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2. Inledning 

Sverigedemokraterna är en modern folkrörelse som vinner brett stöd hos hela befolkningen i 

landet. Vi betraktar oss som ett tredje block i svensk politik och ser oss som trygghetspartiet i 

Täby. Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med 

värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett 

samhälle som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en 

stark inre solidaritet samt sammanhållning. 

 

Sverigedemokraternas budgetmotion 2023 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 2023 ska vara oförändrad på 

nuvarande nivå. 

 

Vår budgetram och investeringsbudget utgår från den styrande Alliansens budgetramar. 

Därefter gör vi förändringar utifrån våra idéer 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. 

 

Den styrande Alliansen äventyrar Täbys framtid genom sin brutala expansionspolitik! 

Med nuvarande byggplaner kommer Täby kommun att bli den 6:e mest tätbefolkade 

kommunen i hela Sverige. Därför vill Sverigedemokraterna stoppa byggprogrammet då det 

redan nu har byggts tillräckligt många bostadskomplex i kommunen. 

Sverigedemokraternas politik är att bygga i den takt bostäder behövs för våra invånare och att 

vägnätet planeras i förväg. 

 

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

livskvalité. Inte heller har Täbys invånare i en folkomröstning fått ta ställning till den 

storskaliga utbyggnaden som för alltid kommer att omvandla Täby från att vara ett 

villasamhälle till att bli en storstad med alla dess problem. 

 

Vi saknar däremot ett flertal mål, framför allt när det gäller framkomlighet och vägstandard.  

Detta är områden där vi också har lagt ett flertal motioner.  
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Varför ska Täbys sköna natur förstöras så totalt som kommunen nu håller på med?  

Så fort den styrande Alliansen i Täby upptäcker en central grön fläck med gräs och skog ska 

den ersättas med asfalt och betong. Där jättehusen växer upp som svampar ur jorden uppfyller 

de till punkt och pricka kommunens viktigaste krav nämligen att eliminera de sista öppna 

ytorna, ligga olämpligt nära bulleralstrande trafikleder och förstöra miljön för befintlig 

bebyggelse.  

Varför ska Täbys sköna natur förstöras så totalt som kommunen nu håller på med? Det 

gigantiskt fula bygget vid Galoppfältet borde räcka. Det är ett rent sabotage mot den vackra 

natur som fanns i Täby. Man kallar det nya stadsdelar, men det är sterila stenöknar där 

ingenting kan gro och växa.  

Den förda utbyggnadspolitiken är ett rent bedrägeri när det gäller vägstandarden 

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 fortgå i hög 

takt utan att kommunen kommer på obestånd. Men ett gigantiskt räknefel begås. 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 av invånarna 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. 

Alliansen tar stora risker med Täbys ekonomi utan att ha någon matchande uppsida 

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. Den rejäla lågkonjunktur med skenande inflation 

som vi nu går in i, framför allt på bostadsmarknaden, är ett allvarligt problem för kommunen.  
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Utbyggnadstakten av Täby omöjliggör tanken om kommunen som hållbar och hela den 

styrande Alliansens vision för Täby bygger på felaktiga grunder 

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”. Genom den kraftiga befolkningsökningen och väldiga 

byggnationen som nu pågår så kommer miljöbelastningen i Täby att starkt öka. Att man 

dessutom i avsevärd skala river fullt fungerande byggnader torde vara så långt ifrån ”hållbart” 

som möjligt. Att kalla sig miljökommun blir då ett orimligt påstående.  

Det ska vara tryggt och säkert att bo och leva i Täby  
 

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.  
 

Coronapandemin har visat att Täbys äldreomsorg inte har klarat av att skydda de 

äldre. 
 

Brister som outbildad timanställd personal med språksvårigheter i kombination med 

ofullständiga rutiner, bristande medicinsk kompetens, avsaknad av skyddsutrustning och 

syrgaskoncentratorer, mm. bidrog till att allt för många äldre i onödan smittades och avled. En 

transparent utredning som redovisar vad som hänt saknas fortfarande trots att frågan lyfts ett 

flertal gånger av oss.  

 

Pandemin har även visat att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen är låg, vilket 

gör att förbudet mot att kommunerna får anställa läkare ska ifrågasättas. Det är ett fullständigt 

orimligt förbud när alltmer sjukvård bedrivs i samverkan mellan kommuner och regioner 

och inte minst viktigt om man vill verka för en bättre sjukvård för de äldre.  
 

Täby kommun bör på riktigt ifrågasätta att vi blir påtvingade nyanlända. 
 

Mottagandet av asylsökande måste ses över. 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. Att 

asylsökande med avsaknad av utbildning, bristande kunskaper i svenska språket och 

främmande kulturell bakgrund än den svenska slussas in i äldreomsorgen och LSS är däremot 

ett kraftigt övergrepp mot de äldre och de med funktionshinder. Täby kommun bör på riktigt 

ifrågasätta att vi blir påtvingade nyanlända.  

 

Ett värdigt mottagande av flyktingar från det pågående kriget i Ukraina ser vi däremot som 

prioriterat. Dessa ska ges möjlighet att lära sig svenska och att komma in i arbetslivet.  
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3. Vision 

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 en 

hög grad av empati och solidaritet för medmänniskorna. Vi ser det som ett självklart 

mål att öka invånarnas inflytande över politiken. 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.  

 

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. 

Täby är en expansiv närförort till Stockholm och det är positivt att kommunen utvecklas och 

att människor söker sig hit. Vi värnar om en varsam och ansvarsfull utbyggnad där 

kommuninvånarnas inflytande är mycket viktigt. 

Vi ser det som en viktig uppgift att stoppa en fortsatt utbyggnad av Täby då den för med sig 

en negativ inverkan på många områden i kommunen. Det som redan pågår, vilket är väldigt 

omfattande är det knappast realistiskt att stoppa. Men i övrigt måste det bli tvärstopp på varje 

byggprojekt som går att stoppa. 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 ska inte utvecklas 

till en storstad på landet. Framkomligheten är därför högt prioriterad. Den förtätning med 

höga och stora byggnader som nu pågår ser vi inte som en naturlig del i stadsbilden. Stora 

stadsliknande förorter har en olycklig tendens att bygga upp sociala problem.  

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 och som har en låg eller obefintlig tillväxt samt bevarar sina centrala 

grönområden. En kommun där invånarna i mycket stor utsträckning bestämmer över sina liv 

och trivs. En kommun där brottsligheten är försumbar.  

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, 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. Viktigt också är att alla våra invånare med 

funktionshinder tas om hand på ett värdigt och tryggt sätt. 
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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.  

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. 

Då barnen, de sjuka, de med funktionshinder och de äldre är våra mest utsatta grupper måste 

dessa prioriteras före andra. Centralt för oss är att värna och stärka den svenska 

sammanhållningen, kulturen, identiteten och gemenskapen. Vi ser med stark oro på den stora 

segregationen, motsättningarna, splittringen och det stora utanförskapet som har uppstått i vårt 

samhälle. Vidare ser vi problem med att människors delaktighet, närhet och trygghet över tid i 

en allt större grad minskar. Vi vill arbeta för att vända denna negativa utveckling och arbeta 

för idéer och mål som kan förbättra våra medborgares möjligheter till en bättre tillvaro. 
 

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 

lärare och speciallärare. Vi ser också att stödet till barn med inlärningsproblem behöver ökas. 
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4. Yrkanden 

Sverigedemokraternas yrkanden 2023 

 

• att utbyggnaden stoppas. 

• att vägnätet rustas upp för att klara Täbys nuvarande folkmängd. 

• att Sverigeförhandlingen rivs upp. 

• att kommunen slutar att motarbeta bilismen. 

• att Täby ska säga nej till ytterligare migranter. 

• att ett återinvandringskontor öppnas. 

• Att flyktingar från Ukraina ges utökat stöd och möjlighet att komma ut i arbetslivet. 

• att skattesatsen för 2023 bibehålls på nuvarande nivå. 

• att kommunen har god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

• att kommunen prioriterar kärnverksamheterna. 

• 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 offentliga platser. 

• att alla kostnader relaterade till migrationen redovisas. 

• att antalet bilplatser på infartsparkeringar blir fler. 

• 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 och att centrala grönområden bevaras. 

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

• Att personal inom äldreomsorgen och LSS är utbildad samt behärskar det svenska språket 

i tal, förståelse och skrift. 

• Att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen kraftigt förbättras. 

• att personal inom barn- och äldreomsorgen behärskar det svenska språket. 

• att barnomsorg och skolor håller hög standard. 

• att kommunen fryser alla taxor i rådande ekonomiska läge. 
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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.  

 

Stoppa den storskaliga utbyggnaden 

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

utbyggnaden av höga och förtätade flerbostadshus stoppas. 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 en planering avseende utbyggnad och modernisering av vägnätet 

Ett projekt avseende planering hur man återställer och utvecklar förlorad kapacitet på 

genomfartsvägarna bör startas. Detta för att kompensera för den snabba befolkningstillväxten 

under de närmaste kommande åren och under de senaste tio åren. 

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 i stället 

flyttas över till upprustningen av vägnätet. På så sätt kan kommunens skuldsättning hållas 

på rimlig nivå. Vi ifrågasätter även de avancerade planerna på att förlägga Roslagsbanan i 

en tunnel fram till Stockholm City. Ett projekt som med stor sannolikhet kommer att bli 

väsentligt dyrare än nuvarande angivna budgeten på 7 miljarder kronor. Kanske ett nytt 

Hallandsås projekt där det till och med visar sig att tunnelprojektet inte är genomförbart. 

Det enda slutresultatet är då att kommunen har förbyggt sig eller med andra ord köpt 

grisen i säcken. 
 

Trygghet i kommunen  

Sverigedemokraterna vill att det ska vara tryggt och säkert att bo och leva i Täby. En trygg 

utomhusmiljö på alla platser i alla kommundelar anser vi borde vara en självklarhet. Täbys 

invånare ska inte behöva oroa sig för överfall, rån, misshandel eller sexuella övergrepp när de 

rör sig i våra centrala delar eller i friluftsområden.  

 

Sverigedemokraterna konstaterar att tryggheten i kommunen har försämrats på tämligen kort 

tid på grund av att samhällsklimatet har förändrats till det sämre och på avsaknad av insatser 

från polisens sida. Att den tidigare förda politiken av socialdemokrater och moderater på 

riksnivå är skyldig till detta torde stå klart för alla. Även den ökande drogförsäljningen till 
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skolungdomar måste stoppas. Oroande är att en stor majoritet av alla flickor i gymnasiet har 

använt droger. 

 

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! Många gymnasieelever 

känner sig idag obehagliga till mods och otrygga utomhus! 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 offentliga platser. 

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 offentliga 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. 

 

Vi vill att kameraövervakning införs 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. Belysningen av gator och torg måste även förbättras.  

 

Tiggeri 

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

partiellt 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 

handelsplatser dvs de som redovisas i vår motion från februari 2019.  

Redovisa kostnader relaterade till invandringen 

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

trygghetsmässigt, kulturellt och ekonomiskt. Sverigedemokraterna anser därför att 

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

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

statliga ersättningarna ger och därmed även huruvida kommunala skattemedel subventionerar 

verksamheten. 

   

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

migrationsrelaterade kostnader till den kommunala kärnverksamheten.  

 

Infartsparkeringar 

Det saknas fortfarande parkeringsplatser på Täbys infartsparkeringar, vilket för vissa 

omöjliggör ett mer miljövänligt kollektivtrafikresande, samt skapar än värre bilköer på 

våra trafikleder. Vi anser också att det är viktigt att kommunens infartsparkeringar i första 

hand går till kommunens invånare och de som arbetar i kommunen. Ännu bättre vore ett 

samarbete med övriga norrortskommuner.  

 

Sverigedemokraterna vill 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. Glädjande nog har nu vår tidigare motion om att 

inrätta en äldrenämnd anammats av kommunen.  

 

Minska antalet tjänstemän 

Med tanke på den pågående rejäla lågkonjunkturen med skenande inflation behöver 

kommunen se över sin kostym. Sverigedemokraterna lanserade i tidigare budgetförslag att 

antalet tjänstemän borde minskas. 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 % skulle vara ett realistiskt mål vilket då skulle ge en besparing på ca 70 

miljoner. 

 

Den här besparingen dömdes ut som totalt oseriös av Alliansen. Men desto gladare blev när vi 

upptäckte att de ändå hade anammat idén 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 för att hantera det ökade kostnadsläget och för att 

motverka taxehöjningar.  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 20 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 
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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 stoppas. 

• Sverigeförhandlingen ska rivas upp. 

• utbyggnaden av Roslagsbanan i tunnel till Stockholm City stoppas. 

• en planering avseende utbyggnad och modernisering av vägnätet startar. 

• tryggheten på allmänna platser förbättras. 

• utökad omfattning av ordningsvakter och bilpatrullerande väktare införs. 

• en utbyggnad av kameraövervakning införs. 

• tiggeriförbud utökas till att gälla alla offentliga platser. 

• kostnader relaterade till invandringen redovisas. 

• antalet tjänstemän bantas och kommunen vässas. 

• taxehöjningar till följd av ökade kostnader bromsas 

 

Satsningar: 

2 mnkr ordningsvakter och väktare 

3 mnkr kameraövervakning mot inbrott 

 

 

Besparingar: 

20 mnkr Minska antalet tjänstemän 
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6. Stadsbyggnadsnämnden 

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 samt centrala grönområden. 

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 och då även i vårt närområde. 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 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 

Täby ska bara växa om trafiken klarar det. Sverigedemokraterna vill att vägnätet, 

vägstandarden och kollektivtrafiken byggs ut. En ständigt igenkorkad trafikled är ingen bra 

trafiklösning. Redan idag uppstår det svåra trafikköer och då även när det inte är högtrafik. 

Infrastrukturen och kollektivtrafiken måste hålla samma eller högre utbyggnadstakt som 

bostads-, kontors och industribyggandet för att undvika köbildning, ge trafiksäkerhet, 

snabbare arbetspendling och därmed en smidigare vardag för kommuninvånarna och en bättre 

närmiljö. Detta handlar verkligen om höjd livskvalitet! 
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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. 

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 stoppas 

• 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 av vägnät, vägstandard inklusive akut om– och 

tillbyggnad av väghinder 

2 mnkr 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 icke religiösa 

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. 

En översyn av Roslagsledens sträckning i Täby avseende skyltning, nedfallna träd och 

rastplatser bör även göras. 

 

Sverigedemokraterna vill att kulturlivet ska fortsätta vara levande i Täby och att alla ska ha 

tillgång till kultur. I Täby kulturhus ska många aktiviteter finnas och vara en fin mötesplats 

för alla åldrar. Viktigt är också att utplaceringen av stöldbegärlig konst minskar. 
 

Idrott 

Sverigedemokraterna prioriterar barn- och ungdomsverksamhet.  

Täbys tränare gör en enastående insats varje vecka. Det är tränarna som får elever att inordna 

sig i reglerna på plan då de respekterar sin tränare. 

Idrott 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.  

Med tanke på det kärva ekonomiska läge vi nu befinner oss i så gör vi inga nysatsningar inom 

idrottsverksamheten i årets budget relativt Täbyalliansen. 
 

Sverigedemokraterna vill att:  

•  Vandringsleder och rastplatser ses över och rustas upp. 

 

Satsningar:  

1,0 mnkr Upprustning vandringsleder och rastplatser. 
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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. Socialnämnden kommer den 1 juni 2023 att delas upp i två nya 

nämnder nämligen en äldrenämnd och en individ- och familjeomsorgsnämnd. 
 

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. Om inget görs finns det därför en stor risk att kvalitén på äldrevården 

fortsättningsvis kommer att försämras. Sverigedemokraterna har därför tidigare motionerat 

om att en äldrenämnd ska inrättas vilket nu glädjande nog har anammats av den styrande 

Täbyalliansen.  
 

Redan idag finns brister i kommunens omhändertagande av våra äldre.  

Det är till exempel 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.  

Äldreomsorg ska präglad av trygghet, integritet och värdighet. För svag vårdorganisation och 

för låg kontinuitet i vilken vårdpersonal den äldre träffar har gett en äldreomsorg som brister i 

både trygghet, integritet och värdighet. 
 

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 
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personal dels behöver kunna kommunicera med de äldre och med sina kollegor, dels kunna 

läsa instruktioner och dokumentera. Kravlösheten som länge fått 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. Vi noterar att det 

i Täbyalliansens VP23 har tagits höjd för en sådan uppräkning. Det är också viktigt att beakta 

att äldre är mer vårdkrävande än andra åldersgrupper.  
 

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:  

• Lagerhållning av adekvat skyddsutrustning som visir, andningsskydd, mm. 

• Syrgaskoncentratorer på varje äldreboende.  

• Bättre medicinsk kompetens 

• Förstärkt läkarkompetens. 

 

Utvärdering av hur äldreomsorgen drabbats av pandemin Covid -19 

Sverigedemokraterna har i en motions samt ett flertal interpellationer yrkat på 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. Till dags 

datum har ingen sådan utredning redovisats av kommunen.  

 

Platsgaranti och höjd grundersättning för vårdboende 

Sverigedemokraterna vill införa en platsgaranti i Täby för äldre med vårdbehov samt höja 

grundersättningen. Våra äldre ska också garanteras plats på äldreboende inom kommunen. 

Idag så utplaceras våra äldre i vissa fall långt utanför Täby vilket bidrar till stort lidande 

otrygghet och osäkerhet för den äldre och anhöriga som tvingas pendla långa sträckor.  

 

Höjd grundersättning hemtjänsten 

Sverigedemokraterna vill höja grundersättningen för hemtjänstinsatser. 

 

Omsorgstagarens trygghet  

Att som omsorgstagare kunna lita på och förstå personalen är i allra högsta grad en 

trygghetsfråga och även ett sätt att undvika att misstag sker i omsorgsarbetet. Äldre personer 

har ofta ett större behov av en enkel och rak kommunikation. Därför skall det vara ett krav att 

personalen förstår samt talar god och tydlig svenska, likväl som att de kan dokumentera 

vardagliga händelser i skrift. Personal ska också vara utbildad för sin uppgift. Det ska finnas 
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en fast omsorgskontakt och färre olika vårdpersonal per äldre i hemtjänsten. I dag är det inte 

alltid så utan utföraren sätter in personal som saknar utbildning och som inte kan prata tydlig 

och begriplig svenska. Vårdgivare bör dessutom av säkerhetsskäl kräva ett utdrag ur 

belastningsregistret vid anställning av all omsorgspersonal, tillsvidareanställda såväl som 

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

Kosten 

Lokalt producerad och nylagad, välsmakande och näringsrik mat skall serveras de äldre som 

har behov av mattjänst genom hemtjänst eller som bor på ett äldreboende. Stor hänsyn skall 

tas till de äldres önskemål om de olika maträtterna. Alla äldreboenden ska också ha tillgång 

till en näringsfysiolog som kan stötta verksamheten.    
 

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. Inte heller ska outbildad personal 

med bristande språkkunskaper kunna anställas som nu sker idag. Personalen ska ha 

grundkompetens inom vård och omsorg för att undvika missförstånd. 
 

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.  
 

Sedan 2014 har vi tagit emot ca 500 kvotflyktingar, ensamkommande yngre män, ekonomiska 

migranter och anhöriginvandrare. Kostnaderna för mottagandet av dessa torde, när 

migrationsverkets bidrag fasas ut, vara i storleksordningen 150-200 mnkr 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 28,3 mnkr. En långtidsbudget måste tas fram 

med de verkliga kostnaderna för att möjliggöra en korrekt planering. 
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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 6 mnkr. 
 

Sverigedemokraterna vill att: 

• äldres trygghet och inflytande över den egna vardagen ska öka.  

• en fast omsorgskontakt ska erbjudas. 

• färre olika vårdpersonal per äldre i hemtjänsten. 

• rätt till avlösning av anhörigvårdare. 

• en utförlig och transparent utvärdering av hur äldreomsorgen drabbats av pandemin 

Covid-19 utförs. 

• beredskap för pandemier införs. 

• syrgaskoncentratorer införskaffas. 

• läkarnärvaron och den 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 förståelse, tal och skrift. 

• All personal ska vara utbildad för sin uppgift.  

• Alla boenden ska ha tillgång till en näringsfysiolog.  

• en genomgång och korskörning av LSS-assistansen görs, i syfte att förhindra fusk och 

brottslighet. 

• lokalt nylagad näringsrik god mat ska serveras till de äldre. 

• Äldreboenden ska ha tillgång till en näringsfysiolog.  

• kostnaden för migrantboende ska vara lägre.  

• En utredning av kostnaderna för nyanlända görs. 

 

Satsningar:  

24 mnkr        Ökat antal platser på äldreboenden och höjd grundersättning  

1,2 mnkr Pandemiberedskap 

0,3 mnkr Införande av syrgaskoncentratorer  

1,5 mnkr        Merkostnad nylagad mat 

 

Besparingar: 

6 mnkr         Avveckling av kostnadsdrivande boenden för 

asylsökande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 



 
 
 

20 
 

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. Våra skolor ska fortsätta visa bra resultat. 

Elevernas hälsa 

Hälsoteam för eleverna ska finnas att tillgå dagligen på alla Täbyskolor. 

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 kvalité är en självklarhet. Att satsa mer på svenskproducerad 

mat än importerad mat borde också vara en självklarhet. Likaså att servera god mat som 

barnen gillar och äter upp istället för att kastas.  

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. Små barn ska lära sig tala bra svenska redan på förskolan och därför måste 

förskolans personal behärska det svenska språket. 

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, gärna ett trygghetsteam. 

lärarna och pedagogerna i Täby kommun ska vara välbetalda och utbildade. 

• lärarna och pedagogerna ska få maximalt med inflytande över sitt arbete. 
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• Speciallärare ska finnas i organisationen för att hjälpa barn med inlärningsproblem. 

• ett aktivt arbete bedrivs för att förebygga att vi inte får fler elever som mår dåligt och 

blir hemmasittare. 

• svenskundervisning ska vara prioriterad framför modersmålsundervisning. 

• kosthållningen i skolan ska förbättras till god mat som barnen äter och inte kastar.  

• 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 i stället.  

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.  

• Ta fram och redovisa kompletta kostnadsbilder för nämndens alla särkostnader. 

Exempelvis kostnader för extrastöd till elever. 

• Att alla kostnader relaterade till migrationen redovisas. 

Elevernas hälsa  

Hälsoteam för eleverna ska finnas att tillgå dagligen på alla Täbyskolor. 

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 ska ställas. Bidrag ska 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 
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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 efterfrågats på den svenska 

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 

Behovet av ett kompetenscentrum kan ifrågasättas med tanke på att Moderaterna önskar att 

Täby ska ta emot noll nyanlända. Kostnaderna för kompetenscentret uppges nu av Täby 

kommun uppgå till ca 30 mnkr per år. Vår uppskattning är att kostnaden för kompetenscentret 

kan bantas med ca 10 mnkr.  

 

Sverigedemokraterna vill att:  

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

• 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 

• öppna ett återvandringskontor. 

Satsningar: 

0,5 mnkr Elevhälsa 

1,0 mnkr Återvandringskontor 

Besparingar: 

10 mnkr     minskad kostnad Kompetenscenter 
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11.  Sammanfattning av förändringar i nämnderna 

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

 

Kommunstyrelsen 

SD Extra satsningar/besparingar,                                                              mnkr 

kameraövervakning        3,0 

Ordningsvakter och väktare       2,0 

Minskat antal tjänstemän           -20,0 

Summa                                                                                                                                   -15,0 

 

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  24,0 

Merkostnad nylagad mat 1,5 

Pandemiberedskap och syrgaskoncentratorer 1,5 

Mindre påkostat boende för migranter  -6,0 

Summa                                                                                                                          21,0 

  

Kultur-och fritidsnämnden 

SD Extra satsningar/besparingar mnkr 

Upprustning vandringsleder          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 

Återvandringskontor 1,0 

Besparing kompetenscenter         -10,0 

Summa                                                                                                                           -8,5 
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12.  Sammanfattning budgetförslag 

 

Vi tror att den stora tjänstemannastab som finns i kommunen kan vässas genom att bantas och 

då i synnerhet med tanke på den pågående lågkonjunkturen och den skenande inflationen. Vi 

föreslår en fortsättning av den lyckade minskningen på samhällsbyggnadskontoret och att vi 

lägger ett sparmål på 20 miljoner kronor för övriga verksamheter. Därigenom kan vi satsa på 

en uppryckning inom äldreomsorgen och 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 fler väktare och utökad kameraövervakning 

införas. 

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.  

 

Den enskilt största långsiktigt kostnadsdrivande utgiften som kommunen har att hantera är 

invandringen. Vi vill därför omgående upprätta ett bokslut som redovisar kostnaderna 

relaterade till migrationen för att få fram ett underlag för en mer ansvarsfull och långsiktig 

ekonomi. En mer ansvarsfull migrationspolitisk kommer att underlätta framtida överskottsmål 

genom minskade kostnader för skola, bostadsförsörjning och försörjningsstöd. Vi välkomnar 

därför att Sverigedemokraternas rikspolitik äntligen har fått genomslag i Tidöavtalet och vi 

tror och hoppas att kostnaderna för invandringen framgent kommer att bli betydligt lägre.  

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. Fler vägar till/från Täby Centrum behöver öppnas upp.  

Den viktigaste uppgiften är att bromsa upp den ohämmade expansionen av Täby. Det 

påverkar i stort sett alla kommunens verksamheter. Inga nya lägenhets/höghusområden ska 

planeras och byggas. 

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.  
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13. Budgetförslag 2023 SD Täby 

Sverigedemokraternas förslag på tilläggsbudget för verksamhetsåret 2023 

Tilläggsbudgeten har den styrande Alliansens budgetförslag som grund och finansieras inom 

resultatbudget. 

Satsningar i SBN läggs i investeringsbudgeten. 

Skatten föreslås ligga oförändrad på nuvarande nivå  

 

Satsningar   mnkr 

 
Kommunstyrelsen, KS 5,0 

Stadsbyggnadsnämnden, SBN 0,0 

Lantmäterinämnden 0,0 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden, KFN 1,0 

Socialnämnden, SON 27,0 

Barn- och grundskolenämnden, BGN 9,5 

Gymnasie- och näringslivsnämnden, GNN 1,5 

Överförmyndarnämnden 0,0 

Summa satsningar 44,0 

 

Besparingar mnkr 

Minskning av antal tjänstemän med 5 %, KS 20,0 

Senareläggning av utbyggnad av bostadsområden, SBN 0,0 

Lägre standard migrationsboende, SON 6,0 

Effektivare modersmålsundervisning och slopad kvalitetspeng, BGN 8,0 

Kostnad kompetenscenter GNN 10,0 

Summa finansiering 44,0 

 


