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Den politiska inriktningen - bilaga till verksamhetsplan 2020
En överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna


















Det ska fungera.
Ekonomi och skatt
Valfrihet och kvalitet
Trygghet, lag och ordning
Förskolan
Grundskolan
Gymnasieskolan
Vuxenutbildning och SFI
Jobb och företagande
Integration
Äldreomsorg
Bostäder och närmiljö
Miljö och klimatstrategi
Kollektivtrafik och infrastruktur
Funktionsnedsatta och LSS
Idrott och fritid
Kultur

Det ska fungera
I Täby ska människor kunna växa av egen kraft. I Täby ska var och en kunna göra livet bättre
för sig själva, för sin familj, för sina barn och för andra. För att Täby fortsatt ska vara en
attraktiv kommun att bo och leva i måste näringsliv, serviceutbud samt kultur- och
fritidsaktiviteter gå hand i hand. Vi ska stå upp för välfärdens kärna och ständigt utveckla
kvalitet och effektivitet.
Täby kommun är en av Sveriges mest välskötta kommuner. Kommunen har låg skatt och god
service. Våra skolor visar mycket goda resultat, våra äldreboenden håller hög kvalitet och vi
ligger i topp när det gäller företagande. Men trots detta finns många saker som kan förbättras.
Kommunen är till för Täbyborna. Bemötande och service till Täbybor och företag ska bli bättre.
Vi vill prioritera verksamheterna och minska kostnaderna för central administration.
Grundläggande basala funktioner ska fungera. Och det ska fungera varje dag.
Täby växer och det är nödvändigt för att vi ska kunna behålla och utveckla kvaliteten i
kommunens olika verksamheter. Med nya Roslags Näsby, Täby Park och Arninge-Ullna
säkras kommunens långsiktiga tillväxt. Det innebär också att vi behåller halva Täby grönt och
att hela Täby ska vara hållbart. Täby ska utvecklas under ordnade former.
I Täby finns många föreningar och frivilligorganisationer som gör stora insatser. Föreningslivet
ska ges goda förutsättningar att verka och utvecklas, bl a genom ökad samverkan och dialog
med kommunen.
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Uppdrag 2019:
 En utredning med syfte att utvärdera Kontaktcenter och för att uppnå en högre
servicenivå ska genomföras
 En utredning om hemtjänstens ersättningssystem ska genomföras
 Underhållsplanen för kommunens anläggningar, fastigheter och lokaler ska uppdateras
och utvärderas med åtgärdsplaner. Underhåll av kommunens fastigheter ska prioriteras
Under mandatperioden:
 Trafiken ska fungera varje dag. Gatuarbeten av olika slag ska vara koncentrerade och
effektivt tidsatta. Trafikanalyser ska göras i tillräcklig omfattning och i tillräckligt god tid
så att tillväxt och trafiklösningar hänger ihop
 Kontinuerlig uppföljning av beslutade kvalitetsmål ska prioriteras av kommunens
tillsyns- och avtalsenheter
Ekonomi och skatt
Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låga
kostnader. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Det är en förutsättning för att kunna
hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Täby står inför utmaningar som kommer att kräva ett
fortsatt fokus på ledning, styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter.
Ständiga effektivitetsförbättringar ska gälla i all verksamhet som drivs i egen regi. Det måste
även fortsättningsvis råda ordning och reda i ekonomin.
Täby är en av Sveriges bästa kommuner sett till kommunal service och ekonomi. Täby är
rankad som en av Sveriges mest stabila kommuner. Ekonomin är stark och har gått med
överskott de senaste tolv åren.
Täby utvecklas och det är bra. Det innebär mer service och ett större utbud för Täbyborna. För
att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs det investeringar i vägar och kollektivtrafik.
Markförsäljning i nybyggnadsområden ska huvudsakligen finansiera ny infrastruktur, såsom
vatten, avlopp och vägar som krävs vid nybyggnation.
På sikt står Sverige och landets alla kommuner inför stora demografiska förändringar. När allt
fler blir äldre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största vikt att Täby
kommun har en ordnad ekonomi och gör strukturella förändringar för att rusta sig inför
framtiden.
Kommunalskatten ska vara oförändrad. Skatten kan sänkas om utrymme finns – utan att
tumma på satta kvalitetskrav. Vår utgångspunkt är alltid att få ut maximalt värde ur varje
skattekrona. Fortsatt stark fokus ska gälla på styrning, uppföljning och kvalitet i
skattefinansierade verksamheter. Kommunens verksamheter förväntas hålla budget och
eventuella underskott ska hanteras inom respektive nämnd.
Syftet med det statliga skatteutjämningssystemet är att ge landets kommuner och landsting
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en likvärdig offentlig service,
oberoende av invånarnas inkomster. Problemet är bara att systemet är orättvist, endast 11 av
290 kommuner är nettobetalare. Vår uppfattning är att det är rimligt att kommuner ges
kompensation, särskilt glesbygdskommuner, för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner
men inte till stora kommuner som Malmö och Göteborg. Däremot är det orimligt att endast ett
fåtal kommuner ska bidra till finansieringen. En ny utredning föreslår att Täby ska betala
ytterligare ca 30 mkr i skatteutjämning, totalt skulle Täbyborna därmed betala nästan en halv
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miljard till skatteutjämningssystemet.
Uppdrag 2019:
 Oförändrad kommunalskatt
 Vi ska ständigt eftersträva att vara en effektiv kommun. En extern utredning ska
analysera kommunens centrala administration och identifiera möjliga
kostnadssänkningar
Under mandatperioden:
 Sänkt skatt om utrymme finns och utan att tumma på kvalitetskraven
 Markförsäljningar ska huvudsakligen finansiera ny kommunal infrastruktur, såsom
vatten, avlopp och vägar som krävs vid nybyggnation
 Fortsatt effektivisering av kommunens verksamheter genom nya innovativa lösningar
med fokus på hållbarhet och förbättrad service för Täbyborna
Valfrihet och kvalitet
Täby är en av de kommuner i Sverige som har störst valfrihet. Här kan man fritt välja förskola,
skola, och äldreomsorg. Vi ser det som självklart att Täbyborna även i fortsättningen kan välja
fritt bland den kommunalt finansierade välfärdsverksamheten. Valfriheten ska hela tiden
utvecklas. Täbyborna ska bestämma mer och politiken mindre.
Vi ser det som politikens uppgift att sätta högt ställda kvalitetskrav och se till att det också blir
så. Vi ställer oss positiva till att fristående entreprenörer vill hjälpa till att utveckla Täby och
göra kommunen ännu bättre och mer effektiv. Om en kommunal verksamhet kan drivas bättre
och mer effektivt av en extern utförare så kan detta förutsättningslöst prövas. Konkurrens på
lika villkor mellan olika aktörer och fritt val för Täbyborna driver kvalitetsutvecklingen.
Ett kvalitetsmål är att ha bra och näringsrik mat i alla våra verksamheter samt att minska
matsvinnet.
Under mandatperioden:
 Fortsatt valfrihet i förskola, skola och äldreomsorg med kvalitetssäkring och årlig
uppföljning
 Politiskt satta kvalitetsmål ska ha samma vikt inom den kommunala organisationen
som budget- och ekonomimål
 Kommunen ska upprätta en matpolicy
Trygghet, lag och ordning
Brott innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom. Våld och
brott i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck är samhällsproblem som aldrig får
accepteras och måste bekämpas.
I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är mycket oroade över den
utveckling som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt uppdrag och många brott
förblir ouppklarade.
För oss handlar det om att stå upp för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter för alla
medborgare. Täbyborna ska känna ökad trygghet i att inte bli utsatta för brott, vare sig i
hemmet eller på gator och torg.
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Antalet brott minskar i Täby, med ett undantag – bostadsinbrotten. Vi kommer aldrig att
acceptera den negativa utvecklingen av bostadsinbrotten. Det är därför nödvändigt att
kommunen tar en mer aktiv brottsförebyggande roll genom väktarpatrullering – i första hand
för att bekämpa bostadsinbrott och brottslighet på allmänna platser. Vårt förebyggande
trygghetsarbete ska fördjupas och förstärkas. Trygg i Täby ska även fortsättningsvis ges
prioritet.
Uppdrag 2019:
 Väktarpatrullering i kommunens regi ska utvecklas. Det ska ske i nära samarbete med
Polismyndigheten. Patrulleringen ska vara omfattande under semestertider eller när
många är bortresta. Villaområden och lokala centrum ska ingå i bevakningen. Täby
Centrums närområde ska särskilt prioriteras.
 Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden, i samarbete med Trygg i Täby, ges i
uppdrag att utreda hur engagemanget för nattvandringar kan öka
 Kommunens samarbete och dialog med organisationer som främjar grannsamverkan
ska prioriteras och utvecklas
 Det ska göras en bedömning om det finns behov av att förstärka fältverksamheten med
ytterligare en tjänst under 2019-2020
Under mandatperioden:
 I all stadsplanering och i alla befintliga bostadsområden ska trygghetsfaktorn betonas.
Levande stadsdelar med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för
brott.
 I enlighet med tunnelstrategin ska gångtunnlar vara belysta och trygga
 Nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelse såsom klotter
 Papperskorgar ska underhållas och finnas på rätt plats och i rätt antal
 Entreprenörer, fastighets- och anläggningsägare ska följa kommunens klotterpolicy
 Arbetet med trygga skolvägar ska fortsätta
 En utredning ska genomföras för att analysera en satsning på trygghetskameror och
innovativa åtgärder som digitala trygghetsvandringar
Förskolan
I Täby väljer föräldrar den förskola som bäst passar barnet och familjen. Vi anser inte att
politiken ska avgöra vilken förskola som barnet ska gå på. Förskolan är den plats där det lilla
barnet lär sig att lära. Nyfikenheten för kunskaper ska väckas och stimuleras och glädjen i att
lära sig nya saker ska vara central. Förskolan i Täby ska vara en trygg och bra plats för
föräldrar, barn och personal.
Vi vill att alla förskolor ska vara bra på att styra och följa kvaliteten. Forskning visar att hög
kvalitet i förskolan bygger på en kombination av hög kompetens hos personalen kombinerat
med lokaler som möjliggör olika typer av pedagogisk verksamhet. I förskolan behövs fler
förskollärare. I Täby har vi en kvalitetspeng som styr mot fler förskollärare, men eftersom
förskollärare är ett bristyrke behövs fler drivkrafter för att öka kompetensen. Vi vill utreda hur
barnskötare kan stimuleras till att utbilda sig till förskollärare via ett ”Förskollärarlyft”. Vi vill se
att förskolans lokaler är pedagogiskt utformade med goda möjligheter för variation under
dagen. Vi vill se möjlighet till stimulerande miljöer både ute och inne.
Förskolans ersättningssystem med en kombination av fasta och rörliga ersättningar ska
premiera kvalitet och långsiktig planering. Tillsynsenheten ska följa upp varje förskola minst en
gång per år. En ny kvalitetspeng ska kopplas till tillsynsresultat, utbildad personal och
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föräldranöjdhet med fokus på barngruppernas storlek och personaltäthet. Det ska finnas
tydliga och snabba sanktioner om kvaliteten försämras.
Uppdrag 2019:
 Kvalitetspengen ska ses över och utredas med fokus på tillsynsresultat, utbildad
personal och föräldranöjdhet med både barngruppernas storlek och personaltäthet.
Föräldraenkäten ska i detta sammanhang ses över
 Förskolepengen ska höjas med ytterligare 1,0 % (totalt 2,0 %)
 Barnskötare ska stimuleras att utbilda sig till förskollärare. Vi vill utreda ett
”förskolärarlyft” i samarbete med övriga norrortskommuner
 Deltidspengens nivå ska utredas
Under mandatperioden:
 Valfriheten ska värnas
 Tillsyn av varje förskola minst en gång per år
 Samarbete mellan BVC, förskolorna och skolorna ska utvecklas så att barns behov
tidigt kan tillgodoses för en bättre överlämning vid förskole- eller skolstart
 Öppna förskolans verksamhet ska värnas
 Förskolorna ska uppmuntras att tillsammans med kommunen utveckla lokaler och
utemiljöer för att skapa bästa förutsättningar för högre kvalitet i verksamheterna
Grundskolan
Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du
kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska skolan fylla sitt uppdrag
att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på att alla skolor är bra
skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar.
Kunskap kräver ansträngning.
Godkänt resultat i alla ämnen i årskurs 9 är en viktig förutsättning för högre studier. En
kvalitetspeng ska därför utredas med syftet att få en bättre kvalitet i grundskolan och med
målet att höja andelen elever med godkända betyg i alla ämnen.
I Täby ska både personal, elever och föräldrar känna en stolthet över sin skola. Föräldrarnas
ansvar för sina barns skolgång är grundläggande. Föräldrar ska därför inbjudas till att vara
delaktiga i skolans utveckling och bidra till goda resultat.
Vi är övertygade om att det är viktigt med högt ställda kvalitetskrav, kontinuerlig uppföljning
över tid samt en tydlig återkoppling mellan skola, elev och föräldrar.
Den viktigaste faktorn för elevers kunskapsutveckling och möjlighet att nå ett steg längre är
lärares tid med elever. Därför vill vi se att lärares tid med elever ökar. Elevens individuella
utveckling ska vara i centrum och läraren ska vara expert på att följa upp och stimulera varje
elev, dag för dag, vecka för vecka. Vi vill individualisera, inte standardisera.
Täbys kommunala skolor ska även fortsättningsvis attrahera de mest kompetenta och
engagerade lärarna, dels genom att erbjuda fler karriärtjänster, dels genom att läraren i första
hand förmedlar kunskap. Administrationen ska minskas för att lärarna ska få mer tid för varje
elev. I det arbetet ska både digitala stöd och lärarassistenter övervägas.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling ska användas för att öka kopplingen till
nationell och internationell forskning.
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Även om vi har en god arbetsro i Täbys skolor i jämförelse med andra kommuner, är vi inte
nöjda. Arbetsro och trygghet är grundläggande för att eleverna ska fokusera på kunskap och
nå en högre nivå. Därför ska ordningsregler införas och aktivt arbetas med i samtliga
kommunala skolor i Täby.
I Täby visar alla i skolan respekt för varandra och samhällets lagar gäller även i skolan. Det
ska råda nolltolerans mot kränkningar. Brott ska polisanmälas.
Föräldrar och elever i kommunala skolor ska tydligt informeras om de ordnings- och
trivselregler som gäller. Föräldrar och elever ska underteckna att de har tagit del av
information om skolans ordnings- och trivselregler.
Skolan ska vara en trygg plats med god arbetsmiljö för både elever och lärare. Skolan är en
arbetsplats.
Barn och ungdomar i Täby är i dag de mest föreningsaktiva barnen i landet, de flesta deltar i
någon ideell förening eller i någon idrottsförening. Vi vill erbjuda föreningarna ett utökat
aktivitetsbidrag för att ordna träningstillfällen på fritids och direkt efter skoltid.
Simskoleundervisningen i grundskolan ska fortsätta.
Skolornas resultat ska vara offentliga och bedömningskriterierna likvärdiga. Oavsett vilken
skola som väljs ska elev och vårdnadshavare alltid kunna lita på en likvärdig bedömning.
Därför ska gemensamma bedömnings- och betygskriterier vidareutvecklas för att säkra
likvärdigheten mellan de kommunala skolorna.
Vi vill att Täbys skolor ska erbjuda alla elever, både de som behöver särskilt stöd och de som
behöver ytterligare utmaningar, en undervisning som möjliggör att de når sin fulla potential
utifrån sina förutsättningar. Vi ser det som positivt om rektorerna vill pröva nya grepp för att
stimulera elevernas möjlighet till lärande, såsom exempelvis erbjuda flexibel skoltid eller att
elever ska kunna läsa gymnasiekurser i grundskolan.
Uppdrag 2019:
 En kvalitetspeng ska utredas. Syftet är att höja skolans kvalitet med målet att fler ska
nå godkända resultat
 Skolpengen ska höjas med ytterligare 1,5 % (totalt 2,5 %)
 Varje kommunal grundskola ska ha tydliga och väl utvecklade ordnings- och
trivselregler
 Varje elev och förälder/vårdnadshavare ska underteckna att de har tagit del av
information om skolans ordnings- och trivselregler
 Elevhälsan ska utvecklas. Insatser mot psykisk ohälsa i skolan ska ges särskild
prioritet.
Under mandatperioden:
 Täby ska nå Sveriges högsta utbildningskvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete,
nära samarbete med forskning och tillgängligt lärande
 Fortsatt utveckling av strategi och satsning på digitala stöd för att stärka lärandet
 Lärarna ska ges mer tid för undervisning genom minskad administration och
effektiviseringar
 Fortsatt satsning på Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling
 Förutsättningar för att införa syskonförtur ska utredas
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Alla elever i kommunala skolor ska ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet
Nybyggda skolor ska i så hög utsträckning som möjligt ha tillagningskök
Samverkan med föreningar som ordnar idrottsaktiviteter direkt efter skoltid. Ett särskilt
ersättningssystem ska övervägas i sammanhanget

Gymnasieskolan
Gymnasieskolan ska förbereda för vidare studier eller arbete. Gymnasiet lägger
förutsättningarna för unga människors möjligheter att nå sina livsmål. De som börjar gymnasiet
ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara sina gymnasiestudier. Vi vill se en
mer flexibel utbildningstid med möjlighet till en snabbare övergång till högskola och arbetsliv.
Därför ska vi fortsätta utveckla möjligheten att läsa högskolekurser redan på gymnasiet.
I Täby har vi en stark entreprenörsanda. Alla elever på gymnasiet ska erbjudas möjlighet att
starta företag via Ung Företagsamhet. Det gör vi genom att ha ett gott samarbete mellan skola
och näringsliv.
Gymnasieskolan är en frivillig skolform, ansvar och skyldigheter ska vara tydliga för elever,
föräldrar och skolpersonal.
Det är viktigt att kontinuerligt se över och utveckla programutbudet och de inriktningar och
profiler som finns på Åva gymnasium. De program som finns på Åva gymnasium ska
efterfrågas av ungdomarna och arbetsmarknaden. Alliansens tydliga ambition är att Täby ska
erbjuda spetsutbildningar på gymnasienivå. Åva gymnasium ska bli en av landets bästa skolor.
På Åva gymnasium ger samtliga gymnasieprogram högskolebehörighet. På de
yrkesförberedande programmen kan högskolebehörigheten aktivt väljas bort och ersättas med
andra gymnasiekurser lämpliga för programmet, vilket är viktigt för enskilde och ska bevaras.
Täby är en attraktiv skolkommun med hög utbildningskvalitet och många ungdomar söker sig
till våra gymnasieskolor. Därför ska vi driva på för att fler utbildningsplatser skapas i Täby. En
gemensam gymnasieregion ska värnas och utvecklas.
Språkintroduktion
Språkintroduktion för nyanlända på gymnasiet ska vara en snabb introduktion till vidare studier
som leder till yrkeskompetens och därmed egen försörjning. Därför måste hela
utbildningssystemet och arbetsförmedlingens resurser användas på ett mer effektivt sätt.
Målet är en snabbare väg till självförsörjning och integration och där fokus vid studiestarten
ska ligga på svenska språket, samhällsinformation, som bl a handlar om att förstå regler och
normer som gäller i Sverige, och praktik. Det är viktigt att eleverna snabbt slussas från
språkintroduktion till ett individuellt alternativ där grundskolekurser och gymnasiekurser kan
kombineras och kompletteras med en yrkesutbildning. Genom att utveckla språkintroduktionen
så leder det till snabbare självförsörjning och därmed förbättrad integration.
Under mandatperioden:
 Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet
 Alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet
 Ung företagsamhet ska erbjudas alla elever
 Programutbud på Åva Gymnasium ska kontinuerligt ses över för att motsvara
efterfrågan från ungdomar och arbetsmarknad
 Fortsatt möjlighet att läsa högskolekurser på gymnasiet
 Fritt val av gymnasieskola i länet ska värnas och utvecklas
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Språkintroduktionen ska vara en snabb väg till egen försörjning

Vuxenutbildning och SFI
I takt med att samhället förändras ställs nya krav och då behövs nya kunskaper.
Vuxenutbildning och SFI (Svenska för invandrare) ska utformas så att den enskildes studier
inom någon av dessa skolformer kan kombineras med andra studier, arbete eller praktik. Alla
ska ha rätt att läsa in både grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier. Täby
ska vara drivande i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion.
Vuxenutbildningen är ett viktigt redskap för en fungerande och flexibel arbetsmarknad, där alla
människor har möjlighet att skaffa sig en kompetens som efterfrågas.
Enligt statistik från SCB tar det nio år för hälften av alla nyanlända att få ett jobb. Det finns
många anledningar varför det ser ut så och där har framför allt staten ett stort ansvar att
förenkla och se över regler men kommunerna kan också bidra. Därför har vi i Täby en ny
modell för vuxenutbildning och SFI som gör det möjligt att kombinera och skapa individuella,
flexibla lösningar som fokuserar på den som studerar och att dennes väg till egen försörjning
blir så kort som möjligt. Detta ska utvecklas under mandatperioden och samtidigt ge ökad
valfrihet och självbestämmande. Vi vill också utforma samarbete med lokala företagare inom t
ex barnomsorg och äldreomsorg för att kombinera yrkespraktik, SFI och vuxenutbildning.
Under mandatperioden:
 Vuxenutbildning och SFI ska utformas så de kan kombineras med praktik eller arbete
 Vuxenutbildning och SFI ska inte längre vara två separata spår. Det ska vara möjligt att
skapa individuella och flexibla lösningar för att i synnerhet få nyanlända i praktik eller
arbete så fort som möjligt
 Kundval och auktorisation av utförare av vuxenutbildning och SFI ska bibehållas och
utvecklas för att kontinuerligt bredda utbudet av utförare och därigenom skapa fler
valmöjligheter för individen
Jobb och företagande
Täby kommun är en av landets mest företagstäta kommuner. Majoriteten av Täbyborna får sin
försörjning genom det privata näringslivet. Idag går det omkring ett företag på var sjunde
Täbybo. Vi vill stimulera företagsamhet och nyföretagande i kommunen så att dagens 10 000
företag blir fler.
Redan idag utförs ungefär hälften av all kommunal verksamhet i privat regi. Det är positivt och
gynnar Täbyborna. Företag i konkurrens kan effektivisera och utveckla välfärdverksamheterna.
Kommunens huvudsakliga uppgift är att säkerställa hög kvalitet i skattefinansierade
verksamheter. För att stärka småföretagsamheten vill vi hitta fler vägar för att även mindre
företag ska kunna delta i offentliga upphandlingar.
Vi tror att Täby har mycket goda möjligheter att i framtiden skapa ett kluster av innovativa
företag. Täbyborna har generellt en hög utbildningsnivå och det finns en närhet till både
Arlanda och några av Sveriges främsta universitet och högskolor. Genom att aktivt arbeta för
en innovativ mötesplats i Täby så ökar förutsättningarna för företag att växa och utvecklas. Att
skapa ett ”Science Park” på näringslivets villkor skulle kunna bidra till ett ännu starkare
näringsliv.
Det ska vara lätt att ta sig till och från Täby för att attrahera kunder och personal till företagen i
kommunen. Vi vill se en utbyggd kollektivtrafik med en förlängning av Roslagsbanan till
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Arlanda. Dessutom kommer Roslagsbanans förlängning till Stockholm City via Odenplan bli ett
enkelt och smidigt sätt att ta sig till och från Täby.
Hur kommunen agerar i kontakten med företagare har betydelse för företagsklimatet. Det ska
vara enkelt för företag att kontakta och samarbeta med kommunen. Kommunens information
till företag ska förbättras.
Kommunerna i Stockholm konkurrerar om kompetens och kapital. Framtidens
vinnarkommuner finns där näringslivet ges bäst möjlighet att skapa tillväxt och därmed nya
jobb.
Uppdrag 2019:
 En särskild regelförenklingsfunktion för minskat krångel och kortare handläggningstider
ska inrättas i nära dialog med näringslivet
Under mandatperioden:
 Täby ska år 2022 vara bland de fem mest företagsvänliga kommunerna i landet. Vi vill
utöka antalet servicelöften för bättre service med enklare processer och snabba
handläggningstider
 Ett ”Science Park” ska etableras med syfte att stärka entreprenörskap, stimulera
nyföretagande, attrahera innovativa företag och forskning samt locka helt nya
verksamheter till Täby
 Kommunen ska aktivt arbeta för att fler företag ska etablera sig eller flytta till Täby.
Täby behöver fler arbetstillfällen inom tjänste- och kunskapsintensiva företag
 Kommunens upphandlingar ska utformas så att fler företag ges möjlighet att medverka
 Kommunen ska underlätta matchning mellan nyanlända och lokala företag genom
ständig utveckling av projektet "Välkommen framtid"
 Kommunen ska alltid ha ett professionellt och trevligt bemötande gentemot
näringslivet. En aktiv näringslivsdialog ska hållas löpande och särskilt inför större
beslut som direkt påverkar näringslivet
Integration
Täby är en kommun full av möjligheter. Att vi blir fler är en tillgång och vi har inte råd att inte ta
tillvara på allas kunskaper. Inom ramen för integrationen behöver vi ställa mycket tydliga krav
på den som kommit till Täby för att bygga sig ett nytt liv. Det förutsätter att informationen är
lättillgänglig och tydlig. Svenska språket är en viktig nyckel, men också att utbilda sig och bli
självförsörjande. I dag har bara hälften av de nyanlända ett arbete efter nio år i Sverige. Det
går ungefär dubbelt så snabbt i Täby som i övriga Sverige, men tar fortfarande alldeles för
lång tid. Täby kommun har därför utvecklat konceptet ”Välkommen framtid”. Det är ett
arbetsmarknadskoncept som syftar till att få de som står långt utanför arbetsmarknaden att
komma i arbete och få en egen försörjning.
Kommunen ska även fortsättningsvis ta sin andel och sitt ansvar vad gäller fördelningen av
nyanlända.
Människor som är nya i Sverige behöver tidigt få möjlighet att börja arbeta. Därför behövs en
bättre politik för fler jobb men Sveriges integrationspolitik har djupa brister. Om inte problemen
med utanförskap ska fördjupas och permanentas krävs kraftfulla åtgärder. Vårt ekonomiska
välstånd bygger på att alla som kan ska arbeta. Allianspartierna arbetar för att Täby ska vara
den kommun i landet som har lägst andel nyanlända som är beroende av försörjningsstöd. Att
lära sig svenska och bli självförsörjande är ett självklart mål. Att allt för många utrikes födda
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saknar jobb och i stället blir beroende av bidrag är först och främst skadligt för varje enskild
människa som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Ett växande och utbrett utanförskap
ökar kostnaderna för samhället och måste aktivt motarbetas.
Hela kedjan av insatser måste fungera. I slutändan är det dock den enskildes ansvar att ordna
bostad och arbete. Dock är vår fasta övertygelse att kommunen ska ge de verktyg som krävs. I
det arbetet har vi t ex kombinerat yrkesutbildning med språkundervisning.
Täby har ett starkt lokal- och civilsamhälle. Detta visar sig inte minst genom de insatser som
Täbybor under olika volontärinsatser utför. Täbyalliansen välkomnar volontärernas arbete och
de nätverk som nu byggs upp mellan kommunens invånare och nyanlända. Dessa nätverk
påskyndar svenskinlärningen, bygger upp kunskap om hur svenska samhället fungerar och
underlättar för framtida praktikplatser och jobb. Frivilliga krafter spelar en stor roll i hur väl
integrationen och etableringen i samhället fungerar.
Vi vill driva en politik som är både välkomnande och tydlig. Vägen till etablering i kommunen
och landet handlar ytterst om att få människor i arbete. För att nyanlända med låg
utbildningsnivå ska lyckas etablera sig i kommunen eller i landet krävs särskilda insatser. Vi
måste därför vara mycket tydliga med att från dag ett så är nyckelfaktorerna språk och
sysselsättning i form av arbete eller utbildning. Utan en fungerande svenska och utan en
relevant utbildning så blir tröskeln till den svenska arbetsmarknaden mycket hög. Fungerar inte
den korta och så viktiga initiala etableringsfasen är risken stor att hamna i långvarigt
bidragsberoende. Kommunen bör därför ta över etableringsansvaret från Arbetsförmedlingen.
Kommunens insatser för nyanlända ska av samma skäl alltid vara villkorade. Försörjningsstöd
ska förutsätta att arbetsföra sökanden är mycket aktivt arbetssökande eller deltar i utbildningar
som leder till egen försörjning.
Vi tror inte att den bostadsbrist som finns i Sverige, Stockholmsregionen och i Täby löses
genom tillfälliga lösningar som t ex modulhus. Kortsiktiga lösningar tenderar att bli permanenta
och ett nytt utanförskap byggs fast i områden avsedda för nyanlända. Därför bör Täby
kommun inte bygga moduler för att lösa bostadsbristen. Den anvisningslag som har beslutats
av riksdagen gör att många kommuner, såsom Täby, har svårt att ordna bostäder för
nyanlända på ett rimligt sätt.
Under mandatperioden:
 Samverkan med företag eller ideella organisationer med syfte att konkret och aktivt
motverka utanförskap ska prioriteras
 Bostad ska erbjudas nyanländ enligt lag och under den inledande etableringsperioden.
Efter periodens slut gäller individens ansvar. Aktivt stöd ska ges under
etableringsperioden för att underlätta nyanländas möjligheter att finna en egen bostad
 Projektet "Välkommen framtid" ska löpande utvärderas och utvecklas för att fler ska
komma i egen försörjning
 Tillfälliga bostäder, såsom modulhus, bör undvikas
Äldreomsorg
Äldre i Täby ska erbjudas en äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet och omtanke.
Som närstående ska man kunna vara trygg med att föräldern eller den närstående alltid får ett
gott omhändertagande. I grunden handlar det om värdighet. Det är mycket viktigt att bli bemött
på ett värdigt sätt samtidigt som den äldre får sina behov tillgodosedda genom god service och
en skyndsam behovsprövning.
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Andelen äldre i Täby ökar och därmed behovet av hemtjänst och boenden för äldre. Hur
hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. När egna krafter inte längre förmår och
eget boende inte längre fungerar så ska det finnas en äldreomsorg i Täby som står för hög
kvalitet och långt driven professionalism. En grund för en sådan äldreomsorg är en ekonomi i
balans, vilket förutsätter att verksamheterna drivs innovativt och kostnadseffektivt. Det är
därför vi är för en mångfald utförare av välfärdstjänster, där kommunens egna verksamheter
konkurrerar på lika villkor. Det är också därför en särskild kvalitetspeng har införts för
äldreboenden och hemtjänst.
Vi vill förebygga att äldre fastnar i dåligt anpassade bostäder och social isolering. Vi vill särskilt
prioritera och välkomna entreprenörer att utveckla nya innovativa boendeformer för äldre,
såsom trygghetsbostäder med gemensamhetslokaler. Ett varierat utbud av lägenheter är
viktigt för äldre som vill flytta från villa eller radhus. Seniorcenter i Täby centrum är ett exempel
på en framgångsrik satsning som syftar till att stimulera förmågor och minska isolering.
Seniorcenters verksamhet och lokaler har under den nuvarande mandatperioden kraftigt
expanderats.
Äldreomsorgen ska vara trygg och väl sammanhållen. Det finns idag allt för många trösklar
mellan olika aktörer, det är inte acceptabelt när sköra äldre faller mellan stolarna och inte får
en sammanhållen vård och omsorg utifrån sina behov. Geriatrik, hemsjukvård, boenden och
hemtjänst måste vara bättre sammanhållen. Täby kommun ska särskilt prioritera samverkan
med landstinget för att få en bättre fungerande äldrevård.
Uppdrag 2019:
 Socialnämndens föreningsbidrag till ideella organisationer fördubblas genom en
särskild satsning på ökad trygghet och gemenskap
 En utredning ska genomföras om kommunala hemtagningsteam i samband med
utskrivning från slutenvården
Under mandatperioden:
 Äldreomsorgen i Täby ska alltid vara i länets absoluta toppklass
 Seniorcenter ska värnas och successivt utvecklas. Ytterligare ett Seniorcenter ska
etableras
 Tillgången till olika typer av boenden för äldre ska förbättras. Nya innovativa
boendeformer för äldre välkomnas och ska ges särskild prioritet
 Den tidigare överenskommelsen gällande andelen platser i boenden som drivs i
kommunal regi gäller fortsatt. Under mandatperioden kan överenskommelsen behöva
ses över, bl a beroende på situationen på marknaden och nya kompletterande fakta
 En sammanhållen äldrevård och tät samverkan med landstinget ska prioriteras
 Alla äldre har rätt till god och näringsrik mat. Tillagningskök vid varje nybyggt vård- och
omsorgsboende ska ges hög prioritet
 Fortsatt utveckling av biståndsbedömningen med fokus på service, handläggningstider
och rättssäkerhet
Bostäder och närmiljö
I Täby ska stadens goda kvaliteter och service förenas med närhet till en god miljö, en ostörd
natur och friska vattenområden. Stadsbyggnadsplaner ska utgå från Täbybornas önskemål
och behov. För att bevara halva Täby grönt ska ny bebyggelse i första hand koncentreras till
Täby Park, Arninge-Ullna och Roslags Näsby samt genom förtätning av Täbys centrala delar
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och stadsdelscentra.
Täby är, och ska fortsätta att vara, staden på landet och en bra kommun att bo, arbeta och
leva i med hög livskvalitet.
Alliansen slår vakt om närheten till naturen samtidigt som vi vill att de centrala delarna ska
utvecklas.
Vid all nybyggnation vill vi uppmuntra olika bostadsformer med god stadsmässig arkitektonisk
utformning och i miljömässig framkant. I nya och befintliga bostadsområden ska olika former
av samhällsservice tillföras, såsom affärer, förskolor, skolor, äldreboenden och kollektivtrafik.
Vi vill också slå vakt om våra historiskt och kulturellt intressanta byggnader och områden
genom en bevarandeplan.
Vi värnar kommunens villaområden och kommer inte att bidra till att villatomter slås samman
för att ersättas av stora flerfamiljshus.
Uppdrag 2019:
 Ny översiktsplan för Täby ska påbörjas för att säkerställa en hållbar tillväxt och
bevarandet av halva Täby grönt
 Ett kulturmiljöprogram för Täbys historiskt och kulturellt intressanta byggnader och
områden ska påbörjas
Under mandatperioden:
 Ny bebyggelse ska i första hand koncentreras till Täby Park, Arninge-Ullna och
Roslags Näsby samt genom förtätning av Täbys centrala delar och stadsdelscentra
 Vid nybyggnation ska trafikanalyser genomföras innan byggnation påbörjas – negativa
trafikeffekter ska minimeras
 Villakaraktären ska bevaras i våra småhusområden
 En mångfald av boendeformer uppmuntras, såväl hyres- och bostadsrätter som
ägarlägenheter eller äganderätt
 10-15 procent av nya lägenheter ska vara hyresrätter
 Utvecklingsprogram för lokala stadsdelscentrum ska genomföras i Täby kyrkbys
centrum, Skarpängs centrum, Gribbylunds centrum och Näsbyparks centrum.
Centrumutveckling ska ske för att främja trivsamhet och utan överexploatering
 En utredning, i kombination med en medborgardialog, om utvecklingen av
Gripsvallsområdet ska göras i syfte att förstärka den gröna kilen, skapa en grön entré
samt kunna bygga längs Täbyvägen och Fjätursvägen med villor och radhus
 Nya metoder för lägre byggkostnader ska prövas, andra kommuners arbete för att
åstadkomma lägre byggkostnader ska särskilt studeras
 De stora barriäreffekter som Roslagsbanans Österskärsgren och E18 utgör bör på sikt
byggas bort. Vi vill se en passage mellan Täby Park och Centralparken för att minska
motorvägens barriäreffekter
Grönområden, parker och badplatser
Täby ska förbli en trivsam och trygg kommun att bo i med närhet till naturen. Vi ska värna våra
större sammanhängande grönområden och bevara halva Täby grönt. Vi ska fortsätta att
arbeta med grönplanens målsättning att det ska finnas en park i någon form inom 250 meter
och ett större grönområde inom 2 km från en bostad. Vi ska fortsätta att arbeta med
upprustningen av våra parker och lek-ytor. I Täby ska det inte vara längre till en allmän lekpark
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än 500 meter från bostaden.
Uppdrag 2019:
 Befintliga badplatser ska inventeras och vid behov åtgärdas. Även åtgärder för att få
bort kanadagäss från badplatserna ska prioriteras
Under mandatperioden:
 Bevara halva Täby grönt och fortsätt utveckla och knyta samman våra grönstråk. Ett
prioriterat grönstråk är från Stolpaskogen och ned till Stora Värtans stränder
 En park ska finnas inom 250 meter från bostaden, lekpark ska finnas inom 500 meter
från bostaden, större grönområde ska finnas inom 2 km från bostad
 Badplatser ska anläggas vid Ullnasjön, Vallentunasjön och Näsbyviken - rena
badplatser med ett attraktivt strandliv såsom caféer och aktiviteter
 Förutsättningar för nya strandpromenader runt Näsbyviken till Djursholm respektive
längs med södra Ullnasjön ska utredas
 Reservatsförslag för Mörtsjön-Hagby respektive Stolpaskogen ska tas fram enligt
miljöprogrammet
 Arbetet med att anlägga en strandpromenad runt Vallentunasjön ska fortsätta
 Fler stadsnära odlingslotter i samarbete med föreningar
 Hundlekplatser i samarbete med föreningar ska finnas tillgängliga i fler kommundelar
Miljö och klimatstrategi
Vi prioriterar miljöfrågorna. Vi arbetar brett och aktivt inom många miljöområden och har i den
senaste miljömätningen fått goda resultat. Vårt mål är att komma bland de 10 främsta i landet.
Alla verksamheter ska ha miljömål.
Målet om en giftfri miljö är ett av de viktigaste nationella miljömålen. I dag sprids kemikalier i
våra vattendrag som hotar både växter och djur och i slutändan även oss själva. För att nå en
giftfri miljö är det viktigt att arbeta med allt från avfallsfrågor och byggmaterial till förorenade
områden.
Täby ska vara en föregångskommun som visar att tillväxt kan ske på ett hållbart och
miljövänligt sätt. Bebyggelse och verksamheter kan, genom koncentration i kombination med
en god kollektivtrafik, bidra till en mer effektiv hushållning av regionens naturresurser. Täby
ska aktivt arbeta med bullerdämpande åtgärder och på sikt behöver vi också kraftiga åtgärder
för att hantera våra barriärer såsom E18 och Roslagsbanan. Det behövs både för att minska
buller och binda ihop olika områden men också för rekreation.
Vi vill fortsätta utveckla en klimatstrategi för hur kommunen långsiktigt kan minska sitt
beroende av fossila bränslen. Den pågående utbyggnaden av konkurrensutsatt fjärrvärme i
Täby är ett exempel på klimatsmart utveckling, innebärande att Täby kommun bygger ut
fjärrvärmenätet med utgångspunkt i att det ska råda fri konkurrens om att erbjuda själva
värmen. Var ny produktion av fjärrvärme ska etableras får beslutas efter genomförda
utredningar.
Vi värnar om halva Täby grönt och vill därför ha gröna sammanhängande stråk i hela
kommunen.
Täby kommun äger mycket skog och mark. Det gamla odlingslandskapet och de värdefulla
betes- och ängsmarkerna kan inte nog uppskattas. Genom skogsbruks-, naturparks- och
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landskapsplanerna kan Täbys skogar skötas för att ge biologisk mångfald, rekreativa värden
och ekologiska spridningssamband.
Avfallshanteringen i kommunen ska fungera, därför behövs fler återvinningsstationer och
ytterligare en återvinningscentral i norrort. Andelen sopsortering behöver öka och framförallt
matavfall som kan bli både fordonsgas och biologisk gödsel.
Uppdrag 2019:
 Förutsättningar för ytterligare en artrik kraftledningsgata ska utredas
Under mandatperioden:
 Täby kommun ska i miljöranking vara en av landets topp 10 kommuner senast 2022
 Miljövänlig fjärrvärme ska ges fortsatt hög prioritet för att långsiktigt säkra kapaciteten
 Klimatstrategin för att minska beroendet av fossila bränslen ska utvecklas
 Andelen matavfall från hushåll som samlas in ska öka
 Förutsättningar för att införa en kemikalierådgivning i samarbete med andra aktörer ska
utredas
 Återvinningsstationer ska hållas i god ordning och finnas inom alla kommundelar.
Möjlighet till fastighetsnära återvinning av fler fraktioner ska prioriteras.
 En ny återvinningscentral i nordost bör etableras för att minska trycket på Hagby
återvinningscentral
 Bullerskyddsprogrammet ska utvecklas
 Bullret från E18 och Roslagsbanan ska minska
 Utbyggnad av laddplatser för elbilar i kommunen ska fortsätta. Kommunen ska beakta
platser för snabbladdning och laddplatser i nybyggda områden
 Kommunen ska arbeta för att minska miljöbelastningen på våra sjöar, vattendrag och
Stora Värtan
 För att kommunens skogar ska bli mer tillgängliga och för att öka den biologiska
mångfalden behövs både s k luckhuggning och nyplantering. Det innovativa arbetet
med artrika kraftledningsgator ska fortsätta och utökas
 Nya inflygningsvägar till Arlanda som ökar bullret i Täby ska motarbetas
Kollektivtrafik och infrastruktur
Vi ska ha ett tillgängligt och välfungerande trafiksystem som ger människor smidig tillgång till
arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Olika grupper har olika behov som behöver
tillgodoses. För företagsamheten är en mycket viktig faktor att det finns effektiva
kommunikationer. Det ska vara enkelt att åka kollektivtrafik till och från arbetsplatsen.
Stora krav kommer att ställas på infrastrukturen när nya bostadsområden successivt byggs ut.
Trafiklösningar i centrala Täby måste ges särskild prioritet. Med utbyggnaden av Täby Park
och en ny simhall måste särskilt trafiksituationen på Stora marknadsvägen från Täby Centrum
ses över för att förbättra trafikflödet. Vid cirkulationsplatsen
Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen och Stora Marknadsvägen måste det byggas en
gångtunnel för att förbättra trafikflödet mot E18 och Täby Centrum. Likaså måste avfarten från
Norrortsleden till Bergtorpsvägen byggas om för ett bättre och säkrare trafikflöde.
Alliansen i Täby har varit starkt pådrivande för att få till en förlängning av Roslagsbanan till
Stockholms Central. Projektet kommer att ge stor reseffekt och underlätta resandet för många
Täbybor. Nu går vi vidare och prioriterar i första hand en förlängning av Roslagsbanan till
Arlanda. Det är också angeläget att kollektivtrafiken utvecklas på natten.
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Bilar och framkomlighet i centrala Täby
När vi bygger stad i centrala Täby planerar vi för ett samhälle där vardagen ska fungera med
färre bilar men vi tror inte på ett bilfritt samhälle. Bilen ger frihet och får livspusslet att gå ihop.
Därför måste trafiken fungera varje dag. Villkoren för biltrafiken förändras samtidigt när
centrala Täby växer och förtätas. Det kan innebära att biltrafiken får mindre yta i gaturummet
till förmån för gång-, cykel och kollektivtrafik alternativt att kollektivtrafiken ges egna körfält
längs hårt belastade vägsträckor. Nya tekniska innovationer ska välkomnas och prioriteras.
Säkra skolvägar
Vi vill fortsätta att utveckla det s k ”Skolvägsprojektet” som syftar till att göra skolvägarna för
barnen tryggare. Genom alternativa avlämningsplatser kan trafiken minska kring skolor på
morgon och eftermiddag.
Under mandatperioden:
 Förlängningen av Roslagsbanan till Stockholms Central ska genomföras enligt godkänt
avtal mellan nordostkommunerna, staten och landstinget
 Arbeta för att Roslagsbanan förlängs till Arlanda
 En gångtunnel ska byggas vid cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen
och Stora Marknadsvägen
 Lokala bussförbindelser till Roslagsbanans stationer ska utökas, flera nya lokala
busslinjer ska dras till Roslags Näsby, t ex från Skarpäng och Näsbypark
 Utveckla busstrafiken inom Täby till och från stadskärnan
 Stimulera ytterligare införande av digitala system för trafikstyrning
 Bättre kommunikationer västerut mot Sollentuna-Kista
 Verka för båtpendling från Hägernäs, Näsbypark och Viggbyholm till Stockholm
 Avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen ska få ett bättre och säkrare trafikflöde
 Ökad trafiksäkerhet för barn genom trafikdialog med boenden i närområden. Fortsatt
satsning på det s k ”Skolvägsprojektet”
 En ny infart till Skavlöten från Arningevägen ska prioriteras
 Servicelinjen för äldre ska ses över och utvecklas till fler stationer och en mer
regelbunden tidtabell
Infartsparkeringar
Infartsparkering för både bil och cykel, i kombination med en ökad och effektivare
kollektivtrafik, minskar rusningstrafiken på vägarna. Det totala antalet infartsparkeringar i Täby
kan öka genom samarbete med olika aktörer som har stora parkeringsytor, t ex handelscentra
i närhet till kollektivtrafik. Mindre infartsparkeringar ska finnas vid Roslagsbanans stationer och
större infartsparkeringar kan anläggas i Arninge, Täby Park, Roslags Näsby och i Karby.
Under mandatperioden:
 Nya infartsparkeringar ska etableras i Täby Park, Roslags Näsby, Arninge och Karby
 Mindre infartsparkeringar ska anläggas vid Roslagsbanans stationer
Cykel
Det ska bli enklare att cykla i kommunen genom nya gång- och cykelbanor inom och mellan de
olika kommundelarna. De nya cykelbanorna ska länkas till det regionala cykelvägnätet. För att
underlätta arbetspendling vill vi bygga en korsningsfri cykelväg, en ”cykelstrada”, genom
kommunen från Arningeleden och söderut till Stockholm city. Driften av viktiga cykelstråk, i
form av snöröjning och sandupptagning, ska skötas på ett sätt som möjliggör cykling året runt.
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För att underlätta för cyklisterna ska skyltningen förbättras. Cykelparkeringar vid stationer och
hållplatser ska utvecklas för att främja kombinerade resor med cykel och kollektivtrafik.
Under mandatperioden:
 En ”cykelstrada” bör byggas in mot Stockholm och på sikt västerut. Normal cykling och
snabbcykling separeras genom linjemarkering
 Bättre framkomlighet genom bättre skyltning
 Regional förhandling om cykelstråk ska välkomnas
 Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska cykelparkeringar anläggas
Funktionsnedsatta och LSS
För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt eller socialt, och behöver
stöd från samhället ska det finnas en kompetent och professionell socialtjänst.
Alliansen införde det särskilda kommunala bostadstillägget (KBF) för personer som ges
insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). KBF har
möjliggjort att personer som är fullständigt beroende av offentligt stöd har fått en ekonomi i
balans. Syftet med bidraget var att förhindra att personer med insatser enligt LSS skulle
tvingas söka försörjningsstöd eller vara hänvisade till anhöriga för sin försörjning.
Under mandatperioden kommer frågan om nya boenden för personer med insatser enligt LSS
vara i fokus. Det är särskilt angeläget att unga personer i gruppen ges möjlighet att flytta till ett
eget boende med särskilda stödinsatser.
Uppdrag 2019:
 Det kommunala bostadstillägget (KBF) för vissa funktionshindrade ska vara kvar och
ses över för att säkerställa att syftet med bidraget uppnås över tid. Storleken på
habiliteringsersättningen ska i sammanhanget övervägas
 Nya boenden för yngre personer med insatser enligt LSS har under tid planerats men
genomförandet har varit för långsam och i delar otillräcklig. Nya driftsformer ska därför
förutsättningslöst prövas för att i närtid öka antalet nya boenden
Under mandatperioden:
 Särskilt fokus ska sättas på kvaliteten inom LSS-området. En kvalitetspeng ska utredas
 Se möjligheterna och inte fokusera på hinder när det gäller att få in unga med
funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Samarbete ska inledas med näringslivet.
 Utveckla möjligheten för personer med funktionsnedsättning att utöva kultur och idrott.
Täby kulturskola ska vara öppen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
 Fortsatt medlemskap i Funkisglädje
 För att underlätta för sökande ska behovet av en funktion för koordination av insatser
utredas
Idrott och fritid
Täby har ett rikt idrottsliv och är en viktig del av vårt samhälle. Den stärker livskvaliteten, ger
trygghet och skapar gemenskap. För många ungdomar är idrottsutövande ett verktyg för att
förverkliga livsdrömmar. Idrott lägger grunden till en god hälsa och sunda vanor. I takt med att
Täby växer är det viktigt att även fortsättningsvis kunna erbjuda en aktiv fritid.
Vår inriktning är att barn och ungdomar ska prioriteras. Det är av stor vikt att både pojkars och
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flickors fritidsintressen tillvaratas, inte minst inom idrotten. Det ska finnas goda förutsättningar
för såväl organiserad idrott som spontanidrott.
Vi ser båtlivet som en viktig del av Täby. Kommunens båtklubbar gör en viktig insats för att
möjliggöra en aktiv fritid i Stockholms skärgård. Alla vill inte vara medlemmar i en båtklubb och
det bör därför finnas valfrihet för den som vill ta hand om sin båt själv.
Ridsporten är viktig och bidrar till att många ungdomar får en meningsfull fritidssysselsättning.
Ridvägar och hästhagar ska värnas.
Uppdrag 2019:
 Täby friluftsområden ska fortsätta utvecklas i enlighet med Friluftsprogrammet.
Däribland nytt elljusspår i Skavlöten/Täby IP och förbättrade spår och belysning vid
Erikslund och Ella gård
 Kommunens behov av idrottshallar och idrottsplatser ska inventeras i dialog med
föreningarna
 Aktivitetsbidraget ska höjas
Under mandatperioden:
 Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar
 En ny motorik- och gymnastikhall ska anläggas på lämplig plats i kommunen. Den nya
hallen ska även vara anpassad för funktionsnedsatta
 En ny simhall kommer anläggas och ges fortsatt prioritet
 Tibblevallen ska renoveras för att i det korta perspektivet hålla nödvändig standard.
Anläggningens framtida skick och placering ska särskilt utredas
 Ytterligare en s k ”friplass” ska anläggas i kommunen. En friplass är en friidrottsarena i
det mindre formatet och ska erbjuda goda förutsättningar för friidrott och öka
möjligheterna för spontanidrott
 För nya idrottsanläggningar ska samverkan ske med närliggande kommuner, särskilt
för idrotter med få utövare eller vid förväntad svag driftsekonomi
 Kommunens badplatser ska löpande underhållas och kvalitetsstämplas. Ramper för
funktionsnedsatta på utvalda badplatser ska utredas och övervägas
 En fritt tillgänglig båtramp ska anläggas i kommunen (Stora Värtan). Det rörliga båtlivet
ska värnas, fortsatt utveckling av hamnanläggningar
 Tornön ska göra mer tillgänglig för det båtburna friluftslivet
 Privat service vid allmänna platser ska uppmuntras (bad, parker)
 Fler utegym ska anläggas
 Kommunens samverkan med det lokala föreningslivet ska utvecklas
 Ullnabackens öppnande ska prioriteras
Kultur
Vi vill se ett levande kulturliv i hela Täby. Täbyborna ska ha tillgång till kultur oavsett ålder eller
bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och har ett stort egenvärde. Den bidrar till
förståelse, bildning och utveckling. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra
förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning.
Biblioteken är en viktig del i att tillgängliggöra kulturen. Därför vill vi att biblioteken ska
användas mer för olika litteraturträffar, konstutställningar, barnteater och andra kulturella
aktiviteter. Vi har satsat stort på upprustning av bibliotekshuset i Täby Centrum som numera är
Täby kulturhus. Vi vill att kulturhuset ska vara en levande kulturell mötesplats för alla åldrar. Vi
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tycker att kulturutbudet i Täby hela tiden ska utvecklas och vill se en stor variation och bredd
av det som erbjuds i Täby kulturhus. Vi tycker det är viktigt med scener för olika arrangemang.
Därför vill vi utveckla både scenen i kulturhuset och Tibble teater så att olika former av
scenkonst kan erbjudas. Med digitalisering vill vi också se fler typer av kulturupplevelser, t ex
direktsänd opera. Ett rikt och levande kulturliv är viktigt för oss Täbybor. Vi vill att kulturen i
Täby i en nära framtid ska vara utmärkande för hur Täby uppfattas.
Täbys barn och unga har tillgång till olika kulturella upplevelser genom skapande förskola och
skola. Täby erbjuder också mötesplatser för barn och ungdomar som vi vill att fler ska
använda. Därför vill vi se över öppettider och åldersgränser för en ökad tillgänglighet. Det är
viktigt att alla Täbybor erbjuds en möjlighet till kulturupplevelser.
Kulturskolan är en viktig del av Täbys kulturliv. Det är genom kulturskolan som många unga
Täbybor får sin första kontakt med kulturen. Kulturskolan ska vara en del av den regionala
samverkan. Kulturskolan ska fördjupa samarbetet med grundsärskolan och Täbys övriga
grundskolor.
Vi har en historia att vara stolta över. Vi vill att kulturarvet vårdas och värnas för kommande
generationer. Vi vill utveckla Runriket, synliggöra gravfält och andra platser som bär Täbys
historia. Därför vill vi fördjupa samarbetet med föreningar som levandegör vårt kulturarv.
När kommunen utvecklas är det viktigt att bygga klokt. Hänsyn ska tas till det kulturarv som
finns och det som skapas för framtiden. Värdefull äldre bebyggelse, från 1700-tals slott till
1900-tals arkitektur, ska bevaras.
Under mandatperioden:
 Kommunens nya kulturhus ska fortsätta att utvecklas
 Tibble Teater ska utvecklas för att även i framtiden vara ett av naven i kommunens
kulturliv
 En utveckling av Ensta krog som mötesplats för kultur och fritid ska utredas
 Föreningar som levandegör vårt kulturarv ska ges särskild prioritet
 Karby gård ska värnas och utvecklas
 ”Runriket” ska göras mer tillgänglig för besökare och skolklasser. Platser som särskilt
bär Täbys historia ska synliggöras, t ex genom organisationer som främjar lokal turism
Täby den 31 okt 2018
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