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

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

BARNENS 
PERSPEKTIV  
Vi vet att våra barn och unga 
är framtiden. Ingen förälder 
ska oroa sig över fel val av 
förskola/skola till sitt barn.  
Alla förskolor/skolor ska 
hålla högsta kvalitet. 
 Barngrupper och klasser 
ska inte vara större än att 
varje barn blir sett. Alla barn 
ska kunna utvecklas efter 
sin förmåga.   
 
Stöd ska finnas för den som 
så behöver. Förskola/fritids 
ska erbjuda meningsfull och 
pedagogisk verk-samhet.  
Kultur och aktiv fritid är 
centralt för att unga ska 
växa upp till hela människor. 
Alla ska ha möjlighet till ett 
rikt liv med musik, teater, 
sång, idrott.  

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

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

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

De äldres röst tas till vara i 
all planering som sker för 
framtida omsorg. 
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EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 
Klimatförändringarna är samhällets uppgift. Det är kommuner, regioner och – inte minst – regeringar 
som ska göra det lättare för oss medborgare att agera klimatriktigt. Översvämningar, torka och 
klimatflyktingkriser kan inte lämnas till enskilda individer att ta ansvar för. Inte heller kan vi överlämna 
vår framtid till marknaden, den klarar inte av klimatomställningen. 

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

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

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

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

SÅ, NU GÖR VI NÅGOT!  

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

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

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

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

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

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

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

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

Men samtidigt ökar trafiken.

MÅNGA ÅTGÄRDER  
Vi måste vi satsa på en stor 
mängd skilda åtgärder; en 
utökad, trygg och bekväm 
kollektivtrafik, effektiva 
cykelstråk, funktionell snö-
röjning av gång- och 
cykelvägar, kollektiv sjö-
trafik, hemtjänstzoner som 
reducerar resandet i kom-
munen (och förbättrar 
personalens arbetsmiljö) 
och en trafikplanering med 
fokus på klimatet och med 
mätbara mål.   
 
T-BANA NÖDVÄNDIG  
Tunnelbanan till Arninge 
resecentrum är  en viktig 
faktor i klimatarbetet. Täby 
behöver också stärka sina 
regionala tvärkommunika-
tioner och utöka den lokala 
och mellankommunala 
busstrafiken.   
En framkomlighetsstrategi 
för kommunen har länge 
varit på gång, men ej 
fullföljts. Där ska mål finnas 
för transportsystemet.  

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

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

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

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

DET HÄR VILL VI: 

Utökad kollektivtrafik ger 
alternativ till bilen. 

T-banan behövs till 
Arninge resecentrum. 

Nya bilpooler underlättas 
med kommunalt stöd.  

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

Trafikplaneringen ska 
fokusera på klimatmålen. 

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

Ökat byggande i trä ger 
tydliga miljövinster. 

Egen kommunal klimatråd-
givning. 

Ny strategi ska ge klimat- 
neutralitet nära noll 2030.  

Det är bråttom! 
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Kommunstyrelsen: 

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

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

Täby måste ta fram en lång-
siktig bostadsförsörjnings-
plan.  

Vi avsätter medel för 
projektstart  för ett kommu-
nalt bostadsbolag.  

TUFFA KRAV  
GER VALUTA 
Täbys upphandling är ett 
viktigt verktyg för social, 
ekonomisk och framför allt 
ekologisk hållbarhet. I upp-
handlingen ska också 
krävas att svenska kollektiv-
avtalsliknande villkor ska 
gälla. Det inkluderar även 
underleverantörer. 
 
HELTID ÄR NORM 
Kommunen ska vara en 
föregångare vad gäller 
heltidsarbete som norm. Det 
är endast i undantagsfall 
som timanställning ska 
användas. Det är främst 
kvinnor som arbetar deltid 
och det handlar om jäm-
likhet mellan könen.  
 
 

GRANNSAMVERKAN 
Kommunens projekt med 
kommunvakter har ingen 
brottsförebyggande effekt. 
Vi vill använda pengarna till 
utökad grannsamverkan.   
 
STOPPA SLÖSERIET  
Vi tror på en sund  
kommunal ekonomi. I Täby 
råder idag en slags idé om 
att kommunen får bättre 
kvalitet inom de skattefinan-
sierade verksamheterna om 
man betalar ut bonus till 
entreprenörerna för att de 
utför uppdraget i enlighet 
med upphandlingen! Vi ser 
det inom äldre-omsorgen, 
hemtjänsten och skola. 
Snart även inom LSS.   

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

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

Den strider mot skollagen.         
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                                                                                            EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

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

STÄRKT 
SJÄLVKÄNSLA 
Ungdomsjobb stärker själv-
känslan, ger erfarenheter av  
hur en arbetsplats fungerar 
och kan motivera till studier 
och yrkesplaner.  En del 
ungdomar får jobb med 
hjälp av kontakter, men inte 
alla har den möjligheten.  

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

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

I vårt Täby ska alla kunna 
känna sig trygga och 
accepteras för den de är. 
Kön, identitet, sexuell 
läggning, etnicitet, religion 
och social bakgrund ska inte 
vara ett hinder.  

Jämlikhet och jämställdhet 
ska prägla verksamheten 
och självklart uppmärk-
sammas när beslut planeras 
och fattas.    

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

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

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

DETTA VILL VI I 
TÄBY 
KOMMUNSTYRELSE: 

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

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

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

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

Reell valfrihet kräver 
kommunal verksamhet i 
egen regi. 

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

Täby ska miljöcertifieras 
enligt ISO 14001.  
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Stadsbyggnadsnämnden:  

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

 
Täbys unga ska kunna bo 
kvar, nya ungdomar ska 
kunna flytta in. Många äldre 
vill sälja villan och bo 
bekvämt och billigt. Kom-
munens näringsliv och egna 
verksamheter ska kunna 
rekrytera personal som 
också bor i Täby. 
Vårt mål är att 30 procent av 
all nyproduktion ska upp-
låtas med hyresrätt, en del 
som ungdomsbostäder och 
studentbostäder.  
 
KOMMUNALT 
BOSTADSBOLAG 
För att få fler hyresrätter vill 
vi att kommunen åter bildar 
ett eget bostadsbolag och en 
kommunal bostadsförmed-
ling. Kommunen bör också 
kunna upplåta sin mark med 
tomträtt eller sälja till entre-
prenörer som bygger bra 
bostäder till låg boende-
kostnad och tuffa miljökrav.  
 
IDÉBURET BYGGANDE 
Behov finns av att bygga 
kollektivhus; ett boende med 
egen lägenhet och gemen-
samma funktioner som gör 
det ekonomiskt och miljö-
vänligt. Det kan ske genom 
särskild markanvisning. 

  
Generationsboende ska 
uppmuntras. Redan i plane-
ringen ska bostäder göras 
flexibla med additionslägen-
heter. Där ska finnas plats 
för tonåring eller hyresgäst. 
 
NYA OMRÅDEN I TRÄ 
Det pågående bygget i bland 
annat Täby Park ger kom-
munen tillfälle att bygga nya 
stadsdelar med framsynt 
och nyskapande arkitektur. 
Flerbostadshus i trä är en 
naturlig utveckling. Offent-
liga byggnader kan med 
fördel byggas i trä. Ett bra 
exempel är Brinkskolan. 
Här gäller det att kommunen 
trycker på och samarbetar 
med andra kommuner. Citat 
från en entreprenör: ”Bygg-
branschen ställer inte om till 
trä för ett enstaka hus…” 
Tydliga klimatkrav ska 
ställas vid upphandling och 
kommunen ska använda sig 
av planmonopolet. Arkitek-
turprogrammet bör komplet-
teras med barnperspektiv 
och hållbarhetskrav. Ska 
Täby återta en tätplats som 
miljökommun krävs att vi 
vågar vara  innovativa, lär av 
andra och prövar nya 
lösningar. 
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CIRKULÄR EKONOMI 
Planering för framtidens 
byggande ska ske med 
cirkulärt tänkande och 
genom olika former av 
delningsekonomi.  Den 
cirkulära ekonomin handlar 
bland annat om att öka 
materialåtervinningen och 
reducera byggavfallet. 
Delningsekonomi innebär att 
man delar och hyr i stället för 
att köpa. Bil- och cykelpooler 
är uttryck för en delnings-
ekonomi liksom samåkning 
och kollektivt ägande av 
större verktyg och maskiner.  
 
ÄLDREVÄNLIG STAD 
Vid allt nybygge ska särskild 
hänsyn tas till barns och 
äldres behov. Ett samhälle 
byggt för barn och äldre blir 
ett bra samhälle för alla!  
Vi vill att Täby deltar i 
WHO:s nätverk ”Äldrevän-
liga städer” som ger  erfaren-
hetsutbyte med andra 
städer. Offentliga platser ska 
vara tillgängliga för unga och 
gamla. Utformningen av 
utomhusmiljöerna är viktig. 
Viktigt är också att 
Kommunala Pensionärs-
rådet (KPR) får ge syn-
punkter på  byggplanerna.  
 
BEVARA KOMPETENS 
Täbys utbyggnad ställer 
höga krav på resurser och 
kompetens. I Aktuell Håll-
barhets  senaste koll har 
Täby backat tio placeringar, 
från 21 till 31 plats. Ännu en 
tjänst till måste tillföras sam-
hällsutvecklingskontoret. 

BARNS PERSPEKTIV 
Skolor, förskolor, äldre-
boenden och idrottsan-
läggningar ska tidigt finnas 
med i planeringen. Barn ska 
kunna leka nära bostaden i 
frisk luft med viss bevarad 
naturmark. 
Barnkonsekvensanalys ska 
genomföras i alla bygg-
projekt. Många av Täbys 
skolor/förskolor har små och 
dåligt utformade skolgårdar. 
En särskild utredning måste 
ta fram riktlinjer och åtgärder 
för skolgårdarnas utform-
ning, tillgänglighet och 
säkerhet. Boverkets rekom-
mendationer ska följas. 
 
CENTRUM FÖR 
KULTUR OCH IDROTT 
Detaljplanerna för Åva-
Tibble triangeln är lagda på 
is. Vi vill att alternativa 
förslag snarast tas fram för 
området, särskilt vad gäller 
skolor och kultur- och idrotts-
anläggningar.  
Ett Sience Park är fort-
farande aktuellt. Kopplingen 
till högskolorna i Stockholm 
borde vara en viktig fråga för 
kommunen. 
 
VI VÄRNAR MILJÖN 
Ett miljöcertifieringsprogram 
är nödvändigt för arbetet 
med klimatomställningen 
inom ramen för Agenda 
2030. I programmet kan ingå 
passivhus, gröna tak, stads-
odling, solceller och annan 
modern miljöteknik.  
 
 

RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL        

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

UNDERHÅLL MED 
KLIMATASPEKT 
Kommunens fastigheter har 
stort behov av underhåll, 
vilket kräver betydande 
investeringar. I underhålls-
planen ska ingå all ny kun-
skap i hållbarhetsfrågan. 
LOKALT CENTRUM 
Att utveckla Täbys lokala 
stadsdelscentra gynnar 
kommunens invånare. En 
fungerande lokal service 
minimerar bilåkandet och 
lokala näringsidkare utanför 
Täby centrum gagnas.  
 
VIKTIGARE VATTEN 
Vattenfrågorna är gräns-
överskridande och kräver 
samarbete. Täby ingår i 
Norrvatten som ger oss 
dricksvatten. Kommunen 
ansvarar för klimatanpass-
ningen och dricksvattnets 
kvalitet, vilket kan ge mål-
konflikter. En hållbar VA-
försörjningsplan måste tas 
fram.
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RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL  

SKYDDSVÄRD NATUR 
Täbys sjöar och vattendrag 
har problem med 
övergödning, algblomning 
och dåligt siktdjup. Ingen av 
sjöarna klarar EU:s 
vattendirektiv för God 
ekologisk status.  
Vi efterlyser ett större enga-
gemang för miljöfrågor hos 
kommunledningen.  
Det gäller också Täbys 
odlingslandskap med betes-
hagar och åkerholmar. De är 
skyddsvärda och väsentliga 
för den biologiska mång-
falden.    
              
EN STRATEGI  
FÖR TRAFIKEN 
En framkomlighetsstrategi 
för kommunen har länge 
varit på gång, men ej 
fullföljts. I den ska finnas 
mätbara mål för transport-
systemet.  
 
Transporterna står för en 
betydande del av koldioxid-
utsläppen, så  det är ange-
läget att utredningen slut-
förs.  
 
Ska vi klara klimatom-
ställningen enligt Agenda 
2030 är det nödvändigt att 
bilåkandet minskar.  
 
Det förutsätter att kollektiv-
trafiken förbättras. Attityd-
förändringar uppmuntras 
genom kommunala kommu-
nikationsinsatser.  
 
 

 

 
En utveckling av infarts-
parkeringar är  nödvändig. 
Trafiken ut från Skarpäng  
är särskilt bekymmersam.  
 
FLER LADDSTOLPAR 
Laddstolpar behövs för be-
sökande i Täby. Kommunen 
ska underlätta för bostads-
rätts/hyresgästföreningar att 
sätta upp laddstolpar.  
 
EN LÖSNING: CYKELN! 
Allt fler väljer att cykla till 
jobbet eller lämna barnen på 
skola eller förskola. Vägen 
till och från skolan måste 
vara säker, framför allt vid 
trafikkorsningar.  
 
 

 

 
Täbys skolvägsprojekt ska 
fullföljas. Vi vill garantera  
eleverna säkra skolvägar.  
Arbetsgivare bör erbjuda de 
cyklande dusch och plats för 
klädombyte. Det ska också 
gå att förvara cykeln säkert. 
er säkra cykelparkeringar.                                                                                 

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

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

 

Förslag för cykelstråk: 

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

Separera fotgängare och 
cyklister. 

Sidohinder och skiljeremsa 
ska finnas mellan cykelbana 
och motortrafik.                                                                                      

 



   11

 

 

  

DETTA VILL VI I TÄBY STADSBYGGNADSNÄMND: 

Minst 30 procent av nyproduktionen av bostäder ska bestå av  
hyreslägenheter i flerbostadshus, till rimlig hyra. 
Täby ska uppmuntra kooperativt och idéburet byggande. 
 
Av alla nyproducerade flerbostadshus och offentliga  
byggnader ska minst 25 procent vara av trä. 
 
Täbys arkitekturprogram ska inkludera hållbarhets- och barn- 
perspektiv, i enlighet med barnkonventionen. 
Satsa på en framsynt och nyskapande arkitektur.  
 
Samhällsutvecklingskontoret ska tillföras en tjänst för Täbys 
miljö- och hållbarhetsarbete. 
 
Den cirkulära ekonomin måste utvecklas. 
Stadsodlingar och fruktlundar bör etableras på ett flertal 
områden i Täby.  

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

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

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

Promenadstigen runt Vallentunasjön ska förverkligas. 

Ett minimerat bilåkande inom Täby kräver en kommuni-
kationsplan. 

Framkomlighetsplanen för Täby ska fokusera på klimatet. 

En positiv utveckling av el- och hybridbilar innebär att fler 
laddstolpar behövs på strategiska platser i kommunen. 
 
Kommunen ska skapa förutsättningar för nya  
infartsparkeringar. 
Trafikbullret från de stora vägarna, Täbyvägen, Stock-
holmsvägen, Vikingavägen och Bergtorpsvägen, är ett 
allvarligt problem. Kommunens program för  bullerskydd är 
från 2009. Det måste snarast uppdateras. 

 

 

HOPPETS FÖRSKOLA 

Göteborgs stadsfullmäktige 
tog år 2017 det politiska 
beslutet att bygga en fossilfri 
förskola. Uppdraget omfattar 
alla material och produkter i 
en byggnad och all transport 
och tillverkning.  
 
En minimerad klimatpåver-
ska visa att projektet är möj-
ligt - och driva på branschen 
att ta fram nya fossilfria 
material och processer. 
Initiativet är en del av 
Göteborgs arbete med att 
ställa om till en ekologiskt 
hållbar stad. I strategin ingår 
bland annat: 

-agera som föregångare 
-skapa förutsättningar för att 
leva hållbart  
-driva på utvecklingen av 
cirkulär ekonomi. 
 
Täby är en tiondel av 
Göteborg, sett till folk-
mängden (70 000 inv. mot 
700 000). Sett till klimat-
arbetet ligger vi långt efter.  
 
Täby, med ambitionen att nå 
tio-i-topp bland landets 
miljökommuner, bör lyssna 
och lära. Det handlar om 
politisk vilja. Att ligga främst 
betyder att våga gå före.  
 
När kan vi hoppas på en 
Hoppets byggnad i Täby?
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SRMH:                                                                                                  EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL  

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

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

Som det Klimatpolitiska rådet säger: Det 
är inte tekniken utan politiken som 
saknas!                                                      Ett spirande hopp om en framtid också för barnbarnen…

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

FÖRÄNDRA BETEENDE 

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

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

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

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

Vi vill låta miljöcertifiera 
Täby kommun och använda 
Uppsala kommun som 
förebild för att bygga nätverk 
och skapa ett klimat-
protokoll.  
 
Vi vill bidra till att trafiken 
minskar och elektrifieringen 
påskyndas och vi tycker att 
högre drivmedelspriser är en 
god drivkraft. 
 
HJULET PÅ NYTT? 
Så varför uppfinna hjulet en 
gång till? undrade Natur-
skyddsföreningen i Täby i en 
skrivelse.  
 
Vi instämmer. Varför inte 
hamna på tio-i-topp med 
hjälp av andra? 
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KLIMATRÅDGIVARE 
ÄNNU EN GÅNG… 
I budgeten för 2022 avsätter 
vi nu 1 000 000 kronor för en 
utökad informationssatsning 
kring klimat och miljö. Vi vill 
– återigen – anställa en 
kommunal klimatrådgivare. 
Rådgivaren ska kostnadsfritt 
hjälpa våra invånare att 
minska sin energianvänd-
ning och öka politikers och 
tjänstemäns engagemang. 
Rådgivaren ska också bidra 
till att fördjupa demokratin 
genom folkbildning och pe-
dagogiska insatser. Rådgiv-
ningen kan finansieras med 
hjälp av Energimyndigheten. 
 
BARA ÅTTA ÅR KVAR 
Ett första steg i en sam-
stämmig klimatpolitik för 
Täby kan vara att anta en ny 
strategi för när kommunens 
utsläpp är lika med noll:  
 
Klimatneutralitet år 2030 
för egen verksamhet och 
2040 för hela kommunen. 
 
TRYGG MAT 
Kommuner med höga krav 
på ekologisk mat har sina 
medborgare med sig. Det 
visar en enkät från orga-
nisationen Krav. Två av tre 
medborgare anser att kom-
muner ska ställa krav på 
ekologiska livsmedel. Vi vill 
att Täby senast år 2022 når 
minst 50 procent närpro-
ducerat och ekologiskt 
upphandlad mat.  

Det innebär färre transporter 
och lägre utsläpp i klimat-
omställningen. 

BÄSTA VERKTYGET 
Den offentliga upphand-
lingen omsätter en femtedel 
av svensk BNP. Den har stor 
betydelse för hur effektiv vår 
klimatomställning blir.  
Fortfarande är dock krav på 
innovativa lösningar och 
klimatnytta inte en självklar 
del av offentlig upphandling. 
Klimatkraven tycks mer eller 
mindre obefintliga. Så kan vi 
inte fortsätta!  
Täby kan genom klimatkrav i 
upphandlingen minska ut-
släppen rejält – något kom-
munen ofta påstår sig icke 
äga rådighet över. 
 
VIKTIGT KRETSLOPP 
Den cirkulära ekonomin, 
alltså ett kretsloppssamhälle 
istället för som tidigare en 
köp-och-släng-attityd, är ett 
sätt att minska onödig 
produktion och konsumtion.  
 
FARLIGA KEMIKALIER  
Coronapandemin har på-
verkat miljökontorets kon-
troller inom hälsoskyddet. 
Flera inspektioner har fått 
ställas in, vilket också gav 
lägre intäkter. Resursbristen 
ska dock inte hindra kontroll 
av hälsovådliga ämnen i 
offentliga miljöer där barn 
och ungdomar vistas. Vi 
återkommer med krav på en 
tjänst, för förebyggande ar-
bete i kemikaliehantering.  
 

DETTA VILL VI I 
SRMH: 

Täby kommuns utsläpp 
ska vara nära noll år 2030! 

Täby behöver en tydligt 
miljöinriktad inköps- och 
upphandlingspolicy. 

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

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

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

Täby ska miljöcertifieras. 

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

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

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

Minst hälften av den mat 
som Täby upphandlar ska 
vara ekologisk och när-
producerad. 
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EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN: 

Valfrihet innebär även 
kommunala alternativ! 
 
Vi har under så många år sett hur 
nedskärningar och privatiseringar avlöst 
varandra i Täby. 
 
Nu får det vara nog med de 
utförsäljningar och utläggningar på 
privata aktörer som kommunledningen 
driver igenom. Handlingar som de 
senare avsäger sig ansvaret för, med 
motivering att kommunen inte kan gå in 
och styra den privata driften! 
 
Nu vill vi att den rådigheten återgår till att bli 
ett kommunalt ansvar! Det är dags för Täbys 
kommunledning att ta ansvar och satsa på 
att utveckla fritidsverksamhet och kultur till 
det medborgarna vill ha.  
 
Vi Socialdemokrater anser att idrott och 
kultur ska vara  en  självklar tillgänglighet i   
 

Rönningesjöns bryggor och hopptorn är populära platser    
på fritiden. 

 
Täby saknar idag anlägg- 
ningar för flera av kom- 
munens stora och fram- 
gångsrika föreningar. De 
satsningar som görs i 
alliansens budget för 
2022-2025 innehåller mest 
upprustning av eftersatt 
underhåll, redan beslutade 
projekt samt utredningar! 
 
TREDJE ISHALL 
Vi behöver en tredje ishall. 
Var den ska finnas måste 
skyndsamt utredas. 

Det finns även stor efter-
frågan på en fotbollsplan 
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 görs inom 
idrotten. Är det något som 
Täbyborna får igen pengar 
på är det att satsa på en 
innehållsrik och menings-
full fritid för våra unga.       

AKTIVITETSARENA 
De ska ha en given arena, 
plan eller hall att kunna 
aktivera sig på, träffa 
kompisar och umgås på ett 
tryggt och säkert sätt. 
 
Vi ska inte behöva stånga 
oss blodiga för att få 
schyssta gräsplaner att lira 
boll på. Vi ska inte behöva 
tjata för att få några 
timmars extra istid till 
barnen i ishallen. 
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NOLLTAXA! 
Det är en viktig princip – av 
bland annat 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 
vara fysiskt aktiva. En an-
läggningsplan ska baseras 
på de satsningar som ska 
göras – inte på eftersatt 
underhåll eller sånt  som 
redan är genomfört! 

 
KONST ÄR VIKTIGT 
Med konst och kultur kan vi 
skapa ett rikt samhälle och 
en meningsfull fritid för 
Täbys invånare. 
 
Kulturen har fler betydelse-
fulla  roller:  
att spegla den tid vi lever i, 
att låta oss förstå egna och 
andras känslor/upplevelser, 
att förmedla spännande be-
rättelser och människoöden. 
 
Men kulturen ska också 
ifrågasätta, kanalisera pro- 
tester mot orättvisor, måla 
upp en annan möjlig och 
bättre värld.  
 
Det mest fantastiska med 
kulturen är att den i grunden 
alltid är fri och obunden. 
 

 
RÄTTEN TILL MUSIK 
Vi anser att en individuell  
musikundervisning i kom- 
munal regi bör vara självklar. 
Beslutet att lägga ner denna 
undervisning och säga upp 
all kompetent personal är 
vansinnigt. Det är angeläget 
att återställa driften av den 
kommunala musikskolan. 
 
Alla barn ska ha rätt att delta 
i musikundervisning. Det kan 
aldrig vara ett bra alternativ 
att bedriva en musikunder- 
visning där all verksamhet 
ligger hos privata aktörer 
och där kommunen saknar 
rådighet över de instrument 
som ska erbjudas, hur 
undervisningen ska genom- 
föras eller vilka elever som 
ska antas. 
 

 
Barn ska inte behöva avstå 
att lära sig spela instrument 
för att det är för dyrt!  
 
ERFARENHET GER  
KUNSKAP 
Tillgång till bra lärare i 
kulturskolan är en grund- 
princip. Där vill vi se såväl 
kommunala som privata 
aktörer. 
En kommun som bedriver en 
egen verksamhet inom ett 
område blir också bättre på 
att ställa krav i upp-
handlingen. 
Att satsa på kultur och fritid 
är att investera i friska och 
aktiva medborgare. Det bi- 
drar till samhällsutveckling 
och fler nya jobb. Tillgång 
ska dock inte vara ett hinder, 
här spelar politiken en viktig 
roll. 

DETTA VILL VI I TÄBY KULTUR/FRITIDSNÄMND: 

Deltagaravgiften i kulturskolan sänks med 50 procent. 

Individuell kommunal  musikundervisning återinförs. 

Fältassistenter med ansvar för nattvandringar ska åter-
inrättas under 2022. 

Nolltaxa för barn och ungdomsidrott. 

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

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

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

Kultur-och fritidsnämnden ska delas i två nämnder. 

Större samverkan med övriga nordostkommuner om 
byggen av hallar och planer. 
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FRI FRÅN KOMMERS 
Bibliotekens verksamhet 
ska vara kostnadsfri för 
medborgarna. Principen 
gäller naturligtvis i första 
hand utlåning av böcker och 
andra medier, men verk-
samheten ska också utgöra 
frizon från kommersialism. 
Biblioteken ska vara mo- 
derna, utvecklingsbara och 
locka nya besökare. De 
ska erbjuda möten med 
nya  medier och kulturer. 
Biblioteket i Näsbypark är 
ett bra exempel, det har 
flyttat ut från skolan och in i 
köpcentrumet. Den lyckade 
åtgärden kan göras i fler 
stadsdelar.  
 
CENTRUMBIBLIOTEK 
Vi stödjer det medborgar-
initiativ som har tagits i 
Hägernäs, där bostads-
rättsförening och näringsliv 
kräver att biblioteket ska 
flyttas från skolan till en 
större och mer tillgänglig 
lokal i Hägernäs centrum. 
Vi förstår inte oviljan hos 
alliansen att flytta bibliote-
ket. Än mindre förstår vi hur 
det på två år kan byggas 
två bibliotek i Näsby Park? 
Verksamheten i Täbys 
samtliga bibliotek måste 
utökas med fokus på barn 
och ungdomar. Möjlighet 
att studera kräver väl 
utrustade stadsdelsbib-
liotek. Alla ska kunna 
börja eller fortsätta att 
bedriva studier, oavsett 
förutsättningar. 

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

 
 
För oss är det självklart att 
planera för nya fritidsgårdar, 
med fritidsledare och fritids-
assistenter, när Täby växer. 
Vår idé är att samma lokaler 
kan användas för både ung-
domar och äldre. De äldre 
saknar också mötesplatser.  
 
Vi får aldrig glömma att 
fritidsgårdarnas   viktigaste 
syfte är att motverka utan-
förskap och  ensamhet.  
 

DELAD NÄMND 
Vi vill att kultur- och fritids-
nämnden delas i två olika 
nämnder. Fritidsnämnden 
ska ha ansvar för fritids-
frågorna och stödja före-
ningars och organisationers 
fritidsverksamhet.  
Kulturnämnden ska ha 
ansvar för bibliotek, 
kulturskola och  annan 
kulturverksamhet och stödja 
föreningars och orga-
nisationers kulturarbete.  
 
FLER ”FÄLTISAR” 
Vi avsätter resurser för två 
fältassistenttjänster för den 
nattvandring som tidigare 
så positivt har utmärkt 
Täby. De hade värdefull 
kunskap om ungdomarna, 
som i sin tur tyckte att 
”fältisarna” var pålitliga 
vuxna. Att       återinrätta dessa 
tjänster ger  betydligt bättre 
nytta än att betala idrotts-
föreningar som nattvandrar 
eller anställa kommun-
vakter som saknar kunskap 
om de unga. 2014 flyttades 
tjänsterna till socialnämn-
den, som fältsekreterare. 
 
HÅLLBART GRANULAT 
Täbys konstgräsplaner ska 
ha ett miljövänligt granulat. 
Idag används granulat som 
ger stora miljörisker. Vi vill 
att kommunen övergår till 
ett helt växtbaserat, ned-
brytbart och återvinnings-
bart granulat. Det ska upp-
fylla kraven hos EU:s kemi- 
kalieförordning REACH.
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Socialnämnden: 

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

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

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

 

Heltid (100 procent) ska vara 
norm och personal-
bemanningen ska anpassas 
efter behov, så att timvikarier 
undviks. Detta skapar kon-
tinuitet och ger personalen 
möjlighet till reflektion.  

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

Omsorgen ska utföras på ett 
professionellt sätt och med 
den enskildes behov i fokus. 
Maten ska vara anpassad 
för äldre människors behov, 
med rätt näring och helst 
ekologisk/närproducerad, 
och tillagad i kommunen. 
Kommunens klimatrådgiva-
re ger information om hur 
processen görs klimatsmart.  

GRANSKA OMSORGEN  
Med tanke på pandemin 
som totalt blottat bristerna i 
landets äldreomsorg, är 
kraven synnerligen stora på 
de kvalitetshöjande insatser 
som måste göras. Gransk-
ningen inom äldreomsorg 
och LSS ska ske utifrån att 
den enskilde fått den omsorg 
som den ska ha. Gransk-
ningen ska göras av särskilt 
kunnig personal. 
Den ska ske i både egen regi 
och hos privata utförare och 
utföras genom närvaro inom 
verksamheterna. 
  

Foto: Täby kommun 

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

ONÖDIG PENG 
Kvalitetspengen, cirka 20 
miljoner kronor, ska 
avskaffas. I stället ska 
äldrepengen höjas. 
En höjning för de äldre i 
hemtjänst och särskilt 
boende, innebär en kvali-
tetsförbättring för alla. 
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ÄLDREVÄNLIG 
KOMMUN 
Människor är idag allt 
friskare, bland annat tack 
vare ökad kunskap om god 
hälsa. Det sätter krav på 
samhället.  
I dag är 20 procent av 
befolkningen i Täby över 65 
år. Därför måste Täby upp-
gradera sina åtaganden. De 
äldres röst måste tas tillvara 
när planering sker för en 
framtida omsorg. 
Vi vill att det kommunala 
pensionärsrådet flyttas från 
socialnämnden till kommun-
styrelsen. Många beslut rör 
äldre medborgare, därför är 
det angeläget att deras 
erfarenheter tas till vara i alla 
beslutsprocesser.  
Detta är även en viktig 
trygghetsfråga. Vilka vet 
bäst hur det är att gå med 
rullator på snömoddig trot-
toar? De äldres röst måste 
räknas med och därför ska 
de alltid vara remissinstans i 
kommunal planering.  
 
VALFRITT BOENDE 
För den som bor i eget 
boende ska det finnas 
mötesplatser i närområdet, 
gärna ihop med trygghets-
boende. Det kan ge social 
gemenskap och är hälsobe-
främjande. Det ska gå att äta 
middag tillsammans och 
delta i olika aktiviteter. 
Kommunal hemtjänst åter-
skapas för att åstadkomma 
reell valfrihet. Den säker-
ställer att en hemtjänst finns 
att tillgå.  

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

Hemtjänsten delas i kom-
mundelar med lokala kontor 
för att minimera klimat-
påverkan i transporter.  

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

Täbys valfrihetssystem fun-
gerar inte. För ökad trygghet 
krävs att fler platser för 
särskilt vård- och om-
sorgsboende, ”SÄBO”, finns 
inom kommunen. I annat fall 
riskerar den som är i stort 
behov av en boendeplats att 
tvingas lämna hemkom-
munen Täby för en plats i 
någon annan del i länet. 

Dessa boenden ska i 
huvudsak ske i kommunal 
regi. Den privata andelen 
ska ses som ett komplement 
till de kommunala. Alla 
boenden ska byggas klimat-
smarta och i det dagliga 
arbetet ska hänsyn tas till 
vad som är bäst för klimatet.  

SÄRSKILDA INSATSER 
Demensjukdomarna ökar i 
takt med att befolkning blir 
äldre. Ett aktivt arbete måste 
göras för att minimera fall-
skador. En kontinuerlig över-
syn behövs av de äldres 
läkemedelsanvändning. 
Täby är i starkt behov av att 
förstärka sin personal med 
geriatrisk kompetens. Vård-
centralerna behöver inrätta 
tjänster anpassade efter 
behovet och vara en del av 
personalen på närliggande 
säbo.  
Införandet av en MAL i 
kommunen (en medicinskt 
ansvarig läkare) bör disku-
teras. Det är angeläget att 
Täby trycker på regionen i 
denna fråga.  
 
FRAMTIDEN ÄR  
REDAN HÄR 
Digitaliseringen och den 
tekniska utvecklingen börjar 
få genomslag även inom 
äldreomsorgen. Viktigt är att 
gå varligt fram. Kommunens 
invånare måste lyssnas till, 
om de olika formerna av 
teknik. Vad blir mekaniskt, 
hur upplevs trygghet och 
integritet? 

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

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

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

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

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

VAD KAN VI GÖRA  
MOT KNARKET? 
I Täby är narkotiska preparat 
alldeles för vanliga bland 
unga. Vi vet att hasch är en 
farlig inkörsport till starkare 
narkotika. Missbruket är en 
del i det krig som pågår 
mellan gängkriminella. 
 
Vi föreslår att det under två 
år görs en kraftsamling: en 
grundlig genomlysning av 
situationen med personer 
från olika kompetenser. Vad 
kan genomföras på kort och 
lång sikt?  

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

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

Här har kommunen ett rejält 
problem. LSS är en rättig-
hetslag, Täby har inget val! 
Informationsutbytet mellan 
föräldrar, anhöriga och kom-
mun ska ske regelmässigt.  
 
INGEN VILL  
BLI HEMLÖS 
Täby anses som en kommun 
med hög levnadsstandard, 
bra utbildning, eftertraktade 
arbeten. Ur det perspektivet 
är antalet personer utan eget 
hem alldeles för högt.  
 
Ingen önskar bli hemlös. 
Ingen drömmer om att ligga 
på en pappskiva i en port-
uppgång. Det är omänskligt.  
 
Ett välfärdssamhälle ska ge 
stöd, hjälp och bostad. Enligt 
Amnestys granskning brister 
Täby i sina åtaganden. Kom-
munen har lägenheter som 
står tomma, den har stöd-
team. 
Regeringen har tillfört mil-
joner till landets kommuner 
för att stärka välfärden.  
Det finns goda möjligheter 
för Täby att minska antalet 
personer utan egen bostad.  
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EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

                                                       

 
 
EN NÄMND BLIR TVÅ                             
Idag har Täby kommun en 
Socialnämnd som omfattar 
och till huvuddel behandlar 
ärenden rörande gruppen 
äldre. Individ- och familje-
frågor avhandlas i utskott. 
Genom en delning av 
nämnden blir respektive 
verksamheter på ett bättre 
sätt belysta.  
 
Vi anser att socialnämnden 
ska delas i en Vård- och 
omsorgsnämnd som be-
handlar äldrefrågor  och LSS 
(Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) och 
en Socialnämnd som be-
handlar ärenden kring 
individ- och familjeomsorg.  
(IFO) 
 
 
 
 
 
 

  

DDEETTTTAA  VVIILLLL  VVII  II  TTÄÄBBYY  SSOOCCIIAALLNNÄÄMMNNDD::  

Formell utbildningsnivå hålls i hemtjänst och säbo. 

All personal erbjuds heltid (100 procents tjänst). 

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

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

Kommunalt driven hemtjänst återinförs som valbart 
alternativ.  

Planering ska inledas under 2022 för bistånds-
bedömt trygghetsboende i kommunal regi. 
Inflyttningsklart 2024/2025. 

Flertalet av de särskilda boendena ska drivas i 
kommunal regi.  

Äldrepengen ska höjas.  

Läkare med geriatrisk kompetens ska finnas i säbo. 

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

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

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

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

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

Boenden inom LSS ges högsta prioritet.  

Socialnämnden delas i en Vård- och Omsorgs-
nämnd och Socialnämnd. 
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Barn och grundskolenämnden:                                         EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL 

Hel förskolepeng  
till barnen i Täby 
Förskolan är en central del av vårt skolsystem. 
Den är en förutsättning för våra barns utveckling 
och startpunkten på ett livslångt lärande. Vi vill 
fortsätta att utveckla förskolan så att barn 
stimuleras till lärande och utveckling. 

Alla barn ska ha samma rätt till Täby kommuns 
förskoleverksamhet. Vi föreslår därför full för-
skolepeng till alla barn i förskolorna.  

Dagens ersättningssystem innebär att Täbys 
förskolor får olika ersättning beroende på hur 
länge barnen vistas i förskolan; om de går på 
heltid eller deltid. Med detta system kan en liten 
förskola drabbas hårt ekonomiskt när fler barn 
går på deltid, till exempel på grund av för-
äldraledighet eller studier. Med enhetlig peng för 
alla barn får förskolorna möjlighet till mindre 
barngrupper och fler utbildade pedagoger.  

Vi vill värna mångfalden av förskolor i Täby. Det 
ska vara ekonomiskt möjligt att driva, och för 
föräldrar att välja, också små förskolor. Idag går 
alltför många barn i stora förskolegrupper.                Förskoleutflykt till Skavlöten vid Rönningesjön. 

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

 
FORTSATT SAMVARO 
Vi vill också att barn till 
föräldralediga eller arbets-
lösa Täbybor får fortsatt 
möjlighet till social samvaro 
och kontakt med sina kam-
rater.  
Vi vill att barnen ges rätt till 
30 timmars förskola per 
vecka. I  dagsläget gäller 25 
timmar per vecka under 
skoldagar eller 15 timmar 
per vecka året runt.  
 
 
 

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

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

Grundskolepengen måste 
höjas. Vi arbetar för en årlig 
uppräkning, minst i nivå med 
SKL:s index PKV (Prisindex 
Kommunal Verksamhet). 

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

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

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

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

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

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

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

För att avlasta lärarna vill vi 
att fler lärarassistenter till-
sätts. De frigör tid för lärarna 
som då kan fokusera på un-
dervisningen. 
 
PEDAGOGISK MILJÖ 
Den fysiska inomhusmiljön 
på alla kommunala skolor 
ska utformas så att de möj-
liggör en lärande miljö för 
alla elever.  
Täby befinner sig just nu i 
utbyggnadsfas; nya skolor 
måste byggas och befintliga 
kompletteras för att möta 
befolkningsutvecklingen. 
För att skapa goda yttre 
miljöer behövs riktlinjer för 
skolgårdarnas tillgänglighet, 
utformning  och säkerhet. 
Tillräcklig yta krävs för en  
utvecklande utemiljö.  

Allt nybygge av skolor kan 
med fördel göras i trä. Efter-
som Täby har som ambition 
att gå före inom klimat/miljö 
kan kommunen välja att sat-
sa på en helt fossilfri skola.  

 
 
 

Täbys kvalitetspeng 
strider mot skollagen. 
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SKARP KOLL  
Täby kommun måste göra 
en mycket noggrann 
prövning av behovet av 
skolplatser när fristående 
aktörer ansöker om 
nyetablering. I prövningen 
ska ingå kontroll av att de 
kommunala skolornas förut-
sättningar inte riskerar att 
utarmas. Vidare bör 
kommunen utnyttja insyns-
rätten av fristående skolor till 
fullo. 
 
VIKTIG ELEVHÄLSA 
Den psykiska ohälsan bland 
ungdomar är ett stort 
problem. Psykisk ohälsa kan 
uppkomma av olika anled-
ningar och många av dem 
kan ligga utanför skolans 
ansvarsområde.  
Samtidigt inverkar ohälsan 
på arbetet i skolan och på- 
verkar elevernas studie-
resultat. Det är angeläget att 
vi har fortsatt fokus på det 
förebyggande arbetet mot 
psykisk ohälsa i skolan. 
Detta gäller självklart såväl 
kommunala som fristående 
grundskolor. Det ska vara 
enkelt för elever att söka 
hjälp och stöd.  
Täby har idag långt fler 
elever per kurator och elever 
per skolsköterska än vad 
som rekommenderas. Vi vill 
därför tillföra Elevhälsan mer 
resurser för att de ska kunna 
anställa fler medarbetare. 
för att på så viss få en bra 
möjlighet att hjälpa fler 
elever med behov. 

                                                                     

 

 

RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL                                           

DETTA VILL VI I TÄBYS BARN- OCH 
GRUNDSKOLENÄMND: 
 
En enhetlig förskolepeng införs baserad på 2021 års 
nivå.  
 
Barn till föräldralediga och arbetslösa ska ges rätt till 
30 timmars förskola/vecka.  
 
Grundskolepengen måste höjas. 
 
Elevhälsan ska få resurser till att anställa två nya 
kuratorer och två nya skolsköterskor. 
 

Fortsatt fokus måste hållas på arbetet mot psykisk 
ohälsa. 

Tydlig behovsprövning ska göras när nya friskolor 
ska etableras.  
 
Fler lärarassistenter måste anställas för att frigöra tid 
för lärare.  
 
Öppna förskolan ska värnas och få beständiga lokaler 
i samtliga kommundelar.  
 
Utformningen av skolpengen ska ses över så att mer 
stöd kan ges till elever med särskilda behov 
 
Det ska finnas en kommunal förskola och en 
kommunal grundskola i varje stadsdel. 
 
Minst hälften av maten i skolor och förskolor ska 
baseras på ekologiska och närproducerade råvaror. 
 

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

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

 

I motsats till många andra 
kommuner ökade Täbys 
borgerliga allians inte sitt 
anslag till arbetsmarknads-
åtgärder under pandemin. 
Det kom inga extra sats-
ningar på praktikplatser, ut-
bildningsplatser, vägledare 
och jobbcoacher.  

Detta gjorde att arbetslös-
heten steg dramatiskt. 

Några av dem som då 
blev arbetslösa riskerar 
nu att sorteras ut och 
långtids-arbetslösheten 
stiger bland både unga 
och vuxna.  

Vi  vill ta ett krafttag mot 
arbetslösheten och före-
slår ett åtgärdspaket 
liknande de som finns i 
många andra kommuner:  

Ett utökat anslag till 
Täbys arbetsmarknads-
program, som tidigare 
hette Välkommen framtid 
och numera är Täby 
kompetenscenter!  

Ökningen ska omfatta så-
väl fler platser i syssel-
sättnings- och utbild-
ningsåtgärder som fler 
vägledare och coacher.  
 
 

 
SATSA PÅ 
YRKESUTBILDNING 
Svenskt näringsliv har idag 
stora problem att rekrytera 
elektriker, snickare, under-
sköterskor, VVS-montörer 
och andra yrkesgrupper.  
 
Samtidigt är antalet sökande 
till de gymnasiala yrkes-
utbildningarna lågt.  
 

 
En del program läggs helt 
enkelt ned, till exempel barn- 
skötarutbildningen på Åva 
gymnasium.  
Vi vill därför att kommunen 
drar igång en informations-
kampanj där fördelarna med 
att lära sig ett yrke på 
gymnasiet lyfts fram, till 
exempel att det är en snabb 
väg in på svensk arbets-
marknad.  
 
Kampanjen bör genom-
föras gemensamt av nord-
ostkommunerna eftersom 
de utgör ett kluster inom 
Stockholmsregionen. 
Samtidigt ska Täby under-
söka möjligheterna att 
starta nya utbildningar, 
kanske inledningsvis i 
hyrda lokaler. 
 
UTVECKLAD  
VUXENUTBILDNING 
En gymnasial yrkes-
examen kan också fås via 
vuxenutbildningen sam-
tidigt som det även här kan 
råda brist på platser.  

Yrkesutbildning bör därför 
också omfattas av informa-
tionskampanjen.  
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EN RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL

 
SPRÅKUNDERVISNING 
GER INTEGRATION 
Nyanländas språkundervis-
ning är central för en lyckad 
integration.  
I Täby kommun erbjöds SFI-
undervisning genom Kun-
skapscentrum Nordost, som 
i sin tur upphandlar under-
visningen av externa 
aktörer. Att det här var 
problematiskt stod klart när 
den enda skolan i Täby med 
kort varsel stängde. 
Eleverna fick försöka hitta 
nya skolor att bedriva sina 
studier på. 
Vi  anser att de som påbörjat 
en utbildning också ska få gå 
klart den. Kontrakten med de 
externa aktörerna måste ses 
över, så det kan garanteras.  
 
OFULLSTÄNDIGA 
UPPFÖLJNINGAR 
Därtill vet vi inte om under-
visningen fyller sitt syfte och 
målen uppnås? De upp-
följningar som nu görs är 
alltför ofullständiga. Det 
finns stor anledning till att 
närmare undersöka den 
SFI-undervisning som 
erbjuds, vilket också gäller 
den undervisning som ges 
på introduktionsprogram-
mets språkintroduktion. In-
troduktionen riktas till nyan-
lända ungdomar, 16-19 år, 
och ska ge dem förutsätt-
ningar att söka till nationella 
gymnasieprogram.                      

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

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

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

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

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

 
Fler kan då få pröva nya 
produktionsidéer och på så 
sätt få utveckla näringslivet  
och arbetsmarknaden. 
Makerspace kan fungera 
som resurs för skolorna i 
Täby och bidra till bättre mål-
uppfyllelse i flera av skolans 
fokusområden i nationella 
digitaliseringsstarten.  
 
Nära samarbete med skolan 
kan locka fler flickor till 
teknikprogrammen och i för-
längningen till teknikyrken 
där det råder ett stort 
rekryteringsbehov,  speciellt 
bland kvinnor

      DETTA VILL VI I TÄBYS 
GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMND: 
Anslaget för Välkommen 
framtid ska utökas 2022. 

En informationskampanj om 
gymnasial yrkesutbildning 
ska startas.  

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

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

Uppföljningen av vuxenut-
bildningen och språkintro-
duktionen ska förstärkas.  

Täby kommun ska tillhanda-
hålla lokaler och infrastruktur 
för en föreningsdriven mötes-
plats som Makerspace. 
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Lantmäterinämnden:                                                   RÖD POLITIK MOT GRÖNA MÅL   

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

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

 

 
 
 
 
Överförmyndarnämnden: 

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

 
 
 
           Foto: Täby kommun 
 
 

DETTA VILL VI I TÄBY  
LANTMÄTERINÄMND: 
Giftfri markeringsfärg ska användas 
vid alla förrättningar som lant-
mäterinämnden utför i Täby kommun. 

DETTA VILL VI I TÄBY 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND: 
Täbys God man-verksamhet ska 
certifieras för att säkerställa god 
kvalitet på uppdraget. 
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Socialdemokraternas budgetförslag i förhållande till den styrande koalitionens förslag 
2022. 
 
Reformer 
Kommunstyrelsen        - 1,95 
1 konsumentvägledare – 0,8 
Kommunalt bostadsbolag projektstart -0,7 
Mälardalsråd -0,1 
Miljöcertifiering - 0,3 
Klimatkommunerna – 0,05 
 
Stadsbyggnadsnämnden 0,8       - 0,8 
1 tjänst klimat o miljöstrateg -0,8 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd                                        -0,7                                                                                                                               
1 ny inspektörstjänst -0,7 
 
Kultur och fritidsnämnden                                                                             -6,5     
Halverad kulturskoleavgift – 3,7 
2 fältassistenter -1,1 
Nolltaxa för ungdom i kommunens lokaler -1,25 
Flytt av biblioteket Hägernäs -0,5 
 
Socialnämnden                                     -6,8 
Anhörigstödjare på heltid -0,35 
3 kvalitetsobservatörer heltid - 2 
Anhörigkonsulent heltid – 0,35 
Höjning av äldrepeng SÄBO – 3,4 
1 fältsekreterare -0,7 
 
Barn och grundskolenämnden        -19,8 
Enhetlig förskolepeng -13,5 
2 kuratorer Elevhälsan -1,5 
2 sjuksköterskor Elevhälsan -1,5 
Ökad grundskolepeng – 3,3 
Gymnasie- och näringslivsnämnden         -4,4 
250 ungdoms- o sommarjobbsplatser -3,4 
Utökat anslag kompetens center – 1,0 
 
Summa utgiftsposter           41,0 
 
Finansiering 
Borttagande av kvalitetspeng SÄBO o hemtjänst         20,6 
Borttagande av kvalitetspeng grundskolan                                                5,0 
Borttagande av kvalitetspeng inom måltidsverksamheten                                   5,0 
Omfördelning av alliansförslag förskola           7,3 
Omfördelning kommunvakter            1,0 
Minskade konsulttjänster                               2,1 
Summa finansiering             41,0        
 
 
Total effekt på det ekonomiska resultatet i förhållande till koalitionens förslag 0,0. 
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