inom Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds område fastställs för år 2022. 

Reservation 

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

Kultur- och.fritidsnämnden 

Yrkanden och propositioner 

Birgitta Kaasik (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Stefan 
Norell ( C) och Christer Swaretz (KD). 

Camilla Henricsson Bajas (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
verksamhetsplan 2022. 

Angelica Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
verksamhetsplan 2021. 

Kerstin Espman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 
2022. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

18. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndmål och indikatorer för kultur
och fritidsnämndens verksamheter för år 2022. 

19. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter ska uppgå till 182,1 mnkr för år 2022. 

20. Kommunfullmäktige beslutar att avgift för fritidsgårdarna fastställs för år 2022. 

21. Kommunfullmäktige beslutar att terminsavgifter för kulturskoleverksamheten 
fastställs för år 2022. 

22. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för kultur- och 
fritidsnämndens investeringar ska uppgå till 5,7 mnkr för år 2022. 

23. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden år 2023 till 8,4 mnkr och år 2024 till 1,6 mnkr. 

Reservationer 

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

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

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

Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet. 

Socialnämnden 

Yrkanden och propositioner 

Thomas Nilsonne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Rut 
Casselbrant Ludwig (KD) och Lena Kvarnström (C). 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
verksamhetsplan 2022. 

Thore Wiberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan 
2021. 

Kerstin Espman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 
2022. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

24. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndmål och indikatorer för 
socialnämndens verksamheter för år 2022. 

25. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för socialnämndens verksamheter ska 
uppgå till 1 296,6 mnkr för år 2022. 

26. Kommunfullmäktige beslutar att snittkostnad (netto) inom äldreomsorg för 
hemtjänst (per insats), korttidsboende (per dygn) samt vård- och omsorgsboende 
(per årsplats) fastställs för år 2022 enligt Verksamhetsplan 2022- Täby kommun 
daterat den 5 oktober 2021. 

27. Kommunfullmäktige beslutar att snittkostnad (netto) 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 2022 enligt 
Verksamhetsplan 2022- Täby kommun daterat den 5 oktober 2021. 

28. Kommunfullmäktige beslutar att snittkostnad (netto) inom individ- och 
familjeomsorg för försörjningsstöd (per hushåll) fastställs för år 2022 enligt 
Verksamhetsplan 2022- Täby kommun daterat den 5 oktober 2021. 

29. Kommunfullmäktige beslutar att taxor inom socialnämndens område fastställs för 
år 2022. 

30. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för investeringar ska 
uppgå till 16,0 mnkr för år 2022. 

31. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplan för socialnämnden år 
2023 till 4,0 mnkr och år 2024 till 4,0 mnkr. 

Reservationer 

Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet. 

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. 
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Bant- och grundskolenämnden 

Yrkanden och propositioner 

Petter Norrthon (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Benita 
Funke (C). 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
verksamhetsplan 2022. 

Angelica Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
verksamhetsplan 2022. 

Eva Pethrus (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 
2022. Yrkandet biträds av Annica Gryhed ( -). 

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

Komrn.unfullmäktiges beslut 

32. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndmål och indikatorer för barn
och grundskolenämndens verksamheter för år 2022. 

33. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för barn- och grundskolenämndens 
verksamheter ska uppgå till netto 1 596,2 mnkr för år 2022. 

34. Kommunfullmäktige beslutar att snittkostnad (netto) per barn och elev i 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem för år 2022 fastställs enligt Verksamhetsplan 2022- Täby kommun 
daterat den 5 oktober 2021. 

35. Kommunfullmäktige beslutar att taxor och avgifter för förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem fastställs för år 2022. 

36. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för barn- och 
grundskolenämndens investeringar ska uppgå till 8,o mnkr för år 2022. 

37. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplan för barn- och 
grundskolenämnden år 2023 till 8,o mnkr och år 2024 till 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. 

[)
ordf.s1gn:............................... . just.signd.:V ..·........C.
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Yrkanden och propositioner 

Christer Swaretz (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Carl 
Henrik Svenson (M) och Annica Nordgren (C). 

Janne Boman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhetsplan 2022. 

Thore Wiberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan 
2022. 

Eva Pethrus (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 
2022. 

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

Kommun:fullrnäktiges beslut 

38. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndmål och indikatorer för 
gymnasie- och näringslivsnämndens verksamheter för år 2022. 

39. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för gymnasie- och näringslivs
nämndens verksamheter ska uppgå till netto 422,5 mnkr för år 2022. 

40. Kommunfullmäktige beslutar att snittkostnad (netto) per elev i gymnasieskolan 
för år 2022 fastställs enligt Verksamhetsplan 2022- Täby kommun daterat den 5 
oktober 2021. 

41. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för gymnasie- och 
näringslivsnämndens investeringar ska uppgå till 2,2 mnkr för år 2022. 

42. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplan för gymnasie- och 
näringslivsnämnden år 2023 till 2,2 mnkr och år 2024 till 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. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet. 

Över.förmyndarnämnden 

Yrkanden och propositioner 

Stefan Oesman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

43. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndmål och indikatorer för 
överförmyndarnämndens verksamheter för år 2022. 

44. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för överförmyndarnämndens 
verksamheter ska uppgå till netto 4,1 mnkr för år 2022. 

Kommunstyre/sen 

Yrkanden och propositioner 

Erik Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Eva Pethrus (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 
2022. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
verksamhetsplan 2022. 

Thore Wiberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan 
2022. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

45. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndmål och indikatorer för 
kommunstyrelsens verksamheter för år 2022. 

46. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för kommunstyrelsens verksamheter 
ska uppgå till netto 180,8 mnkr för är 2022. 

47. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för kommunstyrelsens 
investeringar ska uppgå till 384,7 mnkr för år 2022. 

48. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplan för kommunstyrelsen 
år 2023 till 466,8 mnkr och år 2024 till 433,7 mnkr. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

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. 

Täbys kommunala bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

49. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndmål och indikatorer för Täbys 
kommunala bolag för år 2022. 

50. Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för Täbys kommunala bolags resultat 
efter finansiella poster fastställs enligt förslag i Verksamhetsplan 2022- Täby 
kommun daterat den 5 oktober 2021. 

51. Kommunfullmäktige beslutar att de koncerngemensamma ägardirektiven för 
Täbys kommunala bolag fastställs för år 2022. 

52. Kommunfullmäktige beslutar att ägardirektiven för Täby Holding AB fastställs för 
år 2022. 

53. Kommunfullmäktige beslutar att ägardirektiven för Täby Fastighets AB fastställs 
för år 2022. 

Finansieringför 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

54. Kommunfullmäktige beslutar att budget för verksamhetens nettokostnader ska 
uppgå till 3 660,9 mnkr år 2022 och finansieras med kommunalskatt. 

55. Kommunfullmäktige beslutar att budget för skatteintäkterna brutto ska uppgår till 
4 495,3 mnkr år 2022. 

56. Kommunfullmäktige beslutar att budget för generella statsbidrag och utjämning 
ska uppgå till 372,9 mnkr år 2022. 

57. Kommunfullmäktige beslutar att budget för finansiella intäkter ska uppgå till 64,2 
mnkr år 2022. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

58. Kommunfullmäktige beslutar att budget för finansiella kostnader ska uppgå till 
35,7 mnkr år 2022. 

59. Kommunfullmäktige beslutar att utdelning från Täby Holding AB ska uppgå till 25 
mnkr år 2022 och att utdelningen kan justeras genom beslut i samband med 
kommunfullmäktiges budgetuppföljning per september och får inte överstiga 
koncernens utdelningsbara egna kapital. 

60. Kommunfullmäktige beslutar att budget för årets resultat år 2022 ska uppgå till 
490,omnkr. 

61. Kommunfullmäktige beslutar att budget för årets resultat efter justering för poster 
av engångskaraktär ska uppgå till 123,8 mnkr år 2022. 

62. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå 
till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. 
Det motsvarar en maximal låneram på 2 885 mnkr enligt budget för är 2022. 

Expedieras: 

Samtliga nämnder i Täby kommun 

Täby Holding AB 

Täby Fastighets AB 

Kommunrevisionen Täby kommun 

(j)
ordf.slgn: .. ............................. . 
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TÄBY ÄR EN BRA KOMMUN 
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Samarbete, solidaritet och (klimat)skifte! 
Vi Socialdemokrater i Täby 
anser att Täby är en bra 
kommun - som kan bättre! 
Här finns mycket att glädjas 
åt i ett boende nära hav, 
sjöar och naturområden och 
med storstadens alla för
delar strax intill. Samtidigt 
vill vi skapa bättre möj
ligheter för människor att 
utvecklas och må bra i Täby. 
Vi fortsätter att arbeta för en 
ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbar kommun 
där invånarnas livskvalitet 
ökar utan att skada miljön. 

FRAMTIDENS 

PERSPEKTIV 
Vi tror på politikens möjlig
heter att förändra och 
förbättra vår tillvaro. 
Ty förändringar behövs! 
Vi har mindre än tio år på 
oss för att ställa om till ett 
klimatneutralt samhälle och 
vi måste öka takten: 
Minimerad bilism, bättre 
kollektivtrafik. 
Positiva attitydförändringar, 
mindre tro på att marknaden 
klarar allt. 
Fler bilpooler och delnings
ekonomi, mindre väntan på 
att teknik löser problemen. 
Tuffare målsättning, skar
pare upphandling, bättre 
erfarenhetsutbyte. 
Vi har rådigheten! 

Janne Boman och Agneta 
Lundahl Dahlström, kommunal
råd (s) i opposition i Täby. 

BARNENS 

PERSPEKTIV 
Vi vet att våra barn och unga 
är framtiden. Ingen förälder 
ska oroa sig över fel val av 
förskola/skola till sitt barn. 
Alla förskolor/skolor ska 
hålla högsta kvalitet. 
Barngrupper och klasser 

ska inte vara större än att 
varje barn blir sett. Alla barn 
ska kunna utvecklas efter 
sin förmåga. 

Stöd ska finnas för den som 
så behöver. Förskola/fritids 
ska erbjuda meningsfull och 
pedagogisk verk-samhet. 
Kultur och aktiv fritid är 
centralt för att unga ska 
växa upp till hela människor. 
Alla ska ha möjlighet till ett 
rikt liv med musik, teater, 
sång, idrott. 

ÄLDRES PERSPEKTIV 
I vårt Täby tänker vi särskilt 
på de äldre som har bidragit 
till att bygga upp hela 
samhället. Alla ska kunna 
åldras i trygghet och vara 
garanterad god hemtjänst 
och gott omsorgboende 
inom Täby kommun. 

Möjlighet till gemenskap och 
en aktiv fritid ska finnas. 
Kommunal hemtjänst ska 
återinföras för att åstad
komma reell valfrihet. 

Hemtjänsten delas i olika 
kommundelar med lokala 
kontor för att minimera tran
sporternas klimatpåverkan. 

De äldres röst tas till vara i 
all planering som sker för 
framtida omsorg. 

3 

ft 



EN RÖD POLITIK MOT N MÅL 
Klimatförändringarna är samhällets uppgift. Det är kommuner, regioner och - inte minst- regeringar 
som ska göra det lättare för oss medborgare att agera klimatriktigt. översvämningar, torka och 
klimatflykting kriser kan inte lämnas till enskilda individer att ta ansvar för. Inte heller kan vi överlämna 
vår framtid till marknaden, den klarar inte av klimatomställningen. 

Den rikaste tiondelen i 
Sverige släpper genom sin 
konsumtion ut sju gånger 
mer än den fattigaste. 

Täby tillhör den rikaste 
delen. Kommunen har 
därmed ett ansvar och kan 
inte skylla på att Täby 
"saknar rådighet" över 
invånarnas utsläpp. 

Den senaste rapporten från 
FN:s klimatpanel IPCC 
(lntergovernmental Panel on 
Climate Change) är kristall
klar; läget för klimatet är akut 
och människan är ansvarig. 

Vi riskerar att passera 1,5-
gradersmålet snabbare än 
beräknat, redan inom 10-20 
år. 

SÅ, NU GÖR VI NÅGOT! 

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

Vi vill att Täby istället för att 
sakna rådighet börjar jobba 
rådigt med klimatfrågan, dvs 
går in och styr inom alla de 
verksamheter som berörs. 

4 

Det handlar om klimatneu
tralt byggande, tex att sluta 
bygga i betong, emissions
fria bilar, skarpa klimatkrav 
vid upphandling etc. 

Vi vill Täby ansluter sig till 
den partipolitiskt obundna 
föreningen Klimatkommu-
nerna för utbyte av 
erfarenheter. 

Det är även dags för ett 
medlemskap i Mälardals
rådet med aktivt inno
vationsarbete inom offentlig 
sektor. 
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EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MAL 

Att minska utsläppen från trafik och transporter är en av 
de absolut största svårigheterna i klimatomställningen. 

I det bilåkande Täby krävs ett gediget informationsarbete för 
att inspirera till beteendeförändringar hos kommunens 
invånare. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är det 
mest miljösmarta sättet för att transportera människor i en 
tätbefolkad storstadsregion. 

Biodrivmedel, fler laddstolpar, elfordon och framtida 
innovationer ska bidra till att utsläppen försvinner, eller åtmin
stone minskar rejält per kilometer. 

Men samtidigt ökar trafiken. 

MÅNGA ÅTGÄRDER 
Vi måste vi satsa på en stor 
mängd skilda åtgärder; en 
utökad, trygg och bekväm 
kollektivtrafik, effektiva 
cykelstråk, funktionell snö
roJnmg av gång- och 
cykelvägar, kollektiv sjö
trafik, hemtjänstzoner som 
reducerar resandet i kom-
munen (och förbättrar 
personalens arbetsmiljö) 
och en trafikplanering med 
fokus på klimatet och med 
mätbara mål. 

T-BANA NÖDVÄNDIG 
Tunnelbanan till Arninge 
resecentrum är en viktig 
faktor i klimatarbetet. Täby 
behöver också stärka sina 
regionala tvärkommunika
tioner och utöka den lokala 
och mellankommunala 
busstrafiken. 
En framkomlighetsstrategi 
för kommunen har länge 
varit på gång, men ej 
fullföljts. Där ska mål finnas 
för transportsystemet. 

Ett ökat kollektivt resande 
innebär att invånarna lätt 
ska kunna ta sig till buss/ 
tågstationer. Fler infarts
parkeringar måste till. 

CYKELN EN LÖSNING 
Allt fler väljer cykeln till 
jobbet eller för att lämna 
barnen i förskola och skola. 
Vägarna måste bli säkrare, 
framför allt vid trafikkors
ningar. 

Vi vill kunna garantera 
eleverna en säker skolväg. 
Täbys skolvägsprojekt 
måste fullföljas. Arbets
givare bör kunna erbjuda 
cyklande dusch/ombyte och 
att förvara cykeln säkert. 

TUFF UPPHANDLING 
Genom en klimat- och miljö
inriktad upphandling kan 
tuffa krav ställas på gemen
samma kommunala nyttig
heter såsom datorer, livs
medel och transporter. 

Här krävs politisk vilja. 
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DET HÄR VILL VI: 

Utökad kollektivtrafik ger 
alternativ till bilen. 

T-banan behövs till 
Arninge resecentrum. 

Nya bilpooler underlättas 
med kommunalt stöd. 

Den cirkulära ekonomin -
ett kretslopp som 
använder lite av jordens 
resurser - kräver politiskt 
engagemang. 

Trafikplaneringen ska 
fokusera på klimatmålen. 

Bostäder ska uppföras 
med tydliga klimatkrav, 
formulerade av kommu
nens politiska ledning. 

Ökat byggande i trä ger 
tydliga miljövinster. 

Egen kommunal klimatråd
givning. 

Ny strategi ska ge klimat
neutralitet nära noll 2030. 

Det är bråttom! 

J- )s 



Kommunstyrelsen: 

I Täby finns det plats för alla! 
I vårt Täby ska det finnas plats för alla. Unga ska kunna flytta 
hemifrån, till en egen bostad inom kommunen. Äldre ska kunna 
bosätta sig i ett mer lättskött hem. Nyanlända ska beredas plats 
och bostäder ska kunna erbjudas med olika upplåtelseformer. 

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

Täby måste ta fram en lång
siktig bostadsförsörjnings
plan. 

Vi avsätter medel för 
projektstart för ett kommu
nalt bostadsbolag. 

TUFFA KRAV 

GER VALUTA 
Täbys upphandling är ett 
viktigt verktyg för social, 
ekonomisk och framför allt 
ekologisk hållbarhet. I upp
handlingen ska också 
krävas att svenska kollektiv
avtalsliknande villkor ska 
gälla. Det inkluderar även 
underleverantörer. 

HELTID ÄR NORM 
Kommunen ska vara en 
föregångare vad gäller 
heltidsarbete som norm. Det 
är endast i undantagsfall 
som timanställning ska 
användas. Det är främst 
kvinnor som arbetar deltid 
och det handlar om jäm
likhet mellan könen. 

GRANNSAMVERKAN 
Kommunens projekt med 
kommunvakter har ingen 
brottsförebyggande effekt. 
Vi vill använda pengarna till 
utökad grannsamverkan. 

STOPPA SLÖSERIET 
Vi tror på en sund 
kommunal ekonomi. I Täby 
råder idag en slags ide om 
att kommunen får bättre 
kvalitet inom de skattefinan
sierade verksamheterna om 
man betalar ut bonus till 
entreprenörerna för att de 
utför uppdraget i enlighet 
med upphandlingen! Vi ser 
det inom äldre-omsorgen, 
hemtjänsten och skola. 
Snart även inom LSS. 

Är det verkligen rimligt att 
använda våra skattemedel 
för verksamheter som vi 
redan betalar för? Ingen 
forskning visar på bättre 
kvalitet med bonuspeng. 
Utförare inom skola, vård 
och omsorg ska förse Täby 
med högt kvalitativa resultat 
- utan extra pengar. 

'En dom i Förvaltnings
domstolen ger Socialdemo
kraterna i Täby rätt i vår 
överklagan av kvalitets
pengen i skolan. 

Den strider mot skollagen. 
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FÄRRE KONSULTER 

MER EFFEKTIVITET 
Specifik kompetens lär alltid 
behövas, men kontinuitet 
och effektivitet blir bättre 
med ett minskat antal 
konsulter. Egen personal 
ska i större omfattning an
ställas. Arets kostnad för 
konsulter bör synas i kom
munens årsredovisning, 
som särskilt personalbok
slut. Arbetsmiljön, fysisk och 
psykosocial, ska hålla hög 
kvalitet. Löner och arbets
villkor ska vara konkurrens
kraftiga. Goda möjligheter till 
kompetensutveckling gör 
Täby till en bra arbetsgivare. 
Ledarskapet är viktigt, i fråga 
om personalomsättning. 

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 möjligheten. 

Vi satsar extra på ungdoms
jobben; alltså inte enbart 
sommarjobb. Samverkan 
mellan kommun och 
näringsliv är förutsättning. 

Vi ser med stor oro på att 
drogerna ökar bland ungdo
mar i Täby. Kommunens 
råd Trygg i Täby har en 
viktig funktion i det drog- och 
brottsförebyggande arbetet. 

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 självklart uppmärk
sammas när beslut planeras 
och fattas. 

VÄGLEDNING FÖR 

KONSUMENTER 
Många har idag svårt att 
förstå och tolka olika avtal 
som krävas för banklån, 
boende etc. Det är också 
knepigt att veta vilka 
rättigheter man har som 
konsument. Rådgivning 
behövs och behovet har ökat 
under åren med alla nya 
tjänster som tillkommit. 

Vi vill förhindra att människor 
hamnar i skuldsättning! En 
tjänst som konsument
vägledare bör kunna delas 
mellan nordostkommuner. 

REELL VALFRIHET 
Mångfalden av utförare inom 
kommunen är viktig. Täby 
måste dock bedriva egen 
verksamhet inom alla 
områden, för att uppnå reell 
valfrihet. Den egna verk
samheten ska ständigt ut
vecklas och förbättras. 

EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MAL 

DETTA VILL VI I 

TÄBY 

KOMMUNSTYRELSE: 

Täby ska stoppa sitt 
slöseri med skatte-
pengar! Det handlar 
bland annat om extra
pengar till skolor och 
elever som redan är 
framgångsrika. 

Det handlar också om 
kapitalförstöring genom 
eftersatt underhåll av 
kommunens fastigheter. 

Kvalitetspengarna som 
har införts inom äldre
omsorgen och skolan -
och som nu också ska 
omfatta för maten i d_en 
kommunala verksamhe
ten - är också ett tecken 
på slöseri med skatte
medel. 

Utförare inom skola, vård 
och omsorg ska utföra 
överenskomna uppdrag -
utan extra pengar. 

Reell valfrihet kräver 
kommunal verksamhet i 
egen regi. 

Täby ska snarast ta fram 
en miljö- och klimatinrik
tad upphandlingspolicy 
som stöd för de tuffa 
klimatkrav som måste 
ställas. 

Täby ska miljöcertifieras 
enligt ISO 14001. 
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Stadsbyggnadsnämnden: 

Klimatneutralt byggande 

kräver politisk vilja... 
Täby behöver fler hyresrätter. De flesta bostäder är idag 
bostadsrätter, radhus och villor, men det finns ett växande 
intresse för hyresrätter av olika storlek och till rimlig hyra. 

Täbys unga ska kunna bo 
kvar, nya ungdomar ska 
kunna flytta in. Många äldre 
vill sälja villan och bo 
bekvämt och billigt. Kom
munens näringsliv och egna 
verksamheter ska kunna 
rekrytera personal som 
också bor i Täby. 
Vårt mål är att 30 procent av 
all nyproduktion ska upp
låtas med hyresrätt, en del 
som ungdomsbostäder och 
studentbostäder. 

KOMMUNALT 

BOSTADSBOLAG 
För att få fler hyresrätter vill 
vi att kommunen åter bildar 
ett eget bostadsbolag och en 
kommunal bostadsförmed
ling. Kommunen bör också 
kunna upplåta sin mark med 
tomträtt eller sälja till entre
prenörer som bygger bra 
bostäder till låg boende
kostnad och tuffa miljökrav. 

IDEBURET BYGGANDE 
Behov finns av att bygga 
kollektivhus; ett boende med 
egen lägenhet och gemen
samma funktioner som gör 
det ekonomiskt och miljö
vänligt. Det kan ske genom 
särskild markanvisning. 

Generationsboende ska 
uppmuntras. Redan i plane
ringen ska bostäder göras 
flexibla med additionslägen
heter. Där ska finnas plats 
för tonåring eller hyresgäst. 

NYA OMRÅDEN I TRÄ 
Det pågående bygget i bland 
annat Täby Park ger kom
munen tillfälle att bygga nya 
stadsdelar med framsynt 
och nyskapande arkitektur. 
Flerbostadshus i trä är en 
naturlig utveckling. Offent
liga byggnader kan med 
fördel byggas i trä. Ett bra 
exempel är Brinkskolan. 
Här gäller det att kommunen 
trycker på och samarbetar 
med andra kommuner. Citat 
från en entreprenör: "Bygg
branschen ställer inte om till 
trä för ett enstaka hus ... " 
Tydliga klimatkrav ska 
ställas vid upphandling och 
kommunen ska använda sig 
av planmonopolet. Arkitek
turprogrammet bör komplet
teras med barnperspektiv 
och hållbarhetskrav. Ska 
Täby återta en tätplats som 
miljökommun krävs att vi 
vågar vara innovativa, lär av 
andra och prövar nya 
lösningar. 
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CIRKULÄR EKONOMI 
Planering för framtidens 
byggande ska ske med 
cirkulärt tänkande och 
genom olika former av 
delningsekonomi. Den 
cirkulära ekonomin handlar 
bland annat om att öka 
materialåtervinningen och 
reducera byggavfallet. 
Delningsekonomi innebär att 
man delar och hyr i stället för 
att köpa. Bil- och cykelpooler 
är uttryck för en delnings
ekonomi liksom samåkning 
och kollektivt ägande av 
större verktyg och maskiner. 

ÄLDREVÄNLIG STAD 
Vid allt nybygge ska särskild 
hänsyn tas till barns och 
äldres behov. Ett samhälle 
byggt för barn och äldre blir 
ett bra samhälle för alla! 
Vi vill att Täby deltar i 
WHO:s nätverk "Äldrevän
liga städer" som ger erfaren
hetsutbyte med andra 
städer. Offentliga platser ska 
vara tillgängliga för unga och 
gamla. Utformningen av 
utomhusmiljöerna är viktig. 
Viktigt är också att 
Kommunala Pensionärs-
rådet (KPR) får ge syn
punkter på byggplanerna. 

BEVARA KOMPETENS 
Täbys utbyggnad ställer 
höga krav på resurser och 
kompetens. I Aktuell Håll
barhets senaste koll har 
Täby backat tio placeringar, 
från 21 till 31 plats. Ännu en 
tjänst till måste tillföras sam
hällsutvecklingskontoret. 

BARNS PERSPEKTIV 
Skolor, förskolor, äldre
boenden och idrottsan
läggningar ska tidigt finnas 
med i planeringen. Barn ska 
kunna leka nära bostaden i 
frisk luft med viss bevarad 
naturmark. 
Barnkonsekvensanalys ska 
genomföras i alla bygg
projekt. Många av Täbys 
skolor/förskolor har små och 
dåligt utformade skolgårdar. 
En särskild utredning måste 
ta fram riktlinjer och åtgärder 
för skolgårdarnas utform
ning, tillgänglighet och 
säkerhet. Boverkets rekom
mendationer ska följas. 

CENTRUM FÖR 

KULTUR OCH IDROTT 
Detaljplanerna för Ava
Tibble triangeln är lagda på 
is. Vi vill att alternativa 
förslag snarast tas fram för 
området, särskilt vad gäller 
skolor och kultur- och idrotts
anläggningar. 
Ett Sience Park är fort
farande aktuellt. Kopplingen 
till högskolorna i Stockholm 
borde vara en viktig fråga för 
kommunen. 

VI VÄRNAR MILJÖN 
Ett miljöcertifieringsprogram 
är nödvändigt för arbetet 
med klimatomställningen 
inom ramen för Agenda 
2030. I programmet kan ingå 
passivhus, gröna tak, stads
odling, solceller och annan 
modern miljöteknik. 

RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

Stadsodlingar är numera 
populära och särskilt viktiga 
för boende i flerbostadshus. 
Odlingarna ger människor 
ny kunskap om maten de 
äter och om vikten av bio
logisk mångfald. De väcker 
intresse för miljöfrågor. 
Vi vill etablera stadsodlingar 
på ett flertal områden i Täby. 
I begreppet inkluderas kolo
nilotter, gemensamma träd
gårdar, takträdgård, urbana 
växthus och fruktlundar. 

UNDERHÅLL MED 

KLIMATASPEKT 
Kommunens fastigheter har 
stort behov av underhåll, 
vilket kräver betydande 
investeringar. I underhålls
planen ska ingå all ny kun
skap i hållbarhetsfrågan. 

LOKALT CENTRUM 
Att utveckla Täbys lokala 
stadsdelscentra gynnar 
kommunens invånare. En 
fungerande lokal service 
minimerar bilåkandet och 
lokala näringsidkare utanför 
Täby centrum gagnas. 

VIKTIGARE VATTEN 
Vattenfrågorna är gräns
överskridande och kräver 
samarbete. Täby ingår i 
Norrvatten som ger oss 
dricksvatten. Kommunen 
ansvarar för klimatanpass
ningen och dricksvattnets 
kvalitet, vilket kan ge mål
konflikter. En hållbar VA
försörjningsplan måste tas 
fram. 
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RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

SKYDDSVÄRD NATUR 
Täbys sjöar och vattendrag 
har problem med 
övergödning, 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 gäller också Täbys 
odlingslandskap med betes
hagar och åkerholmar. De är 
skyddsvärda och väsentliga 
för den biologiska mång
falden. 

EN STRATEGI 

FÖR TRAFIKEN 
En framkomlighetsstrategi 

Vallentunasjön ska nu renas med hjälp av slamsugning. Det nya 
projektet studeras på bilden av (från vänster) Janne Boman och Agneta 
Lundahl Dahlström, kommunalråd från Täby och oppositionsrådet Jerri 
Bergström från Vallentuna. 

En promenadstig runt Vallentunasjön är också på gång, men har tyvärr 
försenats. Samråd pågår med fastighetsägare och företrädare för 
Vallentuna kommun. 

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

Transporterna står för en 
betydande del av koldioxid
utsläppen, så det är ange
läget att utredningen slut
förs. 

Ska vi klara klimatom
ställningen enligt Agenda 
2030 är det nödvändigt att 
bilåkandet minskar. 

Det förutsätter att kollektiv
trafiken förbättras. Attityd
förändringar uppmuntras 
genom kommunala kommu
n ikationsinsatser. 

En utveckling av infarts
parkeringar är nödvändig. 
Trafiken ut från Skarpäng 
är särskilt bekymmersam. 

FLER LADDSTOLPAR 
Laddstolpar behövs för be
sökande i Täby. Kommunen 
ska underlätta för bostads
rätts/hyresgästföreningar att 
sätta upp laddstolpar. 

EN LÖSNING: CYKELN! 
Allt fler väljer att cykla till 
jobbet eller lämna barnen på 
skola eller förskola. Vägen 
till och från skolan måste 
vara säker, framför allt vid 
trafikkorsningar. 
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Täbys skolvägsprojekt ska 
fullföljas. Vi vill garantera 
eleverna säkra skolvägar. 
Arbetsgivare bör erbjuda de 
cyklande dusch och plats för 
klädombyte. Det ska också 
gå att förvara cykeln säkert. 
er säkra cykelparkeringar. 

Förslag för eykelstråk: 

Bredden anpassas för 
cyklister i olika hastigheter. 
De ska kunna mötas/köra om 
på ett trafiksäkert sätt. 

Separera fotgängare och 
cyklister. 

Sidohinder och skiljeremsa 
ska finnas mellan cykelbana 
och motortrafik. 
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DETTA VILL VI I TÄBY STADSBYGGNADSNÄMND: 

Minst 30 procent av nyproduktionen av bostäder ska bestå av 
hyreslägenheter i flerbostadshus, till rimlig hyra. 
Täby ska uppmuntra kooperativt och ideburet byggande. 

Av alla nyproducerade flerbostadshus och offentliga 
byggnader ska minst 25 procent vara av trä. 

Täbys arkitekturprogram ska inkludera hållbarhets- och barn
perspektiv, i enlighet med barnkonventionen. 
Satsa på en framsynt och nyskapande arkitektur. 

Samhällsutvecklingskontoret ska tillföras en tjänst för Täbys 
miljö- och hållbarhetsarbete. 

Den cirkulära ekonomin måste utvecklas. 
Stadsodlingar och fruktlundar bör etableras på ett flertal 
områden i Täby. 

En åtgärdsplan främjar cyklingen till och från arbete, skola 
och fritidsaktiviteter. En gång- och cykelväg krävs mellan 
Broby gård och Såstaholm. 

En snabb utveckling och vitalisering av lokala stadsdelcentra. 

Förbättrad trafiksäkerhet inom kommunen. I all planering ska 
fokus ligga på äldres och barns möjligheter att förflytta sig, 
inte minst på vägar där trottoarer saknas. Effektiv snöröjning 
underlättar för rullatorer och barnvagnar. 

Täby behöver snarast en plan för sin hållbara VA-försörjning. 

Promenadstigen runt Vallentunasjön ska förverkligas. 

Ett minimerat bilåkande inom Täby kräver en kommuni
kationsplan. 

Framkomlighetsplanen för Täby ska fokusera på klimatet. 

En positiv utveckling av el- och hybridbilar innebär att fler 
laddstolpar behövs på strategiska platser i kommunen. 

Kommunen ska skapa förutsättningar för nya 
infartsparkeringar. 
Trafikbullret från de stora vägarna, Täbyvägen, Stock
holmsvägen, Vikingavägen och Bergtorpsvägen, är ett 
allvarligt problem. Kommunens program för bullerskydd är 
från 2009. Det måste snarast uppdateras. 

HOPPETS FÖRSKOLA 

Göteborgs stadsfullmäktige 
tog år 2017 det politiska 
beslutet att bygga en fossilfri 
förskola. Uppdraget omfattar 
alla material och produkter i 
en byggnad och all transport 
och tillverkning. 

En minimerad klimatpåver
ska visa att projektet är möj
ligt - och driva på branschen 
att ta fram nya fossilfria 
material och processer. 
Initiativet är en del av 
Göteborgs arbete med att 
ställa om till en ekologiskt 
hållbar stad. I strategin ingår 
bland annat: 

-agera som föregångare 
-skapa förutsättningar för att 
leva hållbart 
-driva på utvecklingen av 
cirkulär ekonomi. 

Täby är en tiondel av 
Göteborg, sett till folk
mängden (70 000 inv. mot 
700 000). Sett till klimat
arbetet ligger vi långt efter. 

Täby, med ambitionen att nå 
tio-i-topp bland landets 
miljökommuner, bör lyssna 
och lära. Det handlar om 
politisk vilja. Att ligga främst 
betyder att våga gå före. 

När kan vi hoppas på en 
Hoppets byggnad i Täby? 
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SRMH: 

Klimatomst ällningen 

- en uppgift för alla! 
Svensk klimatpolitik kan inte längre 
vara en höger eller vänsterfråga. Det 
är nu akut bråttom och de åtgärder 
som ska göras måste vara ge
mensamma och långtgående. 

Täby kommuns klimatpolitik bör därför 
vara samstämmig. Vi kan inte, i vårt 
fullmäktige, fortsätta att diskutera om 
människan är ansvarig för planetens 
uppvärmning (vilket tyvärr en del partier 
gör). Vi kan inte heller vänta på att vår 
svenska spetskompetens och våra 
innovationer ska lösa problemen åt oss. 

Som det Klimatpolitiska rådet säger: Det 
är inte tekniken utan politiken som 
saknas! 

Eller mer specifikt: det är en 
samstämmig politik som 
behövs för att minska 
utsläppen från våra 
transporter med minst 70 
procent mellan 2010 och 
2030. 

FÖRÄNDRA BETEENDE 

En genomsnittlig Täbybo 
lever idag som om han/hon 
har fyra jordklot till sitt 
förfogande. Det är uppen
bart att här krävs beteende
föränd ringar. Kommunen 
har fortsatt höga ambitioner 
vad gäller sitt klimat- och 
miljöarbete. Det är bra. Trots 
att vi har halkat efter på 
senare tid, enligt Aktuell 
Hållbarhets lista, ska vi 
fortsätta att sträva efter en 
plats på tio-i-topp bland 
landets kommuner. 

EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MAL 

Ett spirande hopp om en framtid också för barnbarnen ... 

Vi ska också bli en av de 
första kommunerna som 
integrerar översikts- och 
hållbarhetsplanen med 
Agenda 2030. 

POLITISK VILJA? 

Problemet är att det tar tid. 
Långsamheten tolkar vi som 
att politisk vilja saknas. 

Socialdemokraterna har i 
interpellationer frågat varför 
Täby inte deltar i det 
erfarenhetsutbyte som på
går runtom i Sverige och i 
världen. 
Vi har i motioner föreslagit 
att Täby ska ansluta sig till 
den opolitiska föreningen 
Klimatkommunerna och 
också bli medlem i det 
europeiska borgmästar
avtalet för klimat och energi. 

Vi vill låta miljöcertifiera 
Täby kommun och använda 
Uppsala kommun som 
förebild för att bygga nätverk 
och skapa ett klimat
protokoll. 

Vi vill bidra till att trafiken 
minskar och elektrifieringen 
påskyndas och vi tycker att 
högre drivmedelspriser är en 
god drivkraft. 

HJULET PÅ NYTT? 
Så 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? 

* 
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KLIMATRÅDGIVARE 

ÄNNU EN GÅNG... 
I budgeten för 2022 avsätter 
vi nu 1 000 000 kronor för en 
utökad informationssatsning 
kring klimat och miljö. Vi vill 
- återigen - anställa en 
kommunal klimatrådgivare. 
Rådgivaren ska kostnadsfritt 
hjälpa våra invånare att 
minska sin energianvänd
ning och öka politikers och 
tjänstemäns engagemang. 
Rådgivaren ska också bidra 
till att fördjupa demokratin 
genom folkbildning och pe
dagogiska insatser. Rådgiv
ningen kan finansieras med 
hjälp av Energimyndigheten. 

BARA ÅTTA ÅR KVAR 
Ett första steg i en sam
stämmig klimatpolitik för 
Täby kan vara att anta en ny 
strategi för när kommunens 
utsläpp är lika med noll: 

Klimatneutralitet år 2030 
för egen verksamhet och 
2040 för hela kommunen. 

TRYGG MAT 
Kommuner med höga krav 
på ekologisk mat har sina 
medborgare med sig. Det 
visar en enkät från orga
nisationen Krav. Två av tre 
medborgare anser att kom
muner ska ställa krav på 
ekologiska livsmedel. Vi vill 
att Täby senast år 2022 når 
minst 50 procent närpro
ducerat och ekologiskt 
upphandlad mat. 

Det innebär färre transporter 
och lägre utsläpp i klimat
omställningen. 

BÄSTA VERKTYGET 
Den offentliga upphand
lingen omsätter en femtedel 
av svensk BNP. Den har stor 
betydelse för hur effektiv vår 
klimatomställning blir. 
Fortfarande är dock krav på 
innovativa lösningar och 
klimatnytta inte en självklar 
del av offentlig upphandling. 
Klimatkraven tycks mer eller 
mindre obefintliga. Så kan vi 
inte fortsätta! 
Täby kan genom klimatkrav i 
upphandlingen minska ut
släppen rejält - något kom
munen ofta påstår sig icke 
äga rådighet över. 

VIKTIGT KRETSLOPP 
Den cirkulära ekonomin, 
alltså ett kretsloppssamhälle 
istället för som tidigare en 
köp-och-släng-attityd, är ett 
sätt att minska onödig 
produktion och konsumtion. 

FARLIGA KEMIKALIER 
Coronapandemin har på
verkat miljökontorets kon
troller inom hälsoskyddet. 
Flera inspektioner har fått 
ställas in, vilket också gav 
lägre intäkter. Resursbristen 
ska dock inte hindra kontroll 
av hälsovådliga ämnen i 
offentliga miljöer där barn 
och ungdomar vistas. Vi 
återkommer med krav på en 
tjänst, för förebyggande ar
bete i kemikaliehantering. 

DETTA VILL VI I 

SRMH: 

Täby kommuns utsläpp 
ska vara nära noll år 2030! 

Täby behöver en tydligt 
miljöinriktad inköps- och 
upphandlingspolicy. 

Kommunens offentliga upp
handling ska genom
gående ske med skarpa 
klimatkrav, vilket kräver ett 
politiskt ansvarstagande 
med intresse och kunskap. 

Täby behöver en energi
och klimatrådgivare för att 
hjälpa invånarna att agera 
klimatsmart. Rådgivaren 
ska också bidra till kom
munens interna miljö- och 
klimatarbete samt vara en 
viktig faktor i de peda
gogiska insatser som krävs 
för attitydförändringar. 

Täby ska ansluta sig till 
Klimatkommunerna för ut
byte av erfarenheter. 

Täby ska miljöcertifieras. 

Det förebyggande arbetet 
inom främst kemikalie
hanteringen kräver ytter
ligare en inspektörstjänst. 

Täbys miljöprogram ska ha 
kvantifierbara mål. Målen 
ska anges med basvärde 
och årtal, så att kommun
invånarna kan följa arbetet. 

Strandskyddet måste 
bevaras. Dispenser från 
skyddslagstiftningen får 
endast ges yttersta 
undantagsfall. 

Minst hälften av den mat 
som Täby upphandlar ska 
vara ekologisk och när
producerad. 

13 



EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

KULTUR- OCH FRITIDSNÅMNDEN: 

Valfrihet innebär även 

kommunala alternativ! 

Vi har under så många år sett hur 
nedskärningar och privatiseringar avlöst 
varandra i Täby. 

Nu får det vara nog med de 
utförsäljningar och utläggningar på 
privata aktörer som kommunledningen 
driver igenom. Handlingar som de 
senare avsäger sig ansvaret för, med 
motivering att kommunen inte kan gå in 
och styra den privata driften! 

Nu vill vi att den rådigheten återgår till att bli 
ett kommunalt ansvar! Det är dags för Täbys 
kommunledning att ta ansvar och satsa på 
att utveckla fritidsverksamhet och kultur till 
det medborgarna vill ha. 

Vi Socialdemokrater anser att idrott och 
kultur ska vara 91Självklar tillgänglighet i 

Rönningesjöns bryggor och hopptorn är populära platser 
på fritiden. 

Täby saknar idag anlägg Det finns även stor efter AKTIVITETSARENA 
ningar för flera av kom frågan på en fotbollsplan De ska ha en given arena, 
munens stora och fram inomhus. Den tänkta plan eller hall att kunna 
gångsrika föreningar. De innehallen i Hägernäs blev aktivera sig på, träffa 
satsningar som görs i ju i stället en utomhusplan. kompisar och umgås på ett 
alliansens budget för tryggt och säkert sätt. 
2022-2025 innehåller mest Det är inte rimligt att ideella 
upprustning av eftersatt organisationer ska belastas Vi ska inte behöva stånga 
underhåll, redan beslutade ekonomiskt för varje oss blodiga för att få 
projekt samt utredningar! satsning som görs inom schyssta gräsplaner att lira 

idrotten. Är det något som boll på. Vi ska inte behöva 

TREDJE ISHALL Täbyborna får igen pengar tjata för att få några 

Vi behöver en tredje ishall. 
Var den ska finnas måste 
skyndsamt utredas. 

på är det att satsa på en 
innehållsrik och menings
full fritid för våra unga. 

timmars extra 
barnen i ishallen. 

istid till 
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NOLLTAXA! 
Det är en viktig princip - av 
bland annat folkhälsoskäl -
att kommunens .lokaleroch 
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 
vara fysiskt aktiva. En an
läggningsplan ska baseras 
på de satsningar som ska 
göras - inte på eftersatt 
underhåll eller sånt som 
redan är genomfört! 

KONST ÄR VIKTIGT 
Med konst och kultur kan vi 
skapa ett rikt samhälle och 
en meningsfull fritid för 
Täbys invånare. 

Kulturen har fler betydelse
fulla roller: 
att spegla den tid vi lever i, 
att låta oss förstå egna och 
andras känslor/upplevelser, 
att förmedla spännande be
rättelser 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. 

DETTA VILL VI I TÄBY KULTUR/FRITIDSNÄMND: 

Deltagaravgiften i kulturskolan sänks med 50 procent. 

Individuell kommunal musikundervisning återinförs. 

Fältassistenter med ansvar för nattvandringar ska åter
inrättas under 2022. 

Nolltaxa för barn och ungdomsidrott. 

Täby ska snarast utreda var i kommunen det är lämpligt 
att bygga en tredje ishall och en inomhushall för fotboll. 

Biblioteken ska vara mer tillgängliga och finnas i fler 
stadsdelar. Biblioteket i Hägernäs ska flytta till Hägernäs 
centrum. 

Granulatet i kommunens konstgräsplaner ska vara 100 
procent växtbaserat, nedbrytbart och återvinningsbart. 

Kultur-och fritidsnämnden ska delas i två nämnder. 

Större samverkan med övriga nordostkommuner om 
byggen av hallar och planer. 

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 är 
vansinnigt. Det är 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. 

Barn ska inte behöva avstå 
att lära sig spela instrument 
för att det är för dyrt! 

ERFARENHET GER 

KUNSKAP 
Tillgång till bra lärare i 
kulturskolan är en grund
princip. Där vill vi se såväl 
kommunala som privata 
aktörer. 
En kommun som bedriver en 
egen verksamhet inom ett 
område blir också bättre på 
att ställa krav upp
handlingen. 
Att satsa på kultur och fritid 
är att investera i friska och 
aktiva medborgare. Det bi
drar till samhällsutveckling 
och fler nya jobb. Tillgång 
ska dock inte vara ett hinder, 
här spelar politiken en viktig 
roll. 
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FRI FRÅN KOMMERS 
Bibliotekens verksamhet 
ska vara kostnadsfri för 
medborgarna. Principen 
gäller naturligtvis i första 
hand utlåning av böcker och 
andra medier, men verk
samheten ska också utgöra 
frizon från kommersialism. 
Biblioteken ska vara mo
derna, utvecklingsbara och 
locka nya besökare. De 
ska erbjuda möten med 
nya medier och kulturer. 
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. 

CENTRUMBIBLIOTEK 
Vi stödjer det medborgar
initiativ som har tagits i 
Hägernäs, där bostads
rättsförening och näringsliv 
kräver att biblioteket ska 
flyttas från skolan till en 
större och mer tillgänglig 
lokal i Hägernäs centrum. 
Vi förstår inte oviljan hos 
alliansen att flytta bibliote
ket. Än mindre förstår vi hur 
det på två år kan byggas 
två bibliotek i Näsby Park? 
Verksamheten i Täbys 
samtliga bibliotek måste 
utökas med fokus på barn 
och ungdomar. Möjlighet 
att studera kräver väl 
utrustade stadsdelsbib
liotek. Alla ska kunna 
börja eller fortsätta att 
bedriva studier, oavsett 
förutsättningar. 

GENERÖS ÖPPETTID 

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

För oss är det självklart att 
planera för nya fritidsgårdar, 
med fritidsledare och fritids
assistenter, när Täby växer. 
Vår ide är att samma lokaler 
kan användas för både ung
domar och äldre. De äldre 
saknar också mötesplatser. 

Vi får aldrig glömma att 
fritidsgårdarnas viktigaste 
syfte är att motverka utan
förskap och ensamhet. 

DELAD NÄMND 
Vi vill att kultur- och fritids
nämnden delas i två olika 
nämnder. Fritidsnämnden 
ska ha ansvar för fritids
frågorna och stödja före
ningars och organisationers 
fritidsverksamhet. 
Kulturnämnden ska ha 
ansvar för bibliotek, 
kulturskola och annan 
kulturverksamhet och stödja 
föreningars och orga
nisationers kulturarbete. 

FLER "FÄLTISAR" 
Vi avsätter resurser för två 
fältassistenttjänster för den 
nattvandring som tidigare 
så positivt har utmärkt 
Täby. De hade värdefull 
kunskap om ungdomarna, 
som i sin tur tyckte att 
"fältisarna" var pålitliga 
vuxna. Att återinrätta dessa 
tjänster ger betydligt bättre 
nytta än att betala idrotts
föreningar som nattvandrar 
eller anställa kommun
vakter som saknar kunskap 
om de unga. 2014 flyttades 
tjänsterna till socialnämn
den, som fältsekreterare. 

HÅLLBART GRANULAT 
Täbys konstgräsplaner ska 
ha ett miljövänligt granulat. 
Idag används granulat som 
ger stora miljörisker. Vi vill 
att kommunen övergår till 
ett helt växtbaserat, ned
brytbart och återvinnings
bart granulat. Det ska upp
fylla kraven hos EU:s kemi
kalieförordning REACH. 
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Socialnämnden: 

En klimatanpassad, trygg 

omsorg med hög kvalitet! 
I vårt Täby råder jämställdhet och solidaritet med högt uppsatta mål för klimatarbete och 
kvalitet, inom de tjänster som socialnämnden utför. Kvalitetsmålen granskas av kommunen 
utifrån den enskildes behov och tillsammans med verksamheterna av särskild personal. All 
personal har adekvat utbildning för sina tjänster och de erbjuds heltid som norm. All 
verksamhet sker huvudsakligen i kommunal regi, enskild verksamhet är ett komplement till 
den kommunala. 

I vårt Täby har medborgarna möjlighet att påverka sin vardag. De äldres röst tas till vara vid 
all framtida planering. Alla beslut sker utifrån ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv, allt ifrån 
personalförsörjning till ägande av verksamheternas fastigheter. 

UTBILDNING OCH Omsorgen ska utföras på ett 

KONTINUITET professionellt sätt och med 

All omsorgspersonal ska ha 
formell utbildning anpassad 
för sin anställning, helt enligt 
Coronakommissionens re
kommendationer. Vidare
utbildning av olika slag 
tillgodoses för att höja 
kompetensen. 

den enskildes behov i fokus. 
Maten ska vara anpassad 
för äldre människors behov, 
med rätt näring och helst 
ekologisk/närproducerad, 
och tillagad i kommunen. 
Kommunens klimatrådgiva
re ger information om hur 
processen görs klimatsmart. Foto: Täby kommun 

Heltid (100 procent) ska vara 

GRANSKA OMSORGEN 
Med tanke på pandemin 
som totalt blottat bristerna i 
landets äldreomsorg, är 
kraven synnerligen stora på 
de kvalitetshöjande insatser 
som måste göras. Gransk

Vi kallar det "Deltagande 
observation". Den enskilde, 
personal och verksamhets
ledning intervjuas och möj
liga förbättringar påtalas. Så 
åstadkoms en gemensam 
kvalitetsförbättring. 

norm och personal ningen inom äldreomsorg ONÖDIG PENG 
bemann ingen ska anpassas och LSS ska ske utifrån att Kvalitetspengen, cirka 20 
efter behov, så att timvikarier den enskilde fått den omsorg miljoner kronor, ska 
undviks. Detta skapar kon som den ska ha. Gransk avskaffas. I stället ska 
tinuitet och ger personalen ningen ska göras av särskilt äldrepengen höjas. 
möjlighet till reflektion. kunnig personal. En höjning för de äldre i 

Det minimerar också risken 
för arbetsskador, både 
fysiskt och mentalt. 

Den ska ske i både egen regi 
och hos privata utförare och 
utföras genom närvaro inom 
verksamheterna. 

hemtjänst och särskilt 
boende, innebär en kvali
tetsförbättring för alla. 
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ÄLDREVÄNLIG 

KOMMUN 
Människor är idag allt 
friskare, bland annat tack 
vare ökad kunskap om god 
hälsa. Det sätter krav på 
samhället. 
I dag är 20 procent av 
befolkningen i Täby över 65 
år. Därför måste Täby upp
gradera sina åtaganden. De 
äldres röst måste tas tillvara 
när planering sker för en 
framtida omsorg. 
Vi vill att det kommunala 
pensionärsrådet flyttas från 
socialnämnden till kommun
styrelsen. Många beslut rör 
äldre medborgare, därför är 
det angeläget att deras 
erfarenheter tas till vara i alla 
beslutsprocesser. 
Detta är även en viktig 
trygghetsfråga. Vilka vet 
bäst hur det är att gå med 
rullator på snömoddig trot
toar? De äldres röst måste 
räknas med och därför ska 
de alltid vara remissinstans i 
kommunal planering. 

VALFRITT BOENDE 
För den som bor i eget 
boende ska det finnas 
mötesplatser i närområdet, 
gärna ihop med trygghets
boende. Det kan ge social 
gemenskap och är hälsobe
främjande. Det ska gå att äta 
middag tillsammans och 
delta i olika aktiviteter. 
Kommunal hemtjänst åter
skapas för att åstadkomma 
reell valfrihet. Den säker
ställer att en hemtjänst finns 
att tillgå. 

Det ska inrättas en "fast 
omsorgskontakt" som ska 
se till den enskildes behov 
av kontinuitet, trygghet, in
dividanpassad omsorg och 
samordning. Omsorgskon
takten är undersköterska. 

Hemtjänsten delas i kom
munde/ar med lokala kontor 
för att minimera klimat
påverkan i transporter. 

Ett biståndsbedömt trygg
hetsboende med hyresrätter 
ska finnas i kommunen. Med 
personal i huset och olika 
aktiviteter samt möjlighet att 
äta middag. 

Täbys valfrihetssystem fun
gerar inte. För ökad trygghet 
krävs att fler platser för 
särskilt vård- och om
sorgsboende, "SÄBO", finns 
inom kommunen. I annat fall 
riskerar den som är i stort 
behov av en boendeplats att 
tvingas lämna hemkom
munen Täby för en plats 
någon annan del i länet. 
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EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MAL I 
Dessa boenden ska i 
huvudsak ske i kommunal 
regi. Den privata andelen 
ska ses som ett komplement 
till de kommunala. Alla 
boenden ska byggas klimat
smarta och i det dagliga 
arbetet ska hänsyn tas till 
vad som är bäst för klimatet. 

SÄRSKILDA INSATSER 
Demensjukdomarna ökar i 
takt med att befolkning blir 
äldre. Ett aktivt arbete måste 
göras för att minimera fall
skador. En kontinuerlig över
syn behövs av de äldres 
1.äkemedelsanvändning. 
Täby är i starkt behov av att 
förstärka sin personal med 
geriatrisk kompetens. Vård
centralerna behöver inrätta 
tjänster anpassade efter 
behovet och vara en del av 
personalen på närliggande 
säbo. 
Införandet av en MAL i 
kommunen (en medicinskt 
ansvarig läkare) bör disku
teras. Det är angeläget att 
Täby trycker på regionen i 
denna fråga. 

FRAMTIDEN ÄR 

REDAN HÄR 
Digitaliseringen och den 
tekniska utvecklingen börjar 
få genomslag även inom 
äldreomsorgen. Viktigt är att 
gå varligt fram. Kommunens 
invånare måste lyssnas till, 
om de olika formerna av 
teknik. Vad blir mekaniskt, 
hur upplevs trygghet och 
integritet? 



•
Kraftsamling mot psykisk ohälsa 
Vi möts ständigt av rapporter om en ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Bris rapporterar om 
att allt fler unga söker sig till dem. Pandemin har medfört att utsätts för ytterligare belastning. 

I detta läge väljer regionen att centralisera SUP-mottagningarna, vilket kan innebära att Täby, 
Vallentuna, Österåker, Vaxholm, Lidingö och Östermalm ska bilda en enhet med mottagning i 
Arninge och omfatta 72 000 barn och unga. I första hand ska barnen tas emot av vårdcentraler -
som inte tilldelas ekonomiska medel för att klara uppgiften. 

Denna politik är förkastlig! 
Barns/ungdomspsykiatrins 
(SUP) kompetenser måste 
byggas ut och en mottagning 
öppnas i Täby. I annat fall 
måste kommunens insatser 
stärkas. 

Ett samlat grepp ska tas för 
barns/ungas uppväxtvillkor, 
för att tidigt upptäcka och 
motverka psykisk ohälsa. En 
samverkan mellan barnom
sorg, skola, fältverksamhet, 
polis och socialtjänst är 
grunden för att förbättra barn 
och ungas levnadsvillkor. 
Enligt Barnkonventionen får 
barn inte vräkas från sin 
bostad. Barns trygghet är 
familjen, närmiljön, skola, 
kamrater. Barn ska bo kvar 
med sin familj även då 
familjen har fått problem. 

Den populära lekplatsen på Täby 
torg ska nu tas bort - utan besked 
om ny placering. 

VAD KAN VI GÖRA 

MOT KNARKET? 
I Täby är narkotiska preparat 
alldeles för vanliga bland 
unga. Vi vet att hasch är en 
farlig inkörsport till starkare 
narkotika. Missbruket är en 
del i det krig som pågår 
mellan gängkriminella. 

Vi föreslår att det under två 
år görs en kraftsamling: en 
grundlig genomlysning av 
situationen med personer 
från olika kompetenser. Vad 
kan genomföras på kort och 
lång sikt? 

Vi vill att ännu en fältsekre
terare skyndsamt anställs 
för detta arbete. Social
nämnden ska varje kvartal 
informeras och involveras i 
hur arbetet utvecklas. 

BRIST PÅ BOSTÄDER 
Bostäder för människor med 
funktionsnedsättning måste 
tryggas inom kommunen. 
Bristen på gruppbostäder är 
alltjämt stor. 
Planering finns, men släpar 
efter. Även servicelägenhe
ter saknas. 

• 

Här har kommunen ett rejält 
problem. LSS är en rättig
hetslag, Täby har inget val! 
Informationsutbytet mellan 
föräldrar, anhöriga och kom
mun ska ske regelmässigt. 

INGEN VILL 

BLI HEMLÖS 
Täby anses som en kommun 
med hög levnadsstandard, 
bra utbildning, eftertraktade 
arbeten. Ur det perspektivet 
är antalet personer utan eget 
hem alldeles för högt. 

Ingen önskar bli hemlös. 
Ingen drömmer om att ligga 
på en pappskiva i en port
uppgång. Det är omänskligt. 

Ett välfärdssamhälle ska ge 
stöd, hjälp och bostad. Enligt 
Amnestys granskning brister 
Täby i sina åtaganden. Kom
munen har lägenheter som 
står tomma, den har stöd
team. 
Regeringen har tillfört mil
joner till landets kommuner 
för att stärka välfärden. 
Det finns goda möjligheter 
för Täby att minska •·antalet 
personer utan egen bostad. 
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EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

EN NÄMND BLIR TVÅ 
Idag har Täby kommun en 
Socialnämnd som omfattar 
och till huvuddel behandlar 
ärenden rörande gruppen 
äldre. Individ- och familje
frågor avhandlas i utskott. 
Genom en delning av 
nämnden blir respektive 
verksamheter på ett bättre 
sätt belysta. 

Vi anser att socialnämnden 
ska delas i en Vård- och 
omsorgsnämnd som be
handlar äldrefrågor och LSS 
(Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) och 
en Socialnämnd som be
handlar ärenden kring 
individ- och familjeomsorg. 
(IFO) 

DETIA VILL VI I TÅBY SOCIALNAMND: 

Formell utbildningsnivå hålls i hemtjänst och säbo. 

All personal erbjuds heltid (100 procents tjänst). 

Kvalitetsgranskningen ska ske genom deltagande 
observation. Tre kvalitetsobservatörer anställs. 
Kvalitetspengen ska bort. 

Möteslokaler skapas för äldre i deras närområde, 
helst i samband med trygghetsboende. 

Kommunalt driven hemtjänst återinförs som valbart 
alternativ. 

Planering ska inledas under 2022 för bistånds
bedömt trygghetsboende kommunal regi. 
lnflyttningsklart 2024/2025. 

Flertalet av de särskilda boendena ska drivas 
kommunal regi. 

Äldrepengen ska höjas. 

Läkare med geriatrisk kompetens ska finnas i säbo. 

Täby ska utvecklas till en äldrevänlig kommun, det 
kommunala pensionärsrådet överförs till kommun
styrelsen. 

SUP-mottagningarna ska öka i antal - inte minska. 
Kommunen måste påverka regionen. 

Alla har rätt till bostad. Barnfamiljer inte får vräkas 
från sin bostad enligt barnkonventionen. 

En fältsekreterare anställs och projekt inrättas för 
ökad samverkan med polis-socialtjänst-skola-fritid. 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdom ska hejdas, 
liksom droganvändning. Kontaktpolitiker utses för 
ökad kunskap om socialnämndens verksamhet. En 
äldrestödjare och en anhörigkonsulent anställs på 
heltid. 

Samråd upprättas mellan socialnämnd och stads
byggnadsnämnd. Det brister i samarbetet och i 
informationsflödet. 

Boenden inom LSS ges högsta prioritet. 

Socialnämnden delas i en Vård- och Omsorgs
nämnd och Socialnämnd. 



Bam och grundskolenämnden: 

Hel förskolepeng 

till barnen i Täby 
Förskolan är en central del av vårt skolsystem. 
Den är en förutsättning för våra barns utveckling 
och startpunkten på 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 
förskoleverksamhet. Vi föreslår därför full för
skolepeng till alla barn i förskolorna. 

Dagens ersättningssystem innebär att Täbys 
förskolor får olika ersättning beroende 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 för
äldraledighet eller studier. Med enhetlig peng för 
alla barn får förskolorna möjlighet till mindre 
barngrupper och fler utbildade pedagoger. 

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. 

EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

Förskoleutflykt till Skavlöten vid Rönningesjön. 

KOMMUNALA 

FÖRSKOLOR 
Täby har idag drygt 70 
förskolor i hela kommunen. 
Av dessa är det endast tre 
som är i kommunal regi. För 
oss är det viktigt att kom
munala förskolor planeras in 
i de nya kommundelar som 
nu växer fram, till exempel i 
Täby Park. Det bör finnas 
minst en, gärna fler, kommu
nala förskolor i varje kom
mundel. 
Så värnas valfriheten! 

FORTSATT SAMVARO 
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. I dagsläget gäller 25 
timmar per vecka under 
skoldagar eller 15 timmar 
per vecka året runt. 

FASTA LOKALER 
Den öppna förskolan bedrivs 
idag på fyra platser i Täby. 
Den är en viktig samlings
plats för barn och föräldrar. 
Under lång tid har verksam
heten varit lågt prioriterad. 
Personalen har inte kunnat 
planera långsiktigt. 

Vi verkar för att öppna 
förskolan ges stadigvarande 
lokaler. Det ska finnas en 
öppen förskola i varje 
kommundel. En bör plane
ras i Täby centrumområdet. 
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Höj också den låga grundskolepengen! 
Täby är en av de kommuner i Stockholms län som har lägst grundskolepeng. Detta trots att 
pengen höjs med två procent för 2022. 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). 

Av kommunens 39 grund
skolor är hälften fristående. 
För att få en god fördelning 
ska det i varje nybyggnads
område också finnas minst 
en grundskola, gärna flera, i 
kommunal regi. 

Vi vill att en kommunal 
grundskola uppförs i Täby 
Park, i linje med det beslut 
som fattades av barn- och 
grundskolenämnden 2019. 

Det ska vara möjligt för 
Täbys elever att gå i en 
kommunal skola under hela 
grundskoletiden, oavsett var 
i kommunen de bor. 

TRYGG SKOLGÅNG 
Elever ska utifrån sina behov 
få det stöd som de behöver 
för att nå kunskapskraven. 
Alla elever ska kunna 
utvecklas efter sina egna 
förutsättningar. 
Varje elev ska ges en trygg 
skolgång och ska mötas av 
behöriga lärare med höga 
förväntningar - oavsett de 
förutsättningar eleven föds 
med. Därmed får eleven 
bästa möjlighet att nå 
behörighet för gymnasiet, 
efter avslutad grundskola 

KVALITETSPENG ÄR 

EMOT SKOLLAGEN 
Med krav på en bra skola för 
alla som grund, överklagade 
Socialdemokraterna i Täby 
den "kvalitetspeng" som 
kommunen sedan några år 
delar ut till vissa skolor. Vi 
anser att en kvalitetspeng till 
redan framgångsrika skolor 
är en orättvis fördelning av 
kommunen resurser. Bes
lutet överklagades och för
valtningsdomstolen i Stock
holm gav Socialdemo
kraterna rätt. 

Täbys kvalitetspeng 
strider mot skollagen. 

VÄRDERADE LÄRARE 
Vi verkar för en bra skola för 
alla. Det inbegriper även 
barn i hushåll med för
sörjningsstöd. 

Vi vill att barn- och grund
skolenämnden inleder ett 
nära samarbete med 
kommunens socialnämnd 
för att hjälpa barnen till att 
klara skolgången. Täbys 
skolor ska kännetecknas av 
en lärarkår med behöriga, 
kompetenta och högt värde
rade lärare. Lärarna är 
skolans viktigaste resurs 
och de ska ges möjlighet till 
adekvat fortbildning. 

För att avlasta lärarna vill vi 
att fler lärarassistenter till
sätts. De frigör tid för lärarna 
som då kan fokusera på un
dervisningen. 

PEDAGOGISK MILJÖ 
Den fysiska inomhusmiljön 
på alla kommunala skolor 
ska utformas så att de möj
liggör en lärande miljö för 
alla elever. 
Täby befinner sig just nu i 
utbyggnadsfas; nya skolor 
måste byggas och befintliga 
kompletteras för att möta 
befolkningsutvecklingen. 
För att skapa goda yttre 
miljöer behövs riktlinjer för 
skolgårdarnas tillgänglighet, 
utformning och säkerhet. 
Tillräcklig yta krävs för en 
utvecklande utemiljö. 

Allt nybygge av skolor kan 
med fördel göras i trä. Efter
som Täby har som ambition 
att gå före inom klimat/miljö 
kan kommunen välja att sat
sa på en helt fossilfri skola. 
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SKARP KOLL 
Täby kommun måste göra 
en mycket noggrann 
prövning av behovet av 
skolplatser när fristående 
aktörer ansöker om 
nyetablering. I prövningen 
ska ingå kontroll av att de 
kommunala skolornas förut
sättningar inte riskerar att 
utarmas. Vidare bör 
kommunen utnyttja insyns
rätten av fristående skolor till 
fullo. 

VIKTIG ELEVHÄLSA 

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 på
verkar elevernas studie
resultat. Det är angeläget att 
vi har fortsatt fokus på det 
förebyggande arbetet mot 
psykisk ohälsa i skolan. 
Detta gäller självklart såväl 
kommunala som fristående 
grundskolor. Det ska vara 
enkelt för elever att söka 
hjälp och stöd. 
Täby har idag långt fler 
elever per kurator och elever 
per skolsköterska än vad 
som rekommenderas. Vi vill 
därför tillföra Elevhälsan mer 
resurser för att de ska kunna 
anställa fler medarbetare. 
för att på så viss få en bra 
möjlighet att hjälpa fler 
elever med behov. 

RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

DETTA VILL VI I TÄBYS BARN- OCH 
GRUNDSKOLENÄMND: 

En enhetlig förskolepeng införs baserad på 2021 års 
nivå. 

Barn till föräldralediga och arbetslösa ska ges rätt till 
30 timmars förskola/vecka. 

Grundskolepengen måste höjas. 

Elevhälsan ska få resurser till att anställa två nya 
kuratorer och två nya skolsköterskor. 

Fortsatt fokus måste hållas på arbetet mot psykisk 
ohälsa. 

Tydlig behovsprövning ska göras när nya friskolor 
ska etableras. 

Fler lärarassistenter måste anställas för att frigöra tid 
för lärare. 

Öppna förskolan ska värnas och få beständiga lokaler 
i samtliga kommundelar. 

Utformningen av skolpengen ska ses över så att mer 
stöd kan ges till elever med särskilda behov 

Det ska finnas en kommunal förskola och en 
kommunal grundskola i varje stadsdel. 

Minst hälften av maten i skolor och förskolor ska 
baseras på ekologiska och närproducerade råvaror. 

En policy ska tas fram för förskolor byggda helt i trä, 
eller med så lågt klimatavtryck som möjligt. Policyn 
ska också gälla för den pedagogiska miljön på 
skolgårdarna. 
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•·. 'IGymnasie- och näringslivsnämnden: 

Mer pengar till långtidsarbetslösa! 
Sverige är på väg ur en djup lågkonjunktur. Många av dem som blev arbetslösa under 
pandemin kan nu gå tillbaka till jobbet. Tyvärr gäller det inte alla, en del av de arbetslösa 
har fortfarande inte något nytt jobb, de riskerar att fastna i arbetslöshet. 

En del program läggs helt
I motsats till många andra SATSA PÅ 

enkelt ned, till exempel barn
kommuner ökade Täbys YRKESUTBILDNING 

skötarutbildningen på Ava
borgerliga allians inte sitt Svenskt. näringsliv har idag gymnasium.
anslag till arbetsmarknads stora problem att rekrytera Vi vill därför att kommunen
åtgärder under pandemin. elektriker, snickare, under drar igång en informations
Det kom inga extra sats-· sköterskor, WS-montörer kampanj där fördelarna med 
ningar på praktikplatser, ut och andra yrkesgrupper. att lära sig ett yrke på
bildningsplatser, vägledare 

gymnasiet lyfts fram, till
och jobbcoacher. Samtidigt är antalet sökande exempel att det är en snabb 

till de gymnasiala yrkesDetta gjorde att arbetslös väg in på svensk arbets
utbildningarna lågt. heten steg dramatiskt. marknad. 

Några av dem som då 
Kampanjen bör genom

blev arbetslösa riskerar 
föras gemensamt av nord

nu att sorteras ut och 
ostkommunerna eftersom

långtids-arbetslösheten 
de utgör ett kluster inom

stiger bland både unga 
Stockholmsregionen.

och vuxna. 
Samtidigt ska Täby under

Vi vill ta ett krafttag mot söka möjligheterna att 
arbetslösheten och före starta nya utbildningar, 
slår ett åtgärdspaket kanske inledningsvis 
liknande de som finns i hyrda lokaler. 
många andra kommuner: 

UTVECKLADEtt utökat anslag till 
Täbys arbetsmarknads VUXENUTBILDNING 

program, som tidigare En gymnasial yrkes
hette Välkommen framtid examen kan också fås via 

och numera är Täby vuxenutbildningen sam
kompetenscenter! tidigt som det även här kan 

råda brist på platser. 
Ökningen ska omfatta så
väl fler platser i syssel Yrkesutbildning bör därför 
sättnings- och utbild också omfattas av informa

ningsåtgärder som fler tionskampanjen. 

vägledare och coacher. 

.J-,Jjp 11 -
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EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MAL 

SPRÅKUNDERVISNING 

GER INTEGRATION 
Nyanländas språkundervis
ning är central för en lyckad 
integration. 
I Täby kommun erbjöds SFl
undervisning genom Kun
skapscentrum Nordost, som 
i sin tur upphandlar under
visningen av externa 
aktörer. Att det här var 
problematiskt stod klart när 
den enda skolan i Täby med 
kort varsel stängde. 
Eleverna fick försöka hitta 
nya skolor att bedriva sina 
studier på. 
Vi anser att de som påbörjat 
en utbildning också ska få gå 
klart den. Kontrakten med de 
externa aktörerna måste ses 
över, så det kan garanteras. 

OFULLSTÄNDIGA 

UPPFÖLJNINGAR 
Därtill vet vi inte om under
visningen fyller sitt syfte och 
målen uppnås? De upp
följningar som nu görs är 
alltför ofullständiga. Det 
finns stor anledning till att 
närmare undersöka den 
SFl-undervisning som 
erbjuds, vilket också gäller 
den undervisning som ges 
på introduktionsprogram
mets språkintroduktion. In
troduktionen riktas till nyan
lända ungdomar, 16-19 år, 
och ska ge dem förutsätt
ningar att söka till nationella 
gymnasieprogram. 

För att få ett grepp om detta 
anser vi att Täby bör ta fram 
en modell som gör det 
möjligt att systematiskt följa 
upp undervisnings kvalitet. 

MAKERSPACE 

FÖR FLER! 
Ett Makerspace, kallat Tech
Shop eller FabLab, är en 
kreativ mötesplats. Det är ett 
forum och en smältdegel för 
kunskapsdelning, idegene
rering och designtänkande 
mellan aktörer som medbor
gare, företag och akademi. 
Det handlar om gemen
samma utvecklingsprojekt 
med blandade material och 
eller plattformar där oftast it, 
elektronik och programme
ring ingår i slutprodukt och 
eller produktframställning. 

Ett Makerspace erbjuder 
oftast lokal och verktyg för 
arbete och bearbetning av 
material samt framtagande 
av prototyper som inte är 
möjliga i hemmiljö. Förutom 
verkstad finns ofta samar
betsytor för planering och 
ibland erbjuds i direkt anslut
ning enklare kontorshotell. 

I Täby finns ett Makerspace 
med IT-inriktning för elever 
och lärare vid Ellagårds
skolan. Men för intresserade 
Täbybor saknas möjlighet. 

UTVECKLAR ARBETET 
Ett Makerspace för hela 
Täby kan integreras med 
inkubatorverksamhet och 
framtida Science Park. 

DETTA VILL VI I TÄBYS 

GYMNASIE- OCH 

NÄRINGSLIVSNÄMND: 
Anslaget för Välkommen 
framtid ska utökas 2022. 

En informationskampanj om 
gymnasial yrkesutbildning 
ska startas. 

Utbudet av yrkesutbildningar 
vid Kunskapscentrum Nord
ost ska omfatta samtliga 
nationella yrkesutbildningar. 

Kontrakten med utbildnings
leverantörer ska ses över och 
elever garanteras att de kan 
gå klart hela sin utbildning. 

Uppföljningen av vuxenut
bildningen och språkintro
duktionen ska förstärkas. 

Täby kommun ska tillhanda-
'•:hålla lokaler och infrastruktur 
·för en föreningsdriven mötes
plats som Makerspace. 

Fler kan då få pröva nya 
produktionsideer och på så 
sätt få utveckla näringslivet 
och arbetsmarknaden. 
Makerspace kan fungera 
som resurs för skolorna i 
Täby och bidra till bättre mål
uppfyllelse i flera av skolans 
fokusområden i nationella 
digitaliseringsstarten. 

Nära samarbete med skolan 
kan locka fler flickor till 
teknikprogrammen och i för
längningen till teknikyrken 
där det råder ett stort 
rekryteringsbehov, speciellt 
bland kvinnor 
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Lantmäterinämnden: RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

Giftfri markeringsfärg har stor betydelse 

Lantmäterinämnden har stor betydelse för Täby 
kommuns uppgifter inom fastighetsbildning och 
fastighetsregistrering, i enlighet med svenska 
fastighetsbildningen. 

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

DETTA VILL VI I TÄBY 

LANTMÄTERINÄMND: 
Giftfri markeringsfärg ska användas 
vid alla förrättningar som lant
mäterinämnden utför i Täby kommun. 

Överförmyndarnämnden: 

Täbys Gode män ska vara utbildade 

Det är angeläget att säkerställa kvaliteten på God 
man-uppdraget. Inom verksamheten i Täby finns 
utrymme för förbättring. 
Genom en certifiering kan överförmyndarnämnden 
trygga verksamheten och få välutbildade Gode män. 
För att bli certifierad ska en God man kunna fokusera 
på sin huvudman, ha kompetens och förståelse för 
uppdraget och ha klarat av ett kunskapstest. 

DETTA VILL VI I TÄBY 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND: 
Täbys God man-verksamhet ska 
certifieras för att säkerställa god 
kvalitet på uppdraget. 

Foto: Täby kommun 
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Socialdemokraternas budgetförslag i förhållande till den styrande koalitionens förslag 
2022. 

Reformer 
Kommunstyrelsen 
1 konsumentvägledare - 0,8 
Kommunalt bostadsbolag projektstart -0,7 
Mälardalsråd -0, 1 
Miljöcertifiering - 0,3 
Klimatkommunerna - 0,05 

-1,95 

Stadsbyggnadsnämnden 0,8 
1 tjänst klimat o miljöstrateg -0,8 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
1 ny inspektörstjänst -0, 7 

-0,8 

-0,7 

Kultur och fritidsnämnden 
Halverad kulturskoleavgift - 3,7 
2 fältassistenter -1, 1 
Nolltaxa för ungdom i kommunens lokaler -1,25 
Flytt av biblioteket Hägernäs -0,5 

-6,5 

Socialnämnden 
Anhörigstödjare på heltid -0,35 
3 kvalitetsobservatörer heltid - 2 

-6,8 

Anhörigkonsulent heltid - 0,35 
Höjning av äldrepeng SÄBO - 3,4 
1 fältsekreterare -0,7 

Barn och grundskolenämnden 
Enhetlig förskolepeng -13,5 
2 kuratorer Elevhälsan -1,5 
2 sjuksköterskor Elevhälsan -1,5 
Ökad grundskolepeng - 3,3 
Gymnasie- och näringslivsnämnden 
250 ungdoms- o sommarjobbsplatser -3,4 
Utökat anslag kompetens center - 1,0 

-19,8 

-4,4 

Summa utgiftsposter 41 .0 

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 

20,6 
5,0 
5,0 
7,3 
1,0 
2,1 

41,0 

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

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar 
oss som ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk 
grundtrygghet med värdekonservativa 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 2022 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 2022 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 Täbybornas 
livskvalite. Inte heller har Täbys invånare att ta ställning till den storskaliga utbyggnaden som 
för alltid kommer att omvandla Täby från att vara ett villasamhälle till att bli en storstad. 

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 får snabbt mindre ytor att röra sig på. Om all planerad utbyggnad 
genomför kommer Täby att vara den femte befolkningstätaste kommunen i Sverige. 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 byggherrarna 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 Täbyborna 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. 

Den förda utbyggnadspolitiken är ett rent bedrägeri när det gäller vägstandarden 
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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 anvisningslagen 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 befolkningsökningen 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 kompetensen 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 nyanlända 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 gå ut och berätta i lokaltidningen, som tidigare 
gjordes, 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 få 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 får 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 får 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. Skjutningarna 
bombdåden i våra kringliggande kommuner ökar ständigt. 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 kärnverksamheten. 

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



4.Yrkanden 

Sverigedemokraternas yrkanden 

• att utbyggnadstakten bromsas så fort det går. 

• Att en folkomröstning genomförs beträffande utbyggnaden av Täby. 

• 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 2022 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 bilplatser på infartsparkeringar blir fler. 

• att en äldrenämnd eller en vård- och omsorgsnämnd inrättas. 

• att kommunen bantar sin tjänstemannastab. 

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

arbetsbörda och ekonomi. 

• att 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. Vi yrkar på att en 

folkomröstning genomför för att ge Täbys invånare att ta ställning till den omvandling av 
Täby till en storstad där antalet villor kommer att minska från ca hälften till en tredjedel 
av det totala bostadsbeståndet. 

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. 

https://modernisering.av


Sverigedemokraterna konstaterar att tryggheten i kommunen har försämrats på tämligen kort 
tid på grund av att samhällsklimatet har förändrats till det sämre och på avsaknad av insatser 
från polisens sida. Att den förda politiken av socialdemokrater och moderater på riksnivå är 
skyldig till detta torde stå klart för alla. Skrämmande är också att rån och våldsbrott begås i 
bostaden. Inget område verkar numera vara fredat. 

I en undersökning av ungdomars vanor och preferenser som Täby kommun har finansierat så 
anses gängen i Täby Centrum vara det mest negativa av allt i Täby! Det betyder att upplevt 
våld och hot måste tas på stort allvar även i Täby. 

Det stora antalet brott på allmän plats som skett under senaste tiden aktualiserar frågan 
om hur vi ska komma åt problemen med ökad kriminalitet och allmän otrygghet på 
Täbys gator och torg . 

Tills dess att man i riksdagen tar sitt förnuft till fånga och 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 
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verksamheten. 

Vidare är detta även en viktig åtgärd för att kommunen ska kunna effektivisera 
verksamheten i så stor utsträckning som möjligt för att kunna omfördela resurser från 

migrationsrelaterade kostnader till den kommunala kärnverksamheten. 

Infartsparkeringar 
Det saknas fortfarande parkeringsplatser på Täbys infartsparkeringar, vilket för vissa 
omöjliggör ett mer miljövänligt kollektivtrafik.resande, 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 förföra årets budgetförslag 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 27 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 bantningskrav. 
Dessa kommer naturligtvis att behöva diskuteras och fördelas på olika sätt mellan olika 

avdelningar. En nedskärning av den här typen är nödvändig då och då eftersom administrativa 



apparater annars ständigt tillväxer. I företag bryts sådan tillväxt i lågkonjunkturer men i 
kommuner, särskilt relativt välmående sådana som Täby, sker detta i stort sett aldrig. Det blir 
då också än mer attraktivt och meriterande att arbeta i en högeffektiv kommun. 

Sverigedemokraterna vill att: 

• den storskaliga utbyggnaden av Täby bromsas upp. 

• En folkomröstning ska genomföras där Täbys invånare får ta ställning till 
utbyggandet. 

• Sverigeförhandlingen ska rivas upp. 

• alla partier med minst 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: 
3mnkr kameraövervakning mot inbrott 

4mnkr folkomröstning utbyggnad Täby 

Besparingar: 
27 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 allt 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 

16 mnkr 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. 

• Utredning runmuseum. 

Satsningar: 
1,0 mnkr Utredning runmuseum. 

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 få 
ta del av den välfärd de varit med om att bygga upp. 

Sverigedemokraterna vill se ett samhälle där generationerna knyts närmare varandra och den 
äldre generationen är en naturlig del av familj och samhälle. Äldreomsorgen skall erbjuda en 
värdig, trygg och meningsfull tillvaro. Den som är gammal och i behov av omsorg och stöd 
skall kunna välja om han eller hon skall erbjudas hjälp i hemmet eller på ett äldreboende. 
Hemtjänsten och hemsjukvården skall möjliggöra boende i hemmet så länge detta är möjligt 
och önskat av omsorgstagaren. 

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 få 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 får 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. Kravlösheten som länge fätt 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 (ref bland 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 ny lagad, 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 fått 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: 
21 mnkr 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 Pandemi beredskap 
0,3 mnkr Införande av syrgaskoncentratorer 
1,5 mnkr Merkostnad nylagad mat 

Besparingar: 
6 mnkr Avveckling av kostnadsdrivande boenden för ensamkommande. 

Q 
" 
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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 få 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 skolan. 

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 få maximalt med inflytande över sitt arbete. 
• ett aktivt arbete bedrivs för att förebygga att vi får 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 

(J 23 



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 få 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 

0,0mnkr Examensprov 
1,0 mnkr Återvandringskontor 

Besparingar: 
15 mnkr minskad kostnad Kompetenscenter 

rk. J 

24 



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 

Folkomröstning utbyggnad Täby 4,0 

Minskat antal tjänstemän -27,0 

Summa -20,0 

Stadsbyggnadsnämnden (samtliga investeringsbudgeten) 

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Utredning stadspark 3,0 

Akut om- och tillbyggnad av trafikplatser och väghinder. 16,0 

Gatubelysning 2,0 

Summa ( investeringsbudget) 21,0 

Socialnämnden 

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Vårdgaranti och höjd grundersättning för hemtjänstinsatser 21,0 

Uppräkning äldreomsorgen 18,0 

Merkostnad nylagad mat 1,5 

Pandemiberedskap och syrgaskoncentratorer 1,5 

Mindre påkostat boende för migranter -6,0 

Summa 36,0 

Kultur-och fritidsnämnden 

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Föreningsdrivna kulturevenemang -2,0 

Runmuseum 1,0 

Summa -1,0 
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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 

Återvandringskontor 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 27 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 få fram ett underlag för en mer ansvarsfull och långsiktig 

ekonomi. En mer ansvarsfull migrationspolitisk kommer att underlätta framtida överskottsmål 
genom minskade kostnaderför skola, bostadsförsörjning och försörjningsstöd. 

En kraftfull utbyggnad av vägnät, vägstandard och kollektivtrafik är en absolut nödvändighet 

för att Täbys invånare ska kunna förflytta sig inom kommunen. Därför satsar vi på att utreda 
och planera för en utbyggnad av vägnätet och vägstandarden. Vi anser också att kommunen 
akut ska starta om- och tillbyggnad av trafikplatser och väghinder för att få en mer smidigt 

flytande trafik. Kollektivtrafiken måste också väsentligt förbättras. Idag tar det orimligt lång 
tid att resa tvärs genom kommunen. 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 och adekvat skyddsutrustning. 
Därför ökar vi budgeten för äldreomsorgen med 5 %. 
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13. Budgetförslag 2022 SD Täby 

Sverigedemokraternas förslag på tilläggsbudget för verksamhetsåret 2022 

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

Skatten föreslås ligga oförändrad på nuvarande nivå. 

Satsningar mnkr 

Kommunstyrelsen, KS 4,0 

Stadsbyggnadsnämnden, SBN 0,0 

Lantmäterinämnden 0,0 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden, KFN 0,0 

Socialnämnden, SON 42,0 

Barn- och grundskolenämnden, BGN 9,5 

Gymnasie- och näringslivsnämnden, GNN 1,5 

Överförmyndarnämnden 0,0 

Summa satsningar 57,0 

Besparingar mnkr 

Minskning av antal tjänstemän med 5 %, KS 27,0 

Senareläggning av utbyggnad av bostadsområden, SBN 0,0 

Föreningsdrivna kulturevenemang KFN 2,0 

Lägre standard migrationsboende, SON 6,0 

Effektivare modersmålsundervisning och slopad kvalitetspeng, BGN 8,0 

Kostnad kompetenscenter 14,0 

Summa finansiering 57,0 

Q C 
\ 
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Byggandet av det gröna Folkhemmet 

går via hållbarhet utifrån ett klimat-, 

socialt-, miljö-, och ekonomiskt per

spektiv 

För Täbys medborgare och fram

tida generationer 
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med tilläggsbudget för 2022 

Miljöpartiet de grönas vision: 

Täby är en långsiktigt hållbar kommun där rättvisa och jämställdhet råder. 

Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan 

FÖR EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR KOMMUN 

Vi i Täby ska ta vår del av ansvaret för att minska klimatpåverkan 

Klimatkrisen är här, den är akut och ingen går säker från den. Det är budskapet från FN:s klimatpa

nel, IPCC, som tidigare i år släppte en vetenskaplig framställning som visade att världen har åtta år 

kvar innan den med dagens utsläppstakt passerar 1,5 gradersmålet. Nu krävs en klimatpolitik som 

skärper klimatmålen så att de är i linje med bästa tillgänglig kunskap, och åtgärder som gör att de 

svenska utsläppen minskar i tillräckligt hög takt. Därför har Miljöpartiet de gröna i Täby tagit fram 

en sammanhängande plan över hur vi kan nå nollutsläpp redan 2030. 

IPCC rapporten börjar med "It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, 

ocean and land.". Så människan har otvetydiga påverkat uppvärmning av atmosfären, haven och 

land. FN:s klimatpanel har beskrivit de förödande skillnaderna mellan en 1,5 respektive 2 grader 

varmare värld. Skillnaderna handlar om hur omfattande översvämningarna kommer att bli, hur 

länge perioderna av torka kommer att pågå och hur stora arealer som kommer att brinna, årligen. 

Skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning kan mätas i hur många hundra miljoner fler eller 

färre människor som kommer falla i fattigdom eller sväva i fara för att drabbas av klimatkatastro

fer. Om nuvarande utveckling fortsätter kommer minst 3 graders global uppvärmning vara ett fak

tum om mindre än 80 år. Detta kommer att påverka Täbymedborgaren via en förhöjd nivå på Ös

tersjön vilket drabbar östra Täby. Ökade kraftfulla skyfall som ger svårigheter i framkomlighet så

väl som översvämningar. Höjda temperaturer vilket gör det svårt för äldre och multisjuka att han

tera den höga temperaturen. Ökad risk för torka som ger förhöjd risk till bränder. Allt detta kom

mer i spåren av en ökad global medeltemperatur och kommer att bidra med enorma kostnader att 

ställa om samhället. Inte minst kommer ökade kostnader för matproduktionen. För att minska ut

släppen i linje med Parisavtalet måste vår linjära ekonomi ställas om till en cirkulär ekonomi. Jor

dens resurser är inte oändliga utan allt fler börjar förstå att de är ändliga. 
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Människans resa ner till C02 negativitet 

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

on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBE), har i sin 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 mänsk

liga aktiviteter. Konsekvenserna är stora också för mänskligheten. Rapporten varnar för att utrot

ningstakten redan är tio till hundra gånger högre än under de senaste tio miljoner åren. När dju

rens trängs undan för att människan ska odla alternativt bygga sker i den skärningspunkten mutat

ioner av virus, vilket människan inte har något skydd mot. Människans påverkan på naturen gör 

att även vår hälsa påverkas av den förändring vi tillskapar. Epidemiologer har via sin forskning var

nat för denna utveckling av virus som till dags dato har dödat 1,3 miljoner individer bara genom 

Covid-19. Naturen ger oss inga val. Vi måste ta den på allvar när vi får så tydliga besked om, att vi 

inte kan fortsätta vårt ohållbara levnadssätt. Miljöpartiet i Täby har lagt en budget som utgår ifrån 

att Täby kommun ska ha arbeta för att kommunen är CO2 neutral senast 2030 .. Upphandlingsen

heten måste oavsett förvaltning vara så kunniga att kommun inte betalar för tjänster eller produk

ter 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 plane

tära gränserna. 

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

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 jordbru

ket, även om vi minskar vårt köttätande) måste kompenseras med kraftigt ökade kolsänkor. Dess

utom måste hänsyn tas till att människor i fattigare länder kan behöva släppa ut växthusgaser un

der 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 mäter sina CO2-utsläpp 

• sätter tydliga CO2 mål för inköp av tjänster och produkter till kommunen 

• krav på klimatneutralt byggande av offentliga såväl som privata byggnader och hus samt åter

vinna material vid ombyggnationer 

• hur byggnader och bostäder värms upp såväl som kyls ner samt energieffektivisering gällande 

ljuskällor övrig elektricitet 

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

sorteras), 

• hur sker transporter av varor och människor, 

() 
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• 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. 

• effektivisera och minska användningen av vatten i sina verksamheter såsom skolor och trä

ningsanläggningar. 

Sverige står för 100 
Täby miljoner ton COi/år. 

1.EO!l<E+05 2019 så anger Natur
1.61MiE-+05 
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vårdsverket att varje 

svensk står för ca 9 

ton COi/år konsumt

ionsbaserade utsläpp. 

Hälften av dessa görs i 

andra länder där pro

dukterna tillverkas och 

resterande från Sve

1~so 20JJ 20J5 wrn 2t11 2012 WB 2014 201:: 2015 2011 201s rige. Av de delar som 
Täby 1.672 :.t:25 1.1251.055 '...COS-S.Et,S 9.40319 . • 3 9'.0lSS.621 8.533 S.34!! vi själva kan påverka 

så står hushållen för 5 

ton, varav maten vi äter står för 2,2 ton och utav dessa står köttet för 0,6 ton CO2/år. Varje med

borgare måste ner till minst 2 ton COi/år och helst ner till 1 ton COi/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 ser

veras i skolor/förskolor och äldreboende ska vara svenskt och antibiotikafritt. 

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

förbrukning 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 sam

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

mer omställningen att bli både svårare och dyrare. 

2020 var det 82,4 miljoner människor på flykt i världen enligt UNHCR varav 40% 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 år

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

nomiskt. 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 ut

byggt nät av sammankopplade cykel- och gångvägar. Inga nya natur-, eller grönområden 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. 

Det rimmar illa med biologisk mångfald och ansvarstagande för en grön kommun. Vi behöver på 

såväl kommunal, nationell och global nivå arbeta för att återställa natur. I pandemins spår ser vi 

också en allt större övergång till hemarbete, något som visar på att behovet av kontorslokaler har 

minskat enormt. Vi tror också att behovet kommer att minska ytterligare då digitaliseringen forts

ätter. Ekvationen fler företag, men färre fastigheter, och mer natur är därmed möjlig där hemar

bete har blivit en norm. 

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

COrneutralt med innovativa lösningar och genom att återanvända byggmaterial, bygga energief

fektivt och att bygga i redan befolkade delar av kommunen, (med goda anknytningar till redan exi

sterande kollektivtrafik), kan fler värdefulla naturområden behållas gröna. De grönområden som 

har stort rekreationsvärde eller har höga naturvärden ska bevaras och vårdas väl. Utöver planerna 

på nya naturreservat så behöver de grönområden vi har behållas gröna och inte byggas bort. Be

hovet 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 kan hjälpa 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 kol

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

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

service ges i rätt tid. Ytterligare innovativa och intelligenta lösningar som att byggnader kan an

vända uppsamlat regnvatten för att spola toaletter eller genom att producera delar av den elen 
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som förbrukas genom att installera solpaneler bör också ses över. Ytterligare något som digitali

seringen kan vara behjälpligt i är att se till att vi får byggnader som är fullständigt klimatneutrala 

under dess livscykel. 

Miljöpartiet i Täby 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. Detta innebär att ett större utbud av 

boendeformer bör möjliggöras. Det ska vara möjligt för personal inom våra kommunala kärnverk

samheter att både bo och jobba i Täby. 

Kommunen bör hjälpa företag att etablera sig i Täby och underlätta för befintliga företag att växa. 

Särskilt företag som arbetar med miljövänliga tekniska lösningar samt 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 medarbe

tarna. Därför är samverkan mellan gymnasieskola, vuxenutbildningen och småföretag viktigt för 

att bygga generationsskifte. 

För att stimulera till mer fossilfri förflyttning skall cykel prioriteras framför biltrafik där dessa tra

fikslag samverkar. Det ska även vara enkelt att åka kollektivt. Därför ska vi fortsätta att satsa på 

Roslagsbanan, tunnelbana till Arninge samt utöka tvärförbindelserna mellan Nordostkommunerna 

och övriga delar av Storstockholm, speciellt Nordväst. Cykel på tunnelbanan är en självklarhet för 

att öka flexibiliteten för den resande till och från kollektivtrafiken. 

Kommunen ska också verka för att uppmuntra gröna resplaner och ett fokus på lösningar som 

uppmuntrar de boende att välja kollektivtrafik, gång eller cykel framför att ta bilen. Och behöver 

bilen användas så bör kommunen uppmuntra till lösningar som innebär att varje enskild individ 

inte behöver äga sitt eget fordon. 

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 konsumtionsmönster så att dessa blir hållbara dels att utveckla det cirkulära 

ansvaret och delningsekonomin genom återbruk, återvinning av material samt att utveckla nya 
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former, forum och mötesplatser för detta. Det handlar även om att underlätta för hållbara inköp 

och minska resursslöseriet. 

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby vill verka för; 

• Att sätta upp klimatmål som ligger i linje med Paris-avtalets 1,5 gradersmålet 

• Att mäta kommunens CO2-utsläpp 

• Upprätta en kommunal koldioxidbudget för Täby kommun utifrån data från FN:s klimatpanel 

och utforma övriga åtgärder utifrån den. 

• Anta ett mål om att Täby kommun ska gå före i omställningen och nå nära nollutsläpp år 

2030. 

• Ökad återanvändning och återvinning samt använda resurser mer effektivt och cirkulärt. 

• Förändrade konsumtionsmönster så att det bidrar till ekologisk, ekonomisk och social hållbar-

het. 

• Att stödja och främja innovation kring cirkulära-, och biobaserade lösningar 

• Att skärpa kravställande och uppföljning av hållbarhet i samtliga upphandlingar och inköp 

• Att driva på energieffektivisering i befintliga byggnader 

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

• Att stödja och utveckla nya former och forum för delningsekonomi 

Med barnet i fokus 

Elever har rätt till en utbildad lärare! Idag finns det en lärarbrist på 55 000 som ökar till 65 000 ut

bildade lärare tills 2025 Inom Stockholmsregionen saknas det 14 000 behöriga lärare och detta 

drabbar även Täby. På nationell nivå skulle det behövas 23000 lärarstudenter varje år som kom

mer 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. Lä

rarnas 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, genomfö

rande 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 enat-
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traktiv arbetsplats och kunna konkurrera om de pedagoger som har utbildning krävs höjda lärarlö

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

gång 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. An

delen 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 er

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

gisk och vegetarisk mat i förskolor och skolor och ha minst tre köttfri dagar per vecka. Vi vill också 

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

das 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 kommu

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

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

heter, 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 
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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 på så sätt matcha en Täby

bos erbjudande meden äldres ansökan. På samma sätt ska Täbybor, exempelvis pigga pensionärer, 

kunna skriva upp sig som volontärer och 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 Täby

bon utför så är Miljöpartiets förslag att medborgaren tilldelas X antal poäng för varje insats de 

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

översättas till presenkort på exempelvis ICA, Willys, en frisör, en biobiljett eller annan service som 

kan konsumeras i kommunen. På detta sätt stöttar vi inte bara upp och ökar livskvaliten hos Täby

borna, 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 ca 72,4 mnkr med Alliansens budgetförslag som grund. Vi 

finansierar vår tilläggsbudget inom resultatbudgeten. Skatten föreslås oförändrad på nuvarande 

nivå. Förslaget omfattar endast år 2022 

KOMMUNSTYRELSEN (+2,4 mnkr) 

Klimat- och miljöinformation 

Utifrån riksdagens beslut, regeringens bedömningar och aktuella forskningsrapporter måste kli

mat- 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 behövergå flera 

steg längre för att Täby skall ta sin del av klimatansvaret. Vi vill att Täby ska vara klimatneutralt 

gällande växthusgaser 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 genomsnitts

svensk 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 klimat

smart. På kort till medellång sikt innebär detta ökade investeringar, men i längden kan det bli be

sparingar i driften. Vi vill därför avsätta 1 mnkr så att kommunstyrelsen kan anslå medel till klimat

och miljöarbete, som vid budgetens fastställande ännu inte är kända. Detta ska stimulera alla kom

munens 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 bud

get 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. 
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Sommarjobb för unga hemmasittare 

Fler ungdomar behöver tillgång till sommarjobb. Inför sommaren 2022 vill Miljöpartiet i Täby att 

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

bat 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 kom

mun 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 nyan

lända 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 arbets

marknaden. 

Inflytande 

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

oriteras 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, för

skolor, pensionärsföreningar och medborgare med funktionsvariationer kan medverka i utform

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

lockar till att vara aktiv. Vi ser också att medborgarförslag kan läggas i fullmäktige för att få ökat 

engagemang för att driva frågor som berör och intresserar medborgare. Detta leder till en stärkt 

demokratisk förankring. 

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 rätt

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

heter i enlighet med Agenda 2030. I september i år var 72 kommuner i Sverige Fairtrade City diplo

merade. Det innebär att mer än 5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade City-diplomerad 

kommun. 

I juni 2012 beslutades att Täby kommun skulle avvakta effekterna och konsekvenserna från andra 

diplomerade kommuner. Det har nu gått åtta år sedan beslutet fattades och vilka slutsatser har 
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Täby kommun dragit av andra kommuners erfarenheter? Vi vill säkerställa att leverantörer till of

fentlig sektor inte bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och utnyttjar människor och 

miljö för att producera det vi konsumerar. Miljöpartiet kommer därför att fortsätta vara pådri

vande för etisk konsumtion och för att Täby ska ansöka om att bli en Fairtrade City. 

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

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

lande HBTQl+-frågorna när det gäller människors rätt att vara dem de är. Inte minst är kunskaps

byggande 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 re

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

äldreboenden ska HBTQl+-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 HBTQl+-frågor. 

• Att Täby kommun hissar Prideflaggans under StockholmPride. 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN (+15 mnkr) 

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 2022 års budget appellerar till bland annat två av Sveriges miljömål: 

Begränsad klimatpåverkan och Levande sjöar och vattendrag. 
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Begränsad klimatpåverkan 
Miljöpartiet vill ta krafttag för att göra gång- och cykelvägar säkrare för såväl fotgängare som cy

klister. 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 klimatpåver

kande växthusgaser får vi. 

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

tak och gott om plats för att kunna låsa fast sin cykel anläggas. Befintliga cykelvägar ska komplett

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

het 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 rätt, så behöver skyltningen på våra cykel- och gångvägar vä

sentligt 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 re

staurering 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 variat

ionsrika livsmiljöer ska bevaras. Djur- och växtlivet i våra sjöar ska ha en naturlig produktionsför

måga 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 energibeho

vet 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 mil

jömässigt 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. En positiv befolkningsutveckl

ing i arbetsföra åldersgrupper tillför till kommunens utveckling, inte minst ekonomiskt eftersom 
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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. Då Täby ska vara en ekono

miskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun så misslyckas kommunens målsättning att attra

hera 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 an

ser att Täby kommun behöver utreda möjligheter för ett kommunalt bostadsbolag som bygger hy

resrätter med särskild hänsyn till denna åldersgrupp. 

För att ytterligare vara en kommun som fokuserar på en hållbar utveckling för alla, vill vi i Miljö

partiet 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 klimatneutrala 

fastigheter. 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 matav

fall, 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 ser

vice 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 avfalls

hantering, och att ex. skolorna ska få en extra peng att köpa in nya giftfria färger för om gamla gif

tiga 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 cykel-

vägnät. 

• 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. 
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• Att kommunen ställer krav på exploatörer som bygger nytt inom kommunens gränser att de 

bygger klimatneutralt samt med förnyelse- och återvinningsbara material. 

• 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 och 

företag 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 (+8,9 MSEK) 

Alla medborgare i Täby oavsett ålder, bakgrund och var man bor ska ha tillgång till ett rikt kultur

och fritidsliv. Skillnader i livsvillkor och hälsa påverkar alla i vårt samhälle genom exempelvis ökad 

social oro, sämre sammanhållning och minskad trygghet. För att kunna ge medborgarna och före

ningarna den träning de önskar är vikten av tillgång till hallar väsentlig. Kommunen behöver verka 

för att fler träningshallar byggs och vid ombyggnationer av befintliga hallar bör de göras till full

stora hallar. 

För att skapa utrymme för generations träffar behöver stadsdelscentra skapas och behovet är 

akut i Hägernäs där ett centra bör ligga i anslutning till ett bibliotek. 

Miljöpartiet vill i Täby Park anlägga en större idrottsyta med intilliggande lekpark och park. Detta 

skulle ge centrala Täby en trivsam och välbehövlig grön oas. Inom kommunen behöver det utredas 

hur många inomhushallar för innebandy, basket och handboll som behovet innebär. De bör ligga i 

anslutning till varandra, samt 11-11 planer för fotboll inom- och utomhus. Troligtvis behövs även 

utomhusplaner för "innebandy", padel och tennis. Intilliggande skolor kan nyttja ytorna dagtid för 

idrottslektioner, och på vissa bestämda tider ska planerna vara tillgängliga för allmänheten/spon

tant idrottsutövande. 

Spel- och lekytor i gröna utomhusmiljöer har en positiv effekt på hälsan. Därför anser vi att det är 

viktigt att våra utomhusgym underhålls och fortsätter att byggas ut för att stärka hälsan hos såväl 

gammal som ung. Med anledning av Covid 19 och andra smittor, har det blivit väldigt tydligt med 

nyttan av fler ute aktiviteter. 

Kulturskolan 
Täby har Sveriges högsta terminsavgifter för kulturskolan. Det medför med stor sannolikhet att det 

finns barn som måste avstå kulturdeltagande på grund av e~ iska prioriteringar. Miljöpartiet 

c,/ {A_ V- Y 
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vill därför att kulturskolans avgifter till kurserna sänks med 300 kronor så att fler barn och ungdo

mar 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 gene

rösa 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 befint

liga mötesplatser ska ses över. 

Bidrag till föreningar och sänkta avgifter för äldre på bad -och gym. 
Miljöpartiet vill underlätta för kommunens föreningar att bedriva en jämställd och bred verksam

het för alla åldrar. Det vill vi göra genom att öka anslaget till barn- och ungdomsföreningar, kultur

föreningar, pensionärs- och personer med funktionsvariationsföreningar samt till allmänt före

ningsbidrag. 

Vi vill även att äldre ska få rabatterade avgifter på bad -och gym, precis som det finns på teatrar 

och museer. Fysisk träning är oerhört viktig både för den fysiska och psykiska hälsan och dessutom 

en vinst för kommunen. Ju fler friska äldre i kommunen desto större ekonomisk vinst för kommu

nen. 

Se över våra 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 fyllnadsmaterialet 

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 vill under 2022 utöver ordinarie verksamhet, lyfta fram följande satsningar för ett utö

kat kultur- och fritidsliv. 
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Miljöpartiet yrkar för Kultur- och fritidsnämnden: 

• Att terminsavgifterna till kulturskolan sänks med 300 kr. 

• Att inrätta en fond för att integrera nyanlända i samhället. 

• Att säkra nya centrala generations-mötesplatser för unga och 65+ i alla kommundelar. På-

börja en utredning om plats. 

• Att pensionärernas avgift till gym-och bad sänks. 

• Att utöka anslaget till föreningsverksamheten. 

• Att avsätta medel för att anpassa och underhålla kommunens badplatser samt upprustning av 

omklädningsrum. 

• Att kommunen framgent börjar använda fyllnadsmaterial på våra fotbollsplaner med färre 

hälsorisker. Det ska vara 100% nedbrytbart, organiskt och återvinningsbart material. 

• Att inom kommunen utreda, i nära samarbete med Täbys föreningsliv och genom medborgar

dialog, om inomhushallar och utomhusplaner för bollsporter räcker eller behöver utökas. 

SOCIALNÄMNDEN (+1,5 mnkr) 

Äldreomsorg 
Satsning på äldreomsorgen måste nu bli verklighet, då brister så tydligt uppenbarats i och med pande

min. En äldrenämnd behöver inrättas. Prognosen de kommande 10 åren visar att vi får en ökning 

med 2200 (16%) äldre personer (65+). Ökningen sker framför allt främst i åldersgruppen 80 år och 

äldre. 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. 

Äldreomsorgen ska erbjuda fler karriärvägar, kompetensutveckling och bättre arbetsvillkor. Perso

nal som trivs och har möjlighet till utveckling skapar en bättre omsorg. Detta attraherar och behål

ler kompetenta medarbetare. Oanmälda besök på våra boenden bör ske 4-6 gånger per år för att 

så tidigt som möjligt upptäcka eventuella brister men även sprida goda initiativ i omsorgen. 

Personaltäthet 
Personaltätheten måste höjas på såväl äldreboenden som inom hemtjänsten. Tillsvidare anställ

ningarna måste ökas väsentligt och en kraftig minskning av visstidsanställningar måste komma till 

stånd. Visstidsanställningar ska vara ett komplement. Två av de viktigaste förklaringarna till sprid

ningen av Covid 19 på våra Säbo och inom hemtjänsten, var hög personalrörlighet och bristande 
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kunskaper hur smitta sprids. Detta vill vi nu ändra på med kompetensutveckling och främja tillsvi

dareanställningar på bekostnad av visstidsanställningar. 

Genomsnittet av personal per brukare inom hemtjänsten ska inte överstiga 8 inom en 14 dagars

period. 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 men

tala 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 insatser från kommunen, föreslår vi från Miljöpartiet de Gröna prome

nadhjälp/sällskap av ungdomar 2 gånger i veckan. För att skapa generationsöverskridande kontak

ter 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, vil

ket kan öka ansökningar till omsorgs-programmen på gymnasieskolan. Ungdomarna får genom in

teraktion och dialog med de äldre en möjlighet till att få ett annat perspektiv på sin vardag. Samti

digt 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 häl

sovård. 

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 betalas snabbt tillbaka genom, minskad läkemedelsförbrukning och 

minskad sjukvårdskonsumtion. 

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 kom

munen ska nå sina klimatmål. 

Medborgardialog är oerhört viktigt, speciellt vad gäller om- och nybyggnationer av äldreboenden. 

Vi måste dessutom nyttja den kompetens vi har inom kommunen så att våra äldreboenden blir op

timala för hälsa och trevnad. Vi vet via forskningen att grönområden runt våra äldreboenden ökar 

psykiskt och fysiskt välmående och minskar intagandet av mediciner. 

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 C02 neutralt. 

Prognosen säger att vi behöver 30 fler bostäder fram till 2026. Vi har även inom LSS personer som 

y) --sd- --f 
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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 

boende bör, i samråd mellan personal och boende, upprättas på samtliga boenden. 

Individ- och familjeomsorg 

Behovs prognosen visar på behovet av minst 100 bostäder i Täby kommun fram till 2024. Att ha 

en bostad är en förutsättning för att kunna gå vidare i livet och därför måste Täby kommun utöka 

sina möjligheter att bistå personer i nöd. 

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 men även sprida goda initiativ. 

• Att Täby kommun initierar till veckoscheman på aktiviteter på LSS-boenden. 

• Att Täby snarast skaffar ersättnings boenden somt.ex. Bolundare. 

• Att säkerställa att smittskyddet ökar på de kommunala såväl som de privata LSS-boenden och 

inom äldreomsorgen. 

• Att personaltätheten ses över och utreds för att kunna ökas inom hemtjänsten men också på 

våra äldreboenden. 

• Att tillsvidare anställningarna är den gängse anställningsformen och visstidsanställningar end

ast komplement. 

• Att en äldrenämnd inrättas. 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN (+37, 7 mnkr) 

Täby kommun har den näst sämsta lärartätheten av alla 290 kommunerna i Sverige enligt Lärarför

bundets rankning Bästa sko/kommun. Gällande resurser till undervisning ligger man sämst till i 

hela landet. Att ha utbildade lärare är ytterligare en del som Täby tappar i till 165 plats vilket är 

oroväckande när en utbildad lärare är att föredra än en utbildad. Kommunen får allt fler elever 

med lång och ogiltig frånvaro såsom hemmasittare. Elever som inte är i skolan och inte får möjlig

het att utveckla sin fulla potential. Vid utgången av juni 2021 hade kommunen 82 elever som är 

hemmasittare och kommunens tjänstepersoner räknar med att enbart 50% kommer tillbaka in i 

skolan igen. Detta är lågt räknat utifrån att det inte finns tydliga rutiner för rapportering. Därför 

behövs en politik som ger förskole- och grundskolelärare tid med varje barn/elev. 
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Allt fler av Täbys elever är läs- och skrivsvaga. En del är att eleverna läser för lite ett annat är att 

eleverna skriver för lite. Därför behöver förskolan få extra resurser för att utveckla språkmedve

tenheten hos barnet. Denna grund som läggs för barns tidiga läs-, och skrivinlärning sker i försko

lan 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 närpro

ducerad och vegetarisk med rik tillgång till varierande säsongsbaserad frukt och grönsaker, samt 

att onödiga tillsatser skall begränsas. 

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, kri

tiskt tänkande och problemlösning. Andra exempel på viktiga förmågor som behöver stärkas är 

självledarskap och användandet av IKT (Informations- och Kommunikationsteknik) i undervis

ningen. För att lärarna skall ha verktyg i sin pedagogiska verktygslåda är det viktigt att de får möj

lighet till att lära sig mer om specialpedagogik för att möta barnens behov och stärka deras läran

deprocess. 

Enligt skollagens "25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska om

fatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 

stödjas". Ett maxtak på 500 elever per skolsköterska samt en kurator. 

Arbetsmiljö 
Idag är det svårt att rekrytera behöriga förskolepersonal och lärare med lärarlegitimation. De väl

jer att lämna kommunen till förmån för andra arbetsgivare som erbjuder bättre arbetsvillkor gäl

lande både fortbildning och mindre barn- och elevgrupper. Miljöpartiet vill satsa på ett bättre ar

betsklimat 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 så

väl 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 
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vill också ställa höga hälso- och miljökrav vid upphandlingar. Vid nybyggnation och renoveringar 

ska miljövänliga och giftfria material användas samt materialåtervinning ska ske i så stor utsträck

ning som möjligt. Vi välkomnar att Alliansen stöttar Miljöpartiets politik men nu måste det till me

del för att förskolan och skolan skall ha möjlighet att börja jobba med frågan. Ny- och ombyggnat

ioner skall ske i trä utifrån allergier och ljudnivåer. 

Via Stockholmsenkäten så har över 27% av flickorna samt 15% av pojkarna har blivit mobbade el

ler kränkta två eller flera gånger per månad under året. 25% av eleverna upplever att lärarna inte 

griper in när mobbning förekommer. Andelen kränkningsärenden i Täby kommun ökar samt att 

det saknas tydliga processer för hur rapportering ska ske samt uppföljning. Kommunen saknar ett 

evidensbaserat mobbningsprogram som följs av alla de kommunala skolorna. 

Miljöpartiet vill jobba förebyggande genom att inrätta en naturskola där elever kan komma och 

lära sig om naturen men också ge lärare möjlighet till ökat kunskapsbyggande om natur och mil

jöfrågor. 

Säkra skolvägar 

Barn ska ha möjlighet att vara trygga till och från skolan. Därför behövs säkra skolvägar. Hårt trafi

kerade vägar ska undvikas och planskilda korsningar ska erbjudas för att inga olyckor ska ske. Där

för är det viktigt att planering av planskilda korsningar påbörjas omgående och prioriterat är skol

vägen till och från Kyrkskolan. 

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 ar

beta främst hälsofrämjande och förebyggande för att främja den psykiska och fy

siska hälsan. 

■ Skolpersonalen utbildas i utomhuspedagogik samt en naturskola upprättas i kom

munen. 

■ Särskilda undervisningsgrupper skapas på skolorna för att möta elevernas behov. 

o Fritidspengen höjs. 
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■ Här finns ett riktat bidrag till fritidspedagoglyft för att säkra att eleverna rör sig på 

raster och får möjlighet att må bra och fler fritidspedagoger. 

• 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 lässtär

kande 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 inom ramen för Täby Akademi. 

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 ökat 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. 

• Öka mångfalden genom att ha en kommunal utförare av pedagogisk omsorg i respektive kom

mundelscentra. 

• 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 

• Antimobbningsprogram för att säkra att fler elever slipper att bli mobbade. 

• Utredning för planskilda korsning vid skolor 

Gymnasie- och näringslivsnämnden (+6,9 mnkr) 

I Lärarförbundets rankning för 2020 så har Täby fallit från 45 plats till 106 plats av landets 290 

kommuner för elever som har fullföljt sin gymnasieutbildning. 
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Mer pengar 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 istäl

let 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, Kunskapscent

rum Nordost. 

Skolmiljö 
Upprepade kränkningar är mobbning per definition. I Stockholmsenkäten så anger åk 2 elever 

inom gymnasieskolan att det är 33% av flickorna och 28% av pojkarna som har blivit mobbade eller 

trakasserade två gånger i månaden eller oftare. Täby kommun behöver jobba systematiskt med 

ett antimobbningsprogram för att stärka så att eleverna är i lärande. 25% av eleverna anger att lä

rare inte agerar vid mobbning. Närmare 50% av flickorna känner sig som ganska ofta eller mycket 

ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför. 

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. Mil

jöpartiet 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 2019" som baseras på tio olika kriterier rankas 

Täby på 150:e plats av landets 290 kommuner. Låg lärartäthet ligger som en grund på den medel

måttiga rankningen. Enligt Skolverkets statistik har varje gymnasielärare i Täby 16,5 elever, medan 

rikets genomsnitt ligger på 11,9 och länets genomsnitt är 14,9. Därmed får Täbys gymnasieelever 

minst tid från sina lärare. 

Miljöpartiet vill att kommunen rekryterar fler lärare till den kommunala gymnasieskolan, vilket kan 

säkerhetsställa ökade 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 

Q + LL-:? 
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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 för

bättrad 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 omgiv

ning 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 upp

handlingar 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 utbild

ningar om säsongsanpassning, konsekvenser av besprutad mat, socioekonomiska- såväl som häl

soaspekter för alla kommunens elev-restauranger, samt utbildningar och event för en ökad miljö

medvetenhet för alla personer med inköpsansvar både inom kommunal och privat verksamhet. 

Den här resursen kan delas mellan BGN, GVN och KFN då miljöhänsyn är liknande nämnderna 

emellan. 

Näringslivsklimat 
För att säkra att Täbys företag får tag i den arbetskraft som de behöver för att expandera såväl 

vara relevanta behöver de ha en närmare kontakt med den yngre generationen Täby ungdomar. 

Därför anser Miljöpartiet att det är av vikt att sommarjobben ökar så att Täbys företag tidigt kan 

bygga relationer med unga blivande företagare och kan påvisa värdet av både sitt företag såväl 

som att ungdomarna utbildar sig inom det segment som företag är verksamt inom. 

Utveckla miljöstöd till Täby företag 
Täby har en stor andel enmans/fåmansbolag samt en stor tjänstesektor. Där finns ett behov att 

stärka och stötta dessa för en omställning till hållbara företag. Detta kommer att öka deras kon

kurrenskraft. Här behövs en tydlig informationstjänst för företagen som gör att de enkelt kan själv

skatta sin verksamhet såväl som få råd om hur de ska utveckla sin verksamhet till att bli mer håll

bar. 

Teknikyrket som en framtid 

Antalet flickor som går på gymnasieskolas är fortfarande lågt inom teknikprogrammet. Via att 

bygga en samverkan med grundskolans NO/Ma lärare och teknikprogrammet på ÅVA gymnasium 

kan fler flickor få möjlighet att bli inspirerade att söka till att få grunden i att lära sig teknik. 
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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 Nord

ost. 

• Att Täbys skolverksam het värderas med tillförlitliga indikatorer. 

• Att Täby rekryterar fler behöriga lärare till Åva Gymnasieskola. 

• För minskad ohälsa bland våra elever ska 

o personalen utbildas i 

■ utomhuspedagogik. 

■ speci.alpedagogik 

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 skolor 

• Lovskola ska införas så att elever som är på väg att inte nå sina mål. 

• Närmare samarbete med SKR's projekt Uppdrag fullföljd utbildning 

• Utbildning av gymnasieskolornas matbespisning i att tillaga vegetarisk skolmat 3 dagar i 

veckan för att minska klimatpåverka och att nå hållbarhetsmålen. 

• Inrätta systugor för att möjliggöra för fortbildning såväl återanvändning av kläder och tyger 

samt ge ny anlända en praktiplats. 

För Miljöpartiet de gröna i Täby kommun 

EvaPethrus Kerstin Espman Lisl Giertz Didi Shin Amanda Pethrus 

0 

24 



~~ L~~ f..f h'Lt rv~~ lx= CQ 

(Q_:f=" Qo21-11-2J2. I 1= 17::/-
Kommunfullmäktige 2021-11-22 

Vrkande 

Ärende 25 Verksamhetsplan 2022 med budget för år 2022 och plan för åren 
2023-2024 

I debatten i ärendet yrkade jag: 

- att kommunfullmäktige beslutar verksamhetsplan 2022 med budget för år 2022 i enlighet 
med Miljöpartiets tilläggsbudget. 

Annica Gryhed 

Kommunfullmäktigeledamot(-) 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/55-30 

§ 198 Svar på motion: Vilken trafikbelastning ger nybyggda arbetsplatser i 
Täby?. 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 

konstaterat att nya arbetsplatser i Täby kommer att generera stora trafikmängder. 
Motionären undrar om Täby kommun har gjort en modell för att kunna beräkna detta och 
var bilburna arbetspendlare ska parkera. 

Täby kommun har en trafikmodell som prognosticerar trafiken för hela kommunen. 
Modellen används i många trafikprojekt idag och med den som hjälpmedel går det att 
förebygga ett överbelastat vägnät. Fler arbetsplatser i Täby bidrar till ökad arbetspendling 
till Täby, men analyser visar att ökningen sker i huvudsak på de platser och i den riktning 
där det idag finns ledig kapacitet i vägnätet och i kollektivtrafiken. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 

§ 174. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige beslutar att 
bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

,.,_,;,,,_____(;?____ _____ 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/99-30 

§ 199 Svar på motion: Utred och förbered Täbys trafiksystem för Förbifart 
Stockholm 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 december 2020 

konstaterat att Förbifart Stockholm kommer att få stor betydelse för trafiken i hela 
Storstockholm och då även för Täby. Motionären konstaterar att betydelsen av 
Norrortsleden och E4 kommer att öka för Täbys del och att tillgängligheten till 
N orrortsleden därför måste bli bättre. Motionären yrkar därför på att en utredning 
tillsätts med ambition att planera för projekt som förbinder Täbys trafiksystem för 
Förbifarten, detta i syfte att förbättra tillgängligheten till Norrortsleden. 

I Täby pågår ett arbete med att planera för projekt som förbereder Täbys trafiksystem för 
Förbifarten. Arbetet görs utifrån kommunens framkomlighetsstrategi och inom ramen för 
pågående stadsbyggnadsprojekt samt inom samhällsutvecklingskontorets löpande arbete. 
Även Trafikverket har föreslagit en rad konkreta åtgärder för att bland annat förbättra 
tillgänglighet och framkomlighet på Norrortsleden och omkringliggande delar. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 

§ 175. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige beslutar att 
bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/95-09 

§ 200 Svar på motion: Egen idrotts- och fritidsnämnd 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 konstaterat 
att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och att idrott och fysisk aktivitet är bra 
botemedel mot psykisk ohälsa. Det finns dock för få idrottshallar och anläggningar i Täby, 
menar motionären. Mot bakgrund av detta yrkar motionären att Täby kommun borde 
inrätta en ny nämnd med fokus på idrott och hälsa. Motionären önskar även att antalet 
hallar och anläggningar i Täby kommun ska öka i syfte att säkerställa att fler av Täbys 
invånare får möjlighet till träning. 

Täby kommun bedriver idag ett aktivt arbete på flera plan i syfte att motverka fysisk och 
psykisk ohälsa hos kommunens invånare. Psykisk ohälsa hos unga är en högprioriterad 
fråga. Flera mätningar visar att Täbys invånare i hög grad är fysiskt aktiva. Även arbetet 
med idrottsanläggningar är högprioriterat från kommunens sida. 

I Täby kommer frågan som rör nämndernas organisation att behandlas efter valet 2022 i 
de partiöverläggningar som då kommer att äga rum. Bedömningen i dagsläget är att det 
inte föreligger något behov av en egen idrotts- och fritidsnämnd. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2021, 

§ 176. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige beslutar att 
bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 201 lnlämnande av motioner 

Inga motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-22 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/32-00 

§ 202 lnlämnande av interpellationer 

En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde: 

Interpellation från Kerstin Espman (MP) till socialnämndens ordförande Thomas 
Nilsonne (M): Införande av 12 timmars pass på kommunalt SÄBO 

Kommunfulhnäktiges beslut 

Interpellationen bordläggs för besvarande vid nästa sammanträde . 
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