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Solidaritet, tillit och samarbete!  
 

Socialdemokraterna vill se ett 

Täby som ger välfärd, frihet 

och trygghet åt alla.  

Solidaritet, tillit och sam-

arbete ska bära vårt samhälle.  

Den pandemi som drabbat 

Täby, Sverige och världen har 

blottlagt en hel del brister i vårt 

välfärdssystem. Det är brister 

som vi nu måste tillrättalägga 

så vi alla kan känna oss trygga 

med att samhället finns där när 

vi som mest behöver det. 

Vi Socialdemokrater har höga 

ambitioner för Täby. Vi vill ge 

Täby bättre möjligheter att 

vara en kommun där män-

niskor utvecklas och mår bra. 

Ett solidariskt Täby gynnar alla. 

Vi tror på politikens möjlig-

heter att förändra och 

förbättra samhället. Vi vill fort-

sätta att bygga ett ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt 

hållbart Täby där människors 

livskvalitet ökar, utan att det 

skadar vår gemensamma miljö. 

Med anledning av det osäkra 

ekonomiska läge som råder så 

lägger vi en återhållsam 

budget.  

STÄNDIGT MILJÖPERSPEKTIV 
Miljö- och hållbarhetsfokus ska 

prägla all kommunal verk-

samhet. Miljövänligt arbets- och 

livssätt ska premieras i samhälls-

planeringen 

I vårt Täby ska alla kunna bo 

bra genom livets olika faser, 

med olika behov och ekonomi. 

Vi vill bygga ett Täby för alla, 

ung som gammal, med val-

frihet i boendeformer.  

Vi bygger för framtiden. Det 

gör vi genom att bilda ett 

kommunalt bostadsbolag, byg-

ga särskilda ungdomsbostäder 

med hyresrätt, bygga omsorgs-

boenden i varje kommundel. 

 

STÄNDIGT BARNPERSPEKTIV 

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

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

Stöd ska finnas för den som så 
behöver. Förskola och fritids 
ska erbjuda meningsfull och 
pedagogisk verksamhet.  
Kultur och aktiv fritid är 
centrala faktorer för att unga 
ska växa upp till hela 
människor.  Alla ska, oavsett 
ekonomisk situation, ha möj-
lighet till ett rikt liv med musik, 
teater, sång och idrott.  
Barnperspektiv ska genomsyra 
alla utredningar och beslut. Vi 
satsar på barn och unga genom 
att införa enhetlig förskole-
peng, halvera avgiften i 
kulturskolan, utöka fältverk-
samheten och sänka avgifterna 
för barn- och ungdomsidrotten 
i kommunens lokaler. 
 
STÄNDIGT ÄLDREPERSPEKTIV 
I vårt Täby tänker vi särskilt på 
de äldre som har bidragit till att 
bygga upp vårt samhälle. Alla 
ska kunna åldras i trygghet och 
vara garanterad god hemtjänst 
och gott omsorgboende i Täby. 
Möjlighet till gemenskap och 
en aktiv fritid ska finnas.  
Vi satsar på våra äldre genom 
att utöka tjänsten som äldre-
stödjare och anhörigstödjare 
till heltid, initiera byggande av 
trygghetsboende med hyres-
rätt, återinföra kommunal 
hemtjänst samt kvalitetssäkra 
omsorgen. Äldreperspektiv ska 
finnas med i all planering.  

Ett äldrevänligt Täby skapar ett 
gott samhälle för alla.

 



 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

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

Klimatförändringarna är det framtidsperspektiv som oroar Täbyborna 
mest. Men översvämningar, torka och klimatflyktingkriser kan inte 
enskilda individer ta ansvar för. Inte heller kan vår framtid lämnas till 
marknaden att lösa.  
 
Klimatförändringarna är samhällets uppgift. Det är kommuner, 
regioner och regeringar som ska göra det lättare för invånarna att 
göra rätt och dyrare för företagen att släppa ut och smutsa ned. 
Ledningen för Täby kommun har fortsatt höga ambitioner i sin klimat- 
och miljöpolitik. Kommunen ska finnas bland de tio bästa i Sverige om 
ett år, 2022. Bra tycker vi. Då kan vi ställa krav. 
 
Vi vill att Täby kommun 
antar en strategi för att nå 
klimatneutralitet till 2030 
för egen verksamhet och 
2040 för hela kommunen.  

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

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

Det är dags att Täby går med 
i Mälardalsrådet. Rådets 
verksamhet har under 
senare år utvecklat ett  
innovationsarbete inom 
offentlig sektor, i kunskaps- 
och kompetensförsörjning. 

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

HÅLLBARA TRANSPORTER 
En utbyggd och väl funge-
rande kollektivtrafik är det 
mest miljösmarta sättet att 
transportera människor i en 
tätbefolkad storstadsregion.   
 
Transportsektorn står för 
nära en tredjedel av Sveriges 
klimatpåverkan. Biodrivme-
del, laddstolpar, elfordon 
ska bidra till att utsläppen 
minskar per kilometer – men 
samtidigt ökar trafiken.

 

 

 

 



 

 

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

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

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

bygga ett modernt samhälle, 

präglat av mångfald och 

sammanhållning.  

För oss är det självklart att 

ge skydd åt människor som 

flyr krig och förföljelse.  

Vår solidaritet sträcker sig 

längre än vår kommuns eller 

vårt lands gränser. Vi ska 

bereda plats för nyanlända 

som kan bidra till Täbys 

utveckling. Människor som 

har fått sin asyl beviljad ska 

kunna integreras i vår 

kommun och få en framtid 

för sig och sina barn i Täby.  

Kommunen ska stödja de 

goda krafterna i lokal-

samhället och verka för en 

god integration. 

HBTQ-PLAN FÖR ALLA 

VERKSAMHETER 

Täby ska kännetecknas av 
jämställhet och jämlikhet. 
Som företrädare för  invå-
narna och som arbetsgivare 
ska Täby kommun mål-
medvetet arbeta för en ökad 
jämställdhet mellan könen.  
 
I vårt Täby ska alla kunna 
känna sig trygga och 
accepteras för den de är. 
Kön, identitet, sexuell 
läggning, etnicitet, religion 
och social bakgrund ska inte 
vara ett hinder. Jämlikhet 
och jämställdhet ska prägla 
verksamheten och upp-
märksammas när beslut 
planeras och fattas.  
 
Vi vill att Täby arbetar aktivt 
för att HBTQ-certifiera kom-
munens verksamheter. 

DETTA VILL VI I KS: 

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

Att Täby miljöcertifieras 
enligt ISO 14001. 

Att ett kommunalt allmän-
nyttigt bostadsbolag bildas. 

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

Att Täby tar sitt ansvar i det 
svenska flyktingmottagandet. 

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

Att Täby upprättar en tydligt 
miljöinriktad upphandlings-
policy för kommunen. 

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

Att Täby ansluter sig till 
Mälardalsrådet. 

Att kommunen verkar för en 
tunnelbana till Arninge. 

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

Att Täby ansluter sig till 
Klimatkommunerna. 

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

 



 

 

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

Ängsholmsparken  
 

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

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

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

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

 

 

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

 

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

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

 



 

 

Goda möjligheter till kompe-

tensutveckling gör att Täby 

anses som en  bra arbets-

givare. Ledarskapet är sär-

skilt viktigt, inte minst för att 

slippa personalomsättning. 

STOPPA SLÖSERIET 
Vi tror på en sund kommunal 
ekonomi och anser att ett 
stort antal inhyrda konsulter 
är ett tecken på motsatsen. 
Vi anser också att de kvali-
tetspengar som har införts 
inom äldreomsorg och skola 
– och som nu planeras för 
kommunens matservering – 
är ett slöseri med skatte-
pengar. Utförare inom skola, 
vård och omsorg ska förse 
kommunen med högt kva-
litativa resultat – utan extra 
pengar. Det saknas också 
krav på att kvalitetspengen 
ska återgå till verksamheten.  
 
UTVECKLAD DIALOG 
Täby kommun måste värna 
demokratin. Invånare, orga-
nisationer och politiska 
partier ska kunna delta i och 
påverka politiska processer 
även mellan valen. Det 
förutsätter en kommun som 
arbetar aktivt för trans-
parens och delaktighet. 

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

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

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

En del ungdomar får jobb 
med hjälp av kontakter, men 
inte alla har den möjlighe-
ten. Vi satsar extra på ung-
domsjobben;  alltså inte en-
bart sommarjobb. Samver-
kan mellan kommun och nä-
ringsliv är en förutsättning.  
 
DROG- OCH BROTTS- 
FÖREBYGGANDE ARBETE 
Vi ser med stor oro på att 
droganvändning ökar bland 
ungdomar i Täby.  
Kommunens råd Trygg i Täby 
har en viktig funktion i det 
drog- och brottsförebyggan-
de arbetet. Kommunen mås-
te finna nya samarbets-
former mellan socialtjänst 
och polis i preventivt syfte. 
 
NYA EKONOMIER 
Cirkulär ekonomi diskuteras 
allt mer och kan handla om 
att öka materialåtervinning  i 
byggsektorn. Liksom del-
ningsekonomin är det ett 
sätt att minska konsumtion 
och avfall. Delningsekono-
min utmärks av att vi delar 
och hyr saker i stället för att 
köpa. Bil- och cykelpooler är 
exempel, liksom  samåkning 
och samägande av maskiner.

VÅR SATSNING UNDER KOMMUNSTYRELSEN: 

Start för kommunalt bostadsbolag                                               0,7 mkr 

Medlemskap i Mälardalsrådet                                                       0,1 mkr 

Medlemskap i Klimatkommunerna                                               0,04 mkr 

Utökad grannsamverkan                                                                 1,5 mkr 



 

 

 



 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
 

Egen bostad är en  
mänsklig rättighet 
 
Visste du att… i Täby bor det färre 25-åringar än i andra 
jämförbara kommuner? Det saknas bostäder för dem. 
 
Visste du att…  i Täby fanns 30 505 personbilar år 2019? 

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

Sundbyberg och 322 i Botkyrka.   

De flesta bostäder i Täby är 
bostadsrätter, radhus och 
villor. Det finns ett växande 
intresse för hyresrätter. Vi 
vill komplettera byggandet 
med hyresrätter av olika 
storlek till rimliga hyror. Vårt 
mål är att 30 procent av all 
nyproduktion ska upplåtas 
med hyresrätt, varav en del 
i form av ungdomsbostäder 
och studentbostäder.  
Det är nödvändigt för att 
unga ska kunna bo kvar eller 
flytta in. Täby kommun har 
betydligt färre 20–35-
åringar, jämfört med andra 
kommuner.  
 
Fler hyresrätter behövs 
också för att näringslivet och 
kommunal verksamhet ska 
kunna rekrytera personal.  
 
EGET BOSTADSBOLAG 
För att få fler hyresrätter vill 
vi att kommunen åter bildar 
ett eget bostadsbolag och en 
kommunal bostadsförmed-
ling.  

Kommunen bör också 
utreda hur den kan upplåta 
sin mark med tomträtt eller 
sälja till entreprenör som er-
bjuder bra bostäder till låg 
boendekostnad och med 
hög miljöfaktor, istället för 
att sälja till högstbjudande.  
 
SÖKES: KOLLEKTIVHUS 
Behov finns av att bygga 
kollektivhus; ett boende i 
gemenskap med egen lägen-
het och flera gemensamma 
funktioner som gör det eko-
nomiskt och miljövänligt. 
Det kan ske genom särskild 
markanvisning. Kollektivhus 
finns i olika upplåtelse-
former; kooperativ hyres-
rätt, bostadsrätt, hyresrätt.  
 
SOCIAL STAD 
I Täby kommun saknas icke-
kommersiella mötesplatser 
för alla i varje kommundel. 
Vi vill mynta begreppet 
”Social Stad”, där kommu-
nens innevånare kan träffas 
över generationsgränserna.  

ADDITIONSLÄGENHETER 
Redan på planeringsstadiet 
ska nya lägenheter göras 
flexibla via extra utrymme; 
additionslägenhet. Där ska 
finnas plats för tonåringen 
eller för en hyresgäst när 
familjen har blivit mindre. 
Också generationsboende 
ska uppmuntras. 
 
CIRKULÄR EKONOMI 
Vår socialdemokratiska bo-
stadspolitik ska bidra till en 
snabb klimatomställning. 
Nya bostadsområden ska 
omfattas av hållbarhets- och 
kretsloppstänkande.  
Planeringen för framtiden 
ska ske med ett cirkulärt 
tänkande och genom olika 
former av delningsekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cirkulär ekonomi kan 
handla om att öka mate-
rialåtervinning och minska 
byggavfallet i byggsektorn.  
Delningsekonomin exemp-
lifieras av att vi delar och hyr 
saker i stället för att köpa. 
Bil- och cykelpooler är ut-
tryck för delningsekonomin, 
liksom  samåkningen och 
samägandet av maskiner.  
 
MODERNA STADSDELAR 
De pågående nybyggena 
ibland annat Täby Park ger 
kommunen chans att skapa 
moderna stadsdelar med 
den bästa nyskapande och 
framsynta arkitekturen och 
landskapsplaneringen. Att 
bygga flerbostadshus i trä är 
en naturlig utveckling. 
Offentliga byggnader kan 
med fördel uppföras i trä. Ett 
bra exempel är Brinkskolan.  
Täbys arkitekturprogram  
måste kompletteras med ett 
avsnitt om klimat- och miljö-
mässig hållbarhet och ett 
barnperspektiv. Täby ska va- 
ra föredöme i dessa frågor. 
 
BULLERFRITT 
Ett av de största miljöpro-
blemen är trafikbuller från 
vägarna, bland andra Täby-
vägen, Vikingavägen, Stock-
holmsvägen och Bergtorps-
vägen. Kommunens buller-
skyddsprogram är från 2009. 
Det måste uppdateras och 
åtgärdsplan fastställas. 
Redan nu kan åtgärder tas, 
till exempel bullerdämpande 
beläggning på Vikingavägen.  
 
 

ÄLDREVÄNLIGA STÄDER 
Vid allt nybygge ska särskild 
hänsyn tas till barns och äldres 
behov. Ett samhälle som byggs 
för barn och äldre blir ett bra 
samhälle för alla! Vi vill att Täby 
kommun deltar i WHO:s 
nätverk ”Äldrevänliga städer” 
som möjliggör erfarenhets-
utbyte med andra städer. 
Kommunens alla offentliga 
platser ska vara tillgängliga 
för såväl unga som gamla 
invånare. Utomhusmiljöer-
nas utformning är viktig.  
Viktigt är också att Kom-
munala Pensionärsrådet 
(KPR) får möjlighet att ha 
synpunkter på kommunens 
utbyggnadsplaner. Det kan 
handla om planer som främ-
jar äldres behov av trygghet 
och deras psykiska/fysiska 
hälsa, om social integrering, 
om  behov av rekreation och 
att ta del av idrotts- och kul-
turliv och social gemenskap.  
 
BEVARA KOMPETENSEN 
Den utbyggnad som nu sker 
i Täby kommun ställer höga 
krav på kompetens och 
kräver tydliga strategier för 
att rekrytera och behålla 
personal. Vi vill att en fördju-
pad medborgardialog ökar 
engagemanget hos invåna-
re och organisationer. 
 
GLÖM EJ BARNEN! 
Skolor/förskolor, äldreboen-
den och idrottsplatser ska 
tidigt finnas med i planerin-
gen. Barnperspektivet ska 
alltid märkas. Barn ska kun-
na leka nära bostaden, i frisk 
luft, med viss naturmark. 

DETTA VILL VI I SBN: 

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

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

Att Täby bygger kollektivhus som 
pilotprojekt. 

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

Att utveckla cirkulära ekonomin. 

Att bättre nyttja kommunens re-
surser genom delningsekonomi.  

Att stadsodlingar etableras i Täby.  

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

Att snabba på utveckling och vita-
lisering av lokala stadsdelscentra. 

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

Att förbättra infrastrukturen 
utifrån projektet "Smarta städer". 

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

Att 2009 års bullerskyddsprogram 
uppdateras och en åtgärdsplan 
utarbetas för åren 2021-2025. 
 
Att bullerdämpad asfalt läggs vid 
byggen nära bostäder. 
 
Att Täby tar fram en plan för 
hållbar VA-försörjning, till grund 
för framtida investeringar. 
 
Att framkomlighetsstrategin för 
Täby förverkligas. 



 

 

Barnkonsekvensanalyser 
ska genomföras vid alla 
byggprojekt. Många av 
Täbys skolor/förskolor har 
små och dåligt utformade 
skolgårdar. De passar inte 
barns behov. Riktlinjer för 
skolgårdarna ska utarbetas 
vad gäller yta, utformning, 
tillgänglighet och säkerhet. 
Åtgärder ska vidtas för att 
förbättra de gårdar som inte 
uppfyller Boverkets rekom-
mendation. 
 
HÅLLBART UNDERHÅLL 
Kommunens fastigheter har 
stora behov av underhåll, 
vilket kräver betydande in- 
vesteringar. När åtgärder 
görs, ska all ny kunskap inom 
miljöanpassning och hållbar-
het tas till vara.  
 
Detaljplanerna för Tibble-
Åva-triangeln är lagda på is. 
Vi vill att alternativa förslag 
snarast tas fram för att ut-
veckla området, särskilt vad  
gäller skolor/idrottsanlägg-
ningar. Frågan om Science 
Park är fortfarande aktuell.  

VI VÄRNAR MILJÖN 
Ett miljöcertifieringsprog-
ram är nödvändigt för att 
underlätta kommunens ar-
bete med miljöanpassning 
och klimatomställning, inom 
ramen för Agenda 2030. I  
programmet kan också ingå 
passivhus, gröna tak, stads-
odling, solceller och annan 
modern miljöteknik.  
Stadsodlingen har blivit allt-
mer populär. Odlingen ger 
människor ny kunskap om 
maten de äter och om vikten 
av biologisk mångfald. Den 
väcker intresse för miljön.  
Vi vill etablera stadsodlingar 
på ett flertal områden i 
Täby. I begreppet stads-
odling inkluderar vi koloni-
lotter, gemensamma träd-
gårdar, takträdgårdar och 
urbana växthus.  
 
SKYDDSVÄRD NATUR 
Täbys sjöar och vattendrag 
har problem med övergöd-
ning, algblomning och dåligt 
siktdjup. Ingen av sjöarna 
klarar EU:s vattendirektiv för 
God ekologisk status.  

Vi efterlyser ett större enga-
gemang för miljöfrågor hos 
kommunledningen. Det gäl-
ler också för Täbys gamla 
odlingslandskap med betes-
hagar och åkerholmar. De är 
skyddsvärda och väsentliga 
för biologiska mångfalden.  
  
SMARTA KOMMUNEN TÄBY 
”Smarta Städer” är ett 
begrepp som diskuteras allt 
mer. Utgångspunkten är 
delningsekonomin och den 
digitala utvecklingen.  
Täby bör ingå i projektet 
”Smarta Städer” för att 
tillgodogöra sig ny kunskap 
och testa nya lösningar. 
Täby kan också låta sig 
inspireras av andra kom-
muners  erfarenheter ge-
nom medlemskap i organi-
sationen Klimatkommuner-
na eller lära mer av Klimat-
protokollet i Uppsala. 
 
CYKELN – EN LÖSNING 
Allt fler väljer cykeln för att 
ta sig till jobbet, lämna 
barnen vid skolan eller 
upptäcka vår fina kommun. 

VÅR SATSNING PÅ EN HÅLLBAR UTVECKLING AV TÄBY: 

Minst 30 procent hyresrätt i flerbostadshus – till rimliga hyror. 

Kommunalt bostadsbolag gynnar Täbys invånare. 

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

Barnens perspektiv är en självklarhet vid nybyggen. 

Cirkulär ekonomi och delningsekonomi gör Täby till ett befogat föredöme.  



 

 

Cykelvägarna  måste bli 
säkrare, framför allt vid 
trafikkorsningar till och från 
skolan. Kommunens skol-
vägsprojekt måste fullföljas. 
Vi vill garantera att elever 
har säkra skolvägar.  
Arbetsgivare bör kunna er-
bjuda möjlighet för cyklande 
att duscha och byta kläder 
samt förvara cykeln säkert.  
 
Många av Täbys sevärd-
heter kan besökas med 
cykel. En angelägen gång- 
och cykelväg saknas idag 
mellan Broby Gård och 
Såstaholm. Frestavägen går 
genom naturskönt område 
och används flitigt av 
cyklister och gående. Tung 
trafik kör också på denna 
smala, kurviga och därmed 
trafikfarliga väg.  
Fler säkra cykelparkeringar 
behövs för att underlätta för 
Täbys kommuninvånare att 
ta cykeln till skola, arbetet 
och andra aktiviteter. 

Framför allt i anslutning till  
kollektivtrafiken och lokala 
stadscentra.  
 
STRATEGI FÖR TRAFIKEN 
En framkomlighetsstrategi för 

kommunen har länge varit på 

gång, men ej fullföljts. I den ska 

mål finnas för transport-

systemet. Transporterna står 

för en betydande del av klimat-

utsläppen. Det är angeläget att 

utredningen slutförs. 

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

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

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

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

  
 

En säker 

cykelväg 
i Täby 
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SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 

Klimat-
hotet 
oroar 
oss 
mest… 
 

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

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

saknas politiskt intresse. 
 
Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.  
Det är ett mål som kräver allas insats. Också av välbeställda kommuner norr om Stockholm. 
Det är ett mål som måste nås – inte för att en socialdemokratiskt ledd regering har satt upp det – 
utan för att våra barnbarn ska kunna leva ett drägligt liv, utan värmekatastrof och översvämning. 
 
Klimatförändringarna är det 
framtidshot som oroar 
svenskarna mest. Hotet är 
på allvar, även om många 
hävdar att vi Täbybor har en 
så liten del i det globala 
ansvaret; ”bara några ton 
koldioxidutsläpp per person 
och år”. Men de som säger 
så räknar inte med vår 
enorma konsumtion:  
En genomsnittlig Täbybo 
står för utsläpp på cirka 12 
ton per person och år.  
En genomsnittlig Täbybo 
lever som om han/hon har 
fyra jordklot till förfogande. 

KLIMATRÅDGIVNING 
Täby kommun har fortsatt 
höga ambitioner vad gäller 
klimat och miljö. Trots att vi 
har halkat efter på senare 
tid, enligt miljörankingar, 
ska vi vara en tio-i-topp 
kommun senast 2022. Vi ska 
också bli en av de första 
kommunerna som integre-
rar översikts/hållbarhets-
planen med Agenda 2030.  
 
POLITISKT OINTRESSE? 
Problemet är att det tar tid. 
Långsamheten tolkar vi som 
att politisk vilja saknas. 

Socialdemokraterna har i 
flera interpellationer frågat 
varför Täby inte deltar i det 
erfarenhetsutbyte som 
pågår runtom i Sverige. Vi 
har i flera motioner före-
slagit att Täby ska ansluta sig 
till föreningen Klimatkom-
munerna, bli medlem i det 
europeiska borgmästaravta-
let för klimat och energi, låta 
miljöcertifiera kommunen 
eller använda Uppsala kom-
mun som förebild för att 
bygga nätverk och skapa ett 
klimatprotokoll. 
 



 

 

HJULET ÄN EN GÅNG? 
Varför uppfinna hjulet en 
gång till? undrade Natur-
skyddsföreningen i Täby i en 
skrivelse.  
Vi instämmer. Varför inte 
hamna på tio-i-topp med 
hjälp av andra? 
 
KLIMATRÅDGIVARE IGEN 
I budgeten för 2021 avsätter 
vi nu 700 000 kronor för ett 
utökat informationsutbyte 
kring klimat och miljö. Vi vill 
– återigen – satsa på en 
kommunal klimatrådgivare. 
Rådgivaren ska kostnadsfritt 
hjälpa kommunens invånare 
att minska sin energi-
användning och öka sitt 
miljö- och klimatengage-
mang. Rådgivaren ska också 
bidra till att öka kommun-
ens, det vill säga politikers, 
intresse för frågorna. Vi tror 
nämligen att det är där skon 
klämmer. 
Rådgivningen kan finansie-
ras med bidrag från 
Energimyndigheten. 
 
TRYGGA MED VAD VI ÄTER 
Kommuner som ställer höga 
krav på ekologisk mat har 
sina medborgare med sig. 
Det visar en ny Sifo-enkät 
från organisationen Krav. 
Två av tre medborgare vill 
att deras kommun ska ställa 
krav på ekologiska livsmedel 
i den egna verksamheten.  

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

För Täby är det långt kvar. 
(Hur långt är osäkert, av de 
290 kommuner och 21 regio-
ner som deltog i förra årets 
enkät om ekologisk mat sva-
rade totalt 289. Täby 
svarade inte.)  
Socialdemokraterna vill att 
Täby kommun redan 2021 
når minst 50 procent eko-
logiskt upphandlad mat. Då 
har vi åtminstone kommit 
ifatt genomsnittet för 
Sverige, som är 37 procent. 
 
En kommun med tydlig 
strategi för inköp av 
ekologisk mat köper dess-
utom fler svenska råvaror. 
Det innebär färre trans-
porter och lägre utsläpp i 
klimatomställningen.  
 
De fem miljoner kronor som 
kommunledningen vill lägga 
på en ”matpeng” till privata 
och offentliga verksamheter 
som lagar extra god mat, ska 
därför istället användas till 
att främja inköp av ekologisk 
och närodlad mat. Då kom-
mer pengarna fler till godo.  
 
BÄSTA VERKTYGET 
Den offentliga upphand-
lingen omsätter en femtedel 
av svensk BNP. Den har 
alltså stor betydelse för hur 
effektiv vår klimatom-
ställning blir. Täby kommun 
kan genom sin offentliga 
upphandling minska våra 
utsläpp av växthusgaser och 
vår miljöförstöring –  vilket 
kommunen ofta påstår sig 
icke äga rådighet över.  
 

DETTA VILL VI I SRMH: 

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

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

Att Täby miljöcertifieras. 

Att det upprättas en tydligt 
miljöinriktad upphandlings-
policy för kommunen. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 

I miljöprogrammet för 2016-
2020 upprepas att Täbybons 
klimatpåverkan uppstår ”i 
stor utsträckning utanför 
kommungränsen”.  
Men Täby kan mycket väl 
ställa tuffa hållbarhetskrav.  
 
Täby behöver en tydligt 
miljöinriktad inköps- och 
upphandlingspolicy för 
kommunen! 

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

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

KEMIKALIER ÄR FARLIGA 

Corona-pandemin har länge 

påverkat Miljö- och hälso-

kontorets kontroller inom 

miljö- och hälsoskydd. Ett 

flertal inspektioner har fått 

ställas in, vilket också har 

gett lägre intäkter för verk-

samheten. Resursbristen får 

dock inte hindra kontrollen 

av hälsovådliga ämnen i vår 

miljö, framför allt inte i 

offentliga miljöer där barn 

och ungdomar vistas. Vi 

återkommer därför med vårt 

krav på ytterligare en in-

spektörstjänst för det  före-

byggande arbetet, särskilt 

vad gäller kemikaliehante-

ring. Vi avsätter 700 000 kr 

för ännu en inspektörstjänst. 

 

 

HÅLLBARA TRANSPORTER 

Täbys invånare måste 

minska sitt bilresande för att 

klimatmålen ska nås. Det 

kan tyckas som ett orimligt 

förslag i just denna kom-

mun, med Stockholmsregio-

nens näst högsta bilåkande 

till och från arbetet. 

I vårt klimat- och miljöarbete 

ingår bland annat en utökad, 

trygg och bekväm 

kollektivtrafik, praktiska 

cykelstråk, snabb snö-

röjning av gång och cykel-

vägar, kollektiv sjötrafik, 

hemtjänstzoner som re-

ducerar resandet i kommu-

nen och en trafikstrategi 

med fokus på klimatet.  

Tunnelbana till Arninge är 

självklart en betydelsefull 

faktor i arbetet på att mins-

ka bilåkandet. 

VÅR SATSNING PÅ KLIMAT OCH MILJÖ: 

En klimat-och energirådgivare för externt och internt arbete                0,7 mkr 

En ny inspektörstjänst                                                                                    0,7 mkr 

Tydliga, tidsbestämda mål i kommande hållbarhetsplan 

Inga utsläpp i Täby från 2040 

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

En tydligt miljöinriktad upphandlingspolicy. 

 



 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

Nu är det nog med privata aktörer! 
 

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

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

utredningar och konsulter, redan innan bygget kom igång?  

 

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

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

 
Vi har under många år sett 
hur nedskärningar, privati-
seringar och förändringar 
avlöst varandra i Täby.  
Vi  Socialdemokrater anser 
att idrott och kultur ska vara 
en självklarhet och givetvis 
vara tillgänglig i Täbybornas 
vardag och fritid.  
Nu får det vara nog med de 
utförsäljningar och utlägg-
ningar på privata aktörer 
som kommunledningen 
driver igenom – för att 
därefter helt avsäga sig  
ansvaret med motivering 
att kommunen inte kan gå 
in och styra den privata 
driften! 
 
DAGS FÖR ANSVAR 
Nu tänker vi se till att den 
rådigheten återgår till att bli 
ett kommunalt ansvar!  
 
Det är dags för kommunen 
att ta ansvar och satsa på att 
utveckla fritid och kultur till 
det vi vill ha i Täby. 
 
 

 

 

 

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

 

 

 
Det finns även en stor 
efterfrågan på en fot-
bollsplan inomhus. Den 
tänkta innehallen i 
Hägernäs blev ju i stället en 
utomhusplan. 
 
Det är inte rimligt att ideella 
organisationer ska belastas 
ekonomiskt för varje 
satsning som ska göras inom 
idrotten. 
 
Vi ska inte behöva stånga oss 
blodiga för att få schyssta 
gräsplaner att lira boll på, 
eller för att få några timmar 
extra istid till barn i ishallen. 
 
NOLLTAXA!! 
Det är en viktig princip – 
bland annat av folkhälsoskäl 
– att kommunens lokaler 
och planer är kostnadsfria 
för föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet.  

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



 

 

Det är ett kommunalt ansvar 
att alla barn och unga kan få 
utöva idrott och vara fysiskt 
aktiva. En anläggningsplan 
ska baseras på de satsningar 
som ska göras – inte på 
eftersatt underhåll eller sånt 
som redan är genomfört! 
Konst och kultur är oerhört 
viktigt för att skapa ett rikt  
samhälle och en meningsfull 
fritid för Täbys invånare. 
 
Kultur har fler betydelsefulla 
roller: att spegla den tid vi 
lever i, att låta oss förstå 
egna och andras känslor och 
upplevelser och att förmedla 
spännande berättelser och 
människoöden.  
Men kulturen ska också 
ifrågasätta, kanalisera pro-
tester mot orättvisor, måla 
upp en annan möjlig och 
bättre värld. Det mest 
fantastiska med kulturen är 
att den i grunden alltid är fri 
och obunden.  
 
RÄTTEN TILL MUSIK 
Vi anser att en individuell 
musikundervisning i kom-
munal regi bör vara självklar. 
Beslutet att lägga ner denna 
undervisning och säga upp 
all kompetent personal var 
vansinnigt. 
Det är synnerligen angeläget 
att återställa driften av den 
kommunala musikskolan.  
 
Alla barn ska ha rätt att delta 
i musikundervisning. Det kan 
aldrig vara ett bra alternativ 
att bedriva en musikunder-
visning där all verksamhet 
ligger hos privata aktörer 

och där kommunen saknar 
rådighet över de instrument 
som ska erbjudas, hur 
undervisningen ska genom-
föras eller vilka elever som 
ska antas.  
 
Tillgång till bra lärare i 
kulturskolan är en grund-
princip, där vill vi se både 
kommunala och privata 
aktörer.  
En kommun som bedriver en 
egen verksamhet inom ett 
område blir också bättre på 
att ställa krav och upp-
handla.   
Barn ska inte behöva avstå 
att lära sig spela instrument 
för att det är för dyrt! Att 
satsa på kultur och fritid är 
att investera i friska och 
aktiva medborgare. Det bi-
drar till samhällsutveckling 
och fler nya jobb. 
 
TILLGÅNG = POLITIK 
Vi ska inte behöva spendera 
orimlig tid på att försöka få 
ihop livspusslet och köra 
barn och barnbarn till  fri-
tidsaktiviteter, spridda över 
hela kommunen.  
 
Tillgång ska inte vara ett 
hinder – här spelar politiken 
en viktig roll.  
 
FRI FRÅN KOMMERS 
Bibliotekens verksamhet ska 
vara kostnadsfri för med-
borgarna. Principen gäller 
naturligtvis i första hand 
utlåning av böcker och andra 
medier, men verksamheten 
ska också utgöra en frizon 
från kommersialism. 

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

DETTA VILL VI I KFN: 
 
Att deltagaravgiften i kultur-
skolan sänks med 50 procent. 
 
Att den individuella kommunala 
musikundervisningen återinförs. 
 
Att fältassistenter med ansvar 
för nattvandringar återinrättas 
under 2021. 
 
Att nolltaxa införs för barn och 
ungdomsidrott. 
 
Att kommunen snarast utreder 
var i kommunen det är lämpligt 
att  bygga en tredje ishall och en 
inomhushall för fotboll.  
 
Att biblioteken görs mer 
tillgängliga och finns i fler 
stadsdelar. 
 
Att granulatet i kommunens 
konstgräsplaner är 100 procent 
växtbaserat, nedbrytbart och 
återvinningsbart. 
 
Att KFN delas i två nämnder, en för 
idrott och en för kultur . 



 

 

Blivande bibliotek i Hägernäs? 

 
Den lyckade åtgärden kan 
göras i fler stadsdelar. Vi 
stödjer det medborgar-
initiativ som har tagits i 
Hägernäs, där bostadsrätts-
föreningar och näringsliv 
kräver att biblioteket ska 
flyttas från skolan till en 
större och mer tillgänglig 
lokal i Hägernäs centrum.  
 
OAVSETT VAR DU BOR… 
Alla Täbybor ska ha chans till 
läsglädje och intellektuell 
stimulans, oavsett ålder eller 
var man är bosatt.  
Verksamheten i kommunens 
samtliga bibliotek måste 
utökas med fokus på barn 
och ungdomar. Möjlighet att 
studera kräver väl utrustade 
stadsdelsbibliotek, speciellt i 
tider som nu när vi befinner 
oss mitt i en pandemi. Alla 
ska kunna börja eller 
fortsätta att bedriva studier, 
oavsett förutsättningar. 

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

 

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

FLER FÄLTASSISTENTER 
Vi avsätter resurser för två 
fältassistenttjänster med 
ansvar att leda den natt-
vandringsverksamhet som 
tidigare så positivt utmärkte 
vår kommun. De hade en 
värdefull kännedom om våra 
ungdomar, som i sin tur 
tyckte att fältassistenterna 
var trygga och pålitliga 
vuxna. En satsning på att 
åter inrätta dessa tjänster är 
ett betydligt bättre sätt att 
använda skattepengar än att 
anställa kommunvakter som 
saknar kännedom och 
kunskap om barn och unga. 
2014 flyttades  tjänsterna till 
socialnämnden och blev 
fältsekreterartjänster. 
 
HÅLLBART GRANULAT 
Täbys konstgräsplaner ska 
ha ett miljövänligt granulat. 
Idag används granulat som 
ger stora miljörisker. Vi vill 
att kommunen övergår till 
att använda hundra procent 
nedbrytbart, återvinnings-
bart och växtbaserat 
granulat som uppfyller 
kraven hos EU:s kemikalie-
förordning REACH.   

VÅR SATSNING PÅ KULTUR, IDROTT OCH FRITID I TÄBY: 

 En halvering av deltagaravgift i kulturskolan                                3,7 mkr 

 Nolltaxa för barn och ungdom i kommunens lokaler                  1,2 mkr 

 Två nya fältassistenter med ansvar för nattvandring                  1,0 mkr 

 Flytt av Hägernäs bibliotek till Hägernäs centrum 



 

 

SOCIALNÄMNDEN 
 

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

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

 
Den alltjämt pågående 
pandemin har skakat om 
samhället och inte minst 
äldreomsorgen. Många 
brister har uppdagats i 
kommuner och regioner.  
 
Regeringen gör en historisk 
budgetsatsning för 2021 där 
Sveriges kommuner får ett 
permanent tillskott med fyra 
miljarder kronor ytterligare 
för att stärka äldreom-
sorgen. Samtidigt tillförs 
Äldreomsorgslyftet med 1,7 
miljarder.  
Socialdemokraterna vill ta 
vara på de möjligheterna 
och skapa framtidens äldre-
omsorg. 
I Täby ska gruppen äldre 
kunna välja den omsorg och 
det boende man önskar.  

MÖTESPLATSER 
I varje kommundel ska det 
finnas mötesplatser, gärna 
inkluderat med trygghets-
boende och förskola, för att 
bryta isolering och förbättra 
den psykiska hälsan. 
 
RIKTIG VALFRIHET 
Den kommunala hem-
tjänsten ska återskapas för 
att åstadkomma en reell val-
frihet och för att säkerställa 
att en hemtjänst finns att 
tillgå när det privata alter-
nativet inte har möjlighet. 
 
TRYGGHETSBOENDE 
”En tid kanske kommer då 
man vill ha mer trygghet”. I 
trygghetsboendet ska det 
finnas personal tillgänglig.  
 

De boende ska ha möjlighet 
att äta middag och delta i 
aktiviteter. Ensamheten blir 
mindre.  
Vi vill att det ska finnas ett 
biståndsbedömt trygghets-
boende med hyresrätter i 
kommunen. 
 
VÅRD OCH OMSORG 
Kommunens valfrihetssys-
tem fungerar inte som det är 
tänkt. I realiteten har det 
under de senaste åren inte 
funnits tillräckligt med 
platser. 
 
För många har det istället 
blivit en omsorgsplats 
någonstans i länet. Tyvärr 
blir det krångligt med besök 
för nära och kära. 
 



 

 

Vi vill att halva behovet av 
platser ska vara i kommunal 
regi.  
Vi vill att äldreomsorgen 
ska vara trygg med hög 
kvalitet. 
 
UTBILDNING ÄR GRUNDEN 
All personal ska ha 
grundutbildning anpassad 
för sin anställning. Vidare-
utbildning av olika slag ska 
erbjudas för att höja 
kompetensen, till exempel i 
fallprevention och demens. 
 
HELTID NORM 
All personal ska erbjudas 
heltidsanställning. Timan-
ställningar ska användas i 
nödfall.   
Kommunen ska försäkra sig 
om att även privata utförare 
har heltid som norm. En 
ökad bemanning ger mer 
kontinuerlig tid med den 
äldre och möjlighet för den 
anställde att utvecklas. 
 
HÖJD ÄLDREPENG 
För att bättre likställas med 
andra kommuner måste 
äldrepengen höjas. En höjd 
peng för omsorgen om äldre 
och i särskilt boende betyder 
kvalitetsförbättring för alla. 
 
KVALITETSGRANSKNING 
Kvalitetspengen i omsorgen, 
cirka 15 miljoner om året, 
ska avskaffas. Kontrollen av 
kvalitet måste radikalt för-
bättras genom granskning 
som inte enbart utgår från 
statistiska uppgifter. 
 
 

Med den hårt kritiserade 
äldreomsorg som vi har idag 
krävs  krafttag för att höja 
kvaliteten.   
De resurser som regeringen  
tilldelar kommer väl till pass. 
Vi vill införa en uppföljning 
kopplad till kommunstyrelse 
och med fyra kvalitets-
controller. 
 
SÄRSKILDA INSATSER 
Ett aktivt arbete måste göras 
för att minimera fallskador, 
hålla kontinuerlig översyn av  
äldres läkemedelsanvänd-
ning, ge dem ökad möjlighet 
till fysisk aktivitet och ser-
vera god och näringsrik mat. 
 
MULTIPROFESSIONELLA 
DEMENSTEAM 
Demenssjukdomarna ökar 
och Täby är i starkt behov av 
förstärkning av personal 
med geriatrisk kompetens. 
 
ÄLDREOMBUDSMAN 
Vi vill att Täby ska vara en 
äldrevänlig kommun.  
En äldreombudsman ska 
tillsättas för att bevaka de 
äldres intressen inom samt-
liga verksamhetsområden. 
Äldrestödjare och anhörig-
stöd behöver förstärkas med 
tanke på att behoven ökar. 

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

DETTA VILL VI I SON: 
Att socialnämnden delas i vård 
och omsorgsnämnd och social-
nämnd. 
Att möteslokaler skapas för de 
äldre i varje kommundel, i sam-
band med trygghetsboende. 
Att kommunal hemtjänst åter-
införs som valbart alternativ. 
Att planering görs för bistånds-
bedömt trygghetsboende i 
kommunal regi. Klart 2023/24. 
 
Att halva behovet av särskilda 
boenden drivs i kommunal regi. 
Att krav på utbildningsnivå an-
passas för hemtjänst och 
särskilt boende och att timan-
ställning tillåts endast  i nödfall. 
Att äldrepengen höjs. 
Att kvalitetsgranskning skärps 
med fyra kvalitets-controllers. 
Kvalitetspengen ska bort. 
 
Att multiprofessionella de-
mensteam inrättas med geria-
trisk kompetens. 
Att äldreombudsman inrättas 
för att bevaka äldres intressen. 
Att kontaktpolitiker utses för att 
öka kunskapen om social-
nämndens verksamhet. 
Att en äldrestödjare och en an-
hörigkonsulent anställs heltid. 
 
Att en äldreplan upprättas. 
Att LSS-boenden ges hög prio-
ritet. Alla har rätt till en bostad. 
Att en fältsekreterare anställs 
för det förebyggande arbetet 
mot kriminalitet och utanför-
skap.  
Att barnfamiljer inte vräks från 
sin bostad, enligt barnkonven-
tionen.                                           
 



 

 

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

STADSPLANERING 
Stadsplaneringen måste 
bättre anpassas efter dagens 
behov. Cykelbanor ska 
separeras från gångbanor. 
Personer med rullatorer – 
eller barnvagnar och rull-
stolar – ska tryggt kunna ta 
sig fram.  
Vinterväglaget måste hållas 
efter, med god röjning och 
sandning, och gatlamporna 
ska lysa. 
 
FUNKTIONSHINDRADE 
Det finns alltför många 
funktionshindrade idag som 
saknar eget boende. Alltför 
många tvingas bo utanför 
kommunens gränser, trots 
att de är födda här. 
 
Det måste bli ett stopp för 
Täby kommuns försök att 
välja bort att bygga dessa 
bostäder! 
 

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

INDVID OCH 
FAMILJEOMSORG 
Coronapandemin har medfört 

stor oro och nya bekymmer för 

många familjer.  

Täby kommun behöver göra en 

inventering för att se om det 

finns tillräcklig  kompetens och 

stöd för barn och familjer som 

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

 

Vi anser att en ny fält-

sekreterare skyndsamt ska 

anställas för det förebyggande 

arbetet.  

Vi vill också att  socialnämnden 

involveras och informeras  i 

detta arbete. 

HEMLÖSHET 

Här definierat som en person 

utan hem. Det finns många 

orsaker till att människor 

hamnar i så katastrofala 

situationer att de inte har ett 

hem att gå till. Det ska vara 

nolltolerans mot hemlöshet! År 

2021 måste det finnas trygghet 

även för den hemlöse. Det ska 

finnas stöd och hjälp till bostad. 

Täby har stora brister på detta 

område, enligt Amnestys 

granskning. 

 

BARN FÅR INTE VRÄKAS 

Barn får inte vräkas från sin 

bostad. Barns trygghet är 

familjen och den miljö som 

barnet vistas i, samt skola och 

kamrater.  

Enligt Barnkonventionen ska 

barn kunna bo kvar i den egna 

bostaden, även när familjen 

har fått problem. 

VÅR SATSNING PÅ FRAMTIDENS OMSORG I TÄBY: 

Äldrepengen ska höjas.                                                                                             3,3 mkr 

En äldreombudsman anställs.                                                                                  0,7 mkr 

All personal ska ha grundutbildning anpassad för sin anställning. för sin  

En fältsekreterare anställs.                                                                                       0,7 mkr 

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

 



 

 

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 

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

Förskolan är en central del av vårt skolsystem. Den är en förutsättning för våra barns tillväxt och 

för ett livslångt lärande. Vi vill fortsätta att utveckla förskolan så att barn stimuleras till lärande 

och utveckling

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

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

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

Skolorna kan då bedriva en 
god och trygg verksamhet.  

VI VÄRNAR MÅNGFALDEN 
Vi vill värna mångfalden av 
förskolor i Täby. Det ska vara 
ekonomiskt möjligt att driva, 
och för föräldrar att välja, 
också små förskolor. Idag går 
alltför många barn i stora 
förskolegrupper.  
 
KOMMUNAL FÖRSKOLA 
I VARJE KOMMUNDEL 
I Täby finns idag endast tre 
kommunala förskolor. För 
oss är det viktigt att kom-
munala förskolor planeras in 
i de nya kommundelar som 
nu växer fram.  
 
Det bör finnas minst en, 
gärna flera, kommunala 
förskolor i varje kommundel.  
 
Så värnas valfriheten.  
 

 

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

HÅLL FÖRSKOLAN ÖPPEN  
Den öppna förskolan bedrivs 
idag på fem platser i Täby. 
Den är en viktig samlings-
plats för barn och föräldrar. 
Under lång tid har dock 
verksamheten varit lågt 
prioriterad. Det har inte varit 
möjligt för personalen att 
planera långsiktigt. Vi verkar 
för att öppna förskolan ges 
stadigvarande lokaler.  
Det ska finnas en öppen 
förskola i varje kommundel. 
En bör planeras i Täby C-
området.  

 



 

 

Kommunal 
grundskola  
i varje ny 
kommundel 
Av kommunens grundskolor 
är cirka hälften fristående. 
För att få en god fördelning 
ska det i varje nybyggnads-
område också finnas minst 
en grundskola, gärna flera, i 
kommunal regi.  

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

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

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

 
TRYGG SKOLGÅNG 
Elever ska utifrån sina behov 
få det stöd som de behöver 
för att nå kunskapskraven. 
De ska kunna utvecklas efter 
sina förutsättningar.  
 
Varje elev ska ges en trygg 
skolgång och mötas av lärare 
med höga förväntningar – 
oavsett vilka förutsättningar 
eleven föds med.  
 
Därmed får alla elever bästa 
möjlighet att nå gymnasie-
behörighet vid avslutad 
grundskola. Vi verkar för en 
bra skola för alla, vilket 
förutsätter att alla barn får 
tillgång till tidiga insatser.  
Detta inbegriper även barn i 

familjer som lever i hushåll 

med försörjningsstöd.  

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

SKOLARBETET PÅVERKAS 

Den psykiska ohälsan bland 
ungdomar är ett stort 
problem. Psykisk ohälsa kan 
uppkomma av olika anled-
ningar och många av dem 
kan ligga utanför skolans 
ansvarsområde.  
 
Samtidigt inverkar ohälsan 
på arbetet i skolan och det 
påverkar elevernas studie-
resultat.  
 
 

DETTA VILL VI I BGN: 

Att enhetlig förskolepeng 
införs baserad på 2020 års 
nivå. 
Att kvalitetspengen till 
grundskolan avskaffas. 
 
Att barn till föräldralediga 
och arbetslösa ges rätt till 
30 timmars förskola/vecka. 
  
Att en policy tas fram för 
storlek och pedagogisk 
miljö på skolgårdarna.  
 
Att tydlig behovsprövning 
görs när nya friskolor ska 
etableras.  
 
Att betygsinflation före-
byggs och skrivs in i målen 
för den kommunala skolan.  
 
Att hålla fortsatt fokus på 
arbetet mot psykisk ohälsa. 
 
Att fler lärarassistenter 
anställs för att frigöra tid 
för lärare.  
Att minst hälften av maten 

i skolor/förskolor baseras 

på ekologiska råvaror.  

 

Att öppna förskolan värnas 

och får beständiga lokaler i 

samtliga kommundelar. 

Att  en socioekonomisk 

resursfördelningsmodell 

snarast tas fram. 

Att det finns en kommunal 

förskola i varje stadsdel. 

Att det finns en kommunal 

grundskola i varje stadsdel. 

 

 



 

 

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

elever att söka hjälp och 

stöd.  

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

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

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

I prövningen ska ingå kon-
troll av att de kommunala 
skolornas förutsättningar 
inte riskerar att utarmas.  
 
INGEN BETYGSINFLATION 
Det är tyvärr ett välkänt 
problem på fler ställen än i 
Täby att skolor tenderar att 
sätta allt högre betyg. 
Betygen motsvaras inte all-
tid av förbättrad kunskap.  
För att motverka denna 
betygsinflation ska målsätt-
ningen för Täbys grundsko-
lor inkludera att betygen i 
skolan inte nämnvärt avviker 
från skolans resultat på de 
nationella proven. 
 
INSYN OCKSÅ PÅ FRITIDS 
Kommunen måste säker-
ställa att kvaliteten på 
fritidshemmen höjs och att 
bemanningen ökar.  
Vi föreslår att insynsbesöken 
även ska inkludera fritids-
hemmen.  

 

VÅR SATSNING PÅ TÄBYS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR: 

En enhetlig förskolepeng för alla barn, oavsett vistelsetid                                15,3 mkr 

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

Avskaffad kvalitetspeng i grundskolan. 

En kommunal förskola i varje stadsdel. 

En satsning på tillräckligt stora skolgårdar och god utemiljö. 

 



 

 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 

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

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

landet – också Täby.  

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

procent!  

I flera andra kommuner har 
extra resurser satts av för att 
förbättra situationen för de 
arbetslösa, med satsningar 
på praktikplatser, utbild-
ningsplatser, vägledare och 
jobbcoacher.  

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

 

DET ÄR NU SOM GÄLLER 
Vi Socialdemokrater vill se 
krafttag mot arbetslösheten 
här och nu. Vi föreslår ett 
åtgärdspaket liknande dem i 
andra kommuner.  
 
Vi vill se ett utökat anslag till 
Täbys arbetsmarknadspro-
gram, Välkommen framtid. 
Den ökningen ska omfatta 
såväl fler platser i syssel-
sättnings- och utbildnings-
åtgärder som fler vägledare 
och coacher.  
 

Antalet arbetskonsulenter 
kan ökas med 50 procent, 
från fyra till sex konsulenter.  
Därtill vill vi ha ytterligare en 
företagsrådgivare. 

 

 

CHANS ATT VISA UPP TÄBY 

Besöksnäringen är en viktig 
del av svensk ekonomi.   
 
Täby kommun, med sina 
många sevärdheter och 
upplevelser att del av, bör 
utveckla sin besöksnäring. 
 



 

 

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

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

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

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

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

 

Utveckla vuxenutbildningen! 
 
Att läsa in en gymnasie-
examen på den kommunala 
vuxenutbildningen, eller att 
komplettera en tidigare 
examen för att nå högskole-
behörighet, är ett sätt till vi-
dareutbildning som används 
av många.  
 
SVÅRT FÅR YRKESEXAMEN 
Generellt är de teoretiska, 
eller högskoleförberedande, 
utbildningarna väl represen-
terade, medan det ofta 
brister i möjligheten att läsa 
in en yrkesexamen. 
Samtidigt är det något som 
ofta underlättar inträdet i 
arbetslivet, och som efter-
lyses nationellt. 

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

Idag har flyktingar rätt till en 

bostad i Täby under två år. 

Därefter är de utelämnade 

till fria marknaden. De 

hänvisas till att hyra i andra 

hand. Vi vill att det ska finnas 

möjlighet till ett boende i 

fem år. Därmed finns en 

rimligare chans till att skapa 

en ny tillvaro i ett nytt land.

DETTA VILL VI I GNN: 

Att kommunens anslag för 
Välkommen framtid under 
2020 utökas. 

Att Täby ger 250 ungdomar 

möjlighet till ungdoms- och 

sommarjobb. 

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

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

Att  uppföljningen av Täbys 
vuxenutbildning systematiskt 
förstärks. 

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

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

Att Täbys flyktingar får behålla 
sin bostad i fem år. 
 

 

 

 



 

 

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

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

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

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

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

 

Makerspace – för blivande entreprenörer?
Det vinnande förslaget för 
Tibble-Åvatriangeln omfat-
tar det Täby Science Park 
som Socialdemokraterna för 
länge sedan motionerat om.  
Science Park ska inkludera 
ett entreprenörs- och verk-
samhetskluster. Vi anser att 
ett naturligt inslag i ett klus-
ter bör  vara makerspace.  
 
Det är en ”utrymme” där 
personer intresserade av till-
verkning och skapande kan 
dela kunskap, verktyg och 
idéer.  

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

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

För andra intresserade 
Täbybor saknas dock 
möjligheten.  

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

 

VÅR SATSNING PÅ UTBILDNING OCH ARBETE I FRAMTIDENS TÄBY: 

Välkommen framtid, kommunens arbetsmarknadsprogram     1,7 mkr 

Ungdoms- och sommarjobb för 250 unga                                      3,3 mkr 

Skapa förutsättningar för fler makerspace i Täby.                     

 



LANTMÄTERINÄMNDEN 

 

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

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

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

 

Täbys gode män ska vara utbildade 
Det är angeläget att säkerställa kvaliteten på God Man-uppdraget. Inom verksamheten i Täby finns 

potential till förbättring. Genom en certifiering kan överförmyndarnämnden trygga verksamheten 

och få välutbildade gode män. För att bli certifierad ska en God Man bland annat kunna fokusera på 

sin huvudman, ha kompetens och förståelse för uppdraget och ha klarat av ett kunskapstest.  

Detta vill vi i LN: 

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

Detta vill vi i ÖFN: 

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



 

 

 
 
Socialdemokraternas budgetförslag i förhållande till den styrande koalitionens 
förslag 
 
2021 
 
Reformer 
Kommunstyrelsen        - 2,54 
Utökad grannsamverkan - 1,5 
Kommunalt bostadsbolag projektstart -0,7 
Mälardalsråd -0,1 
Miljöcertifiering - 0,2 
Klimatkommunerna – 0,04 
Stadsbyggnadsnämnden 0,00 
Lantmäterinämnden 0,00 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd                                                                 -1,4 
1 ny inspektörstjänst -0,7 
1 klimat- och energirådgivare - 0,7 
Kultur och fritidsnämnden                                                                                                      -5,9 
Halverad kulturskoleavgift – 3,7 
2 fältassistenter -1,0 
Nolltaxa för ungdom i kommunens lokaler -1,2 
Socialnämnden                                           -8,9 
Äldrestödjare på heltid -0,35 
Återinför kommunal hemtjänst, projektstart -0,70 
4 kvalitetscontrollers på heltid - 2,8 
Äldreombudsman -0,7 
Anhörigkonsulent heltid – 0,35 
Höjning av äldrepeng SÄBO – 3,3 
1 fältsekreterare -0,7 
Barn och grundskolenämnden          -15,3 
Enhetlig förskolepeng -15,3 
Gymnasie- och näringslivsnämnden            -5,0 
250 ungdoms- o sommarjobbsplatser -3,3 
Utökat anslag Välkommen framtid – 1,7 
Överförmyndarnämnden -0,00 

 
Summa utgiftsposter        39,04 
     
Finansiering 
 
Borttagande av kvalitetspeng SÄBO o hemtjänst         15,6 
Borttagande av kvalitetspeng grundskolan           5,0 
Borttagande av kvalitetspeng inom måltidsverksamheten          5,0 
Omfördelning av alliansförslag förskola           7,7 
Omfördelning kommunvakter            2,3 
Minskade konsulttjänster            3,44 
 
Summa finansiering          39,04 
          
Total effekt på det ekonomiska resultatet i förhållande till koalitionens förslag 0,0 

 


